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 أشكر هللا سبحانه وتعالى الذي وفقنا إلنجاز هذا العمل

  "بوخاري عبد الحميد"الدكتور  ال يسعني في هذا  املقام إلى التقدم بالشكر الجزيل والعرفان لألستاذ 

القيمة وعلى تواضعه في املعاملة فكان نعم املشرف راجين من   هالذي لم يبخل علينا بإرشاداته ونصائح 

 ومزيدا من التألق والنجاح   له طول العمر  املولى عز وجل

 ألعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة هذا العمل كل بإسمه ومقامه ر كما نتقدم بالشك

كما ال ننس ى شكر أعضاء وطاقم لجنة التكوين في مشروع الدكتوراه "تسيير محاسبي وتدقيق" وكل عمال  

 ة في جامعة غرداية وكل أهل هذه الوالية املضيافة ي وأساتذة قسم العلوم املالية واملحاسب

 

 

 

 



 

 

 داء ــــــــــــــــــــــــــــــــإه

 :إلى أهدي ثمرة جهدي وعملي هذا

 روحي جدتي الغالية رحمها هللا

 وأطال في عمرهما هللا   ماإلى الوالدين الكريمين حفظه 

 إلى زوجتي الكريمة حفظها هللا

 " حرشاو"األعزاء وكل عائلة  وأخواتي إلى إخوتي

 رافقوني طوال مشواري الدراس ي وكل من علمني حرفا إلى كل أساتذتي األفاضل الذين 
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 تقييم املمارسات املهنية للمراجعة يف اجلزائر على ضوء معايري املراجعة احمللية والدولية" "
 "-2021لسنة    ابلشرق اجلزائري من ممارسي مهنة املراجعة احملاسبية قية لعينةدراسة تطبي   -"

 
 

   ملخص   •

  دمل دج دد  ددا    ةلم دج دد  دسا دديف   ز در،دمدد   ةدد   دملماس دداا دملية دد  ر  تود دد   دسجدد هتدد ا در سد دد  عر ة   دد           
حتسد     (   ضال عن ة   د  دوسهدا زISA)  دمل دج   در ور     ا  ة ى تطاب  هذه دألخ ة ة  ةو   (NAA) دسل  

 در،دم .ز   دحلساابا  دج  ملدملية      ماس  دمل
عشددلار   در سد دد  ع اضددث دريفسددا دسد دد  دمل ددام درةة  دد  رلم دج دد  دسا دديف   وة ددا   دمل دج دد  در ور دد     ومل اردد           

ععامدد  دريفاحددا علددث دسد دد  ة  دال دد  ةددن خددال   ح ددا     ز در،دمدد   مماس دد  دمليةدد وتسددل ض ءددوى علددث ود دد   ودر،دم  دد   
وةدن ججدحت حتل دحت جسدميدل حدو    ءد اا     در،دمد    ع ايف ان ةوجه ر  ة  ةن مماس ي ةية  دمل دج د  دسا ديف   ز درقد  

 .SPSSدر سد   خض   درةاامج عر دراسل حت دإلحصامي و   ب انةج دحل،م دإلحصام   رل لوم دإلجاماع    
   و دد  توتددل  هددذه در سد دد  عر جن دملماس دداا دملية دد  رلم دج دد  دسا دديف   تاود دد  ةدد  ة ددا   دمل دج دد  در،دم  دد         

وجن     ة بددد وسها تاود ددد  ةددد  ة دددا   دمل دج ددد  در ور ددد  عر حددد  دراطددداب  ةدددن ح دددا د ددد ا و دددا  دراطيف ددد هدددذه دألخددد  
ةن ح دا درصد ا   ودملصدطلساا وحادل دراو د  ودرااصد حت دردذ   دان    درقلل    ى دحل وددإلخاالا ب ةيل ال  ا   

 ا دددحت    ة دددا   دمل دج ددد  در،دم  ددد   تطيف ددد مدددا جتيددد ا الادددامج درةمدددون  دإلحصدددامي جن     رصددداع ة دددا   دمل دج ددد  در ور ددد 
ودملسدوور اا و سداع  ة دجد  دحلسداابا ز تق د ل  در اةد   دمليفداد   ح ا جن تطيف قيا   د،  ةدن    باسس  مماس   دملية 

ةددن     مددا نلةدده ةددن دإل ددااادة  ودحلصددو  علددث جدردد  ة دج دد   ا  دد  وةالممدد   دألخطدداس ودإل دداااب  رءخطدداى دروه  دد 
 .تق     از وةالمل  وتق ي  جعما  دآلخ  ن

 

 الكلمات الدالة: •
 .دملية   ماس  دمل  ة دج   حما يف     ل  دس دج   دملة ا       ور  در دج   دملة ا       
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Evaluation of Auditing Professional Practices in light of Algerian Standards 

Auditing (NAA)  et International Standards on Auditing (ISA) 

 

"A field study of a sample of professionals in east Algeria is 2021  " 
 

• Abstract: 
          the extent  This study aims to comprehend practices of accounting auditing 

in Algeria with the Algerian standards auditing (NAA), as well as knowing the 

extent to which these local standards can contribute to improving the practice of 

accounting auditing and comparing it with its international counterpart (ISA). 

          to remedy the problematic of study the research required the study of the 

theoretical of accounting auditing and International Standards on Auditing  

(ISA) and to shed light on the reality of professional practice for auditing in 

Algeria, The researcher relied the study on field through a questionnaire sent to 

a sample of practitioners of the audit profession in the Algerian east, and their 

views on the assumptions of the analysis of the study's researcher on the 

program SPSS. 

         The study found that The professional practices of accounting auditing are 

in line with the Algerian standards auditing, which are in turn the same To the 

extent that the object and area of application are identical, the difference 

between them is only formal in that Formulation, terminology, scale of 

expansion and detail in favour of international standards auditing, and The study 

found out thet the Algerian standards auditing (NAA) would develop the 

profession of accounting audit in algeria by strengthening the general principles, 

and responsibilities, It can also help the auditor to evaluate risk, gather sufficient 

audit evidence, use the work of other auditors to provide a sufficient and a 

convenient audit reporting. 

 

• Keywords: 

          International Standards on Auditing, Algerian standards auditing Audit 

Accounting,   practices of accounting auditing. 
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على   (NAA) احمللية نتائج أفراد العينة حول مدى أتثري تطبيق معايري املراجعة  128
10-03 يف اجلزائر  احملاسبية املمارسات املهنية للمراجعة  
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 بيان اإلختصار  المصطلح

ISA International Standards Auditing 

NAA Algerian Auditing Standards 

IAPC International Auditing practice Committee 

IFAC International Federation of Accountants 

IAPC The International Auditing Practices Committee 

CNC National Accounting council 

GAAS Generally Accepted Auditing Standards 
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 توطـــئة .1

مع بداية القرن الواحد والعشرين وظهور النظام العاملي اجلديد عرفت كل دول العامل تغريات كبرية يف مجيع        
ة ومواكبة التغريات العاملية ومن بني هذه التغريات إعادة النظر يف قدرة مهنة املراجعة احملاسبية على مساير   ،اجملاالت

هو ما عجل و   ،املتعددة اجلنسياتوالدولية وظهور الشركات الضخمة    ل زايدة وتعقد العمليات التجارية احملليةيف ظ 
 .احلاجة إىل تطوير املراجعة احملاسبية  بظهور

تطور          بداية  احملاسبية    كانت  اجلديد    إابن املراجعة  العاملي  هتالنظام  متخصصة  دولية  هيئات  هبا تبظهور  م 
إىل توحيد املفاهيم   منها  ساعيا   ،وتعمل على إجياد حلول للمشاكل املطروحة على مجيع املستوايت احمللية والدولية

وتكللت هذه اجلهود إبصدار معايري خاصة ابملراجعة قابلة   ، واملصطلحات وحىت املمارسات بني مجيع دول العامل
يت هذه كما حظ  لشركات،ااملتزايدة من طرف    لدعوات  ستجابةإلتطبيق والتعميم من أجل توحيد املمارسة املهنية  

لى املستوى الدويل واحمللي ي مهنة املراجعة احملاسبية واملستفدين من خدمتها عإبهتمام متزايد من قبل ممارس  املعايري 
 داء بني املمارسني يف كل دول العامل ا هلا من أمهية يف تقليل التفاوت يف األوذلك مل

 نذ اإلستقالل وإىل يومنا هذا شهد عدت تغريات فم  على غرار ابقي إقتصادايت العامل اإلقتصاد اجلزائري  و         
إىل بناء إقتصاد قوي متحرر من ريع احملروقات ومرن مع التغريات اليت حتدث   هتدفعدت توجهات خمتلفة  تبىن  

وجود منظومة حماسبية قوية قادرة هو    الوصول إىل هذا اهلدف ومن أهم مقومات    ،على مستوى اإلقتصاد العاملي 
احلقوق أصحاب  محاية  جاهدة    ، على  اجلزائر  حاولت  األساس  هذا  احملاسإعادة  وعلى  مهنة  من  ة بتنظيم كل 

تسعى القوانني واملراسيم اليت    خالل إصدار جمموعة من   من رات اإلقتصادية  واملراجعة بغية متكينها من مواكبة التطو 
وأعاد   سني ممارسة املهنيةيم وحت ضفى إىل تنظالذي أ(،  01-10)  وأمهها القانون  املراجعة احملاسبية  هنة متطوير  إىل  

املنظمة   اهليئات  اجلزائر  هلا هيكلة  اجلزائرية  ،يف  املراجعة  معايري  إصدار  الوطين (  NAA)  تبعه  اجمللس  طرف  من 
 .للمحاسبة

اإلطار النظري   خالل دراسة  تسليط الضوء على املراجعة احملاسبية من يف حماولة لوهلذا جاءت هذه الدراسة          
التارخيي)هلا   عليها،  أنواعها  ،أهدافها  ،أمهيتها  ،تطورها  القائمة  ابو   ( الفروض  وذلك  املراجعة  هبا معايري   لتعريف 

واقع وصوال إىل    ،وكيفية إصدارها  ،أهدفها  ،أمهيتها(ISA) املتعارف عليها ومعايري املراجعة الدولية    املعايري وعرض  
مث اهليئات املشرفة على تنظيمها وكيفية ممارستها ومن  من خالل عرض    ،املراجعة احملاسبية يف اجلزائرممارسة مهنة  
إستقصائية لعينة من ممارسي مهنة املراجعة احملاسبية يف الشرق اجلزائري ملعرفة رأيهم حول مدى تطبيق  القيام بدراسة

اجلزائرية   املراجعة  لنظريهت(  NAA)معايري  موافقتها  الدوليةومدى  ممارسة    (ISA)ا  حتسني  على  مهنة وأتثريها 
 .املراجعة احملاسبية
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 :      الدراسة إشكالية .2

ميكن إعتبار معايري املراجعة ممارسة مهنة املراجعة احملاسبية  إنطالقا من أمهية وجود إرشادات وضوابط تنظم           
يف ويف هذا اإلطار ونظرا حلاجة بيئة املراجعة    ،هنةاملمن أهم املعايري اليت تعمل على ضبط ممارسة    (ISA)الدولية  
أدائهم عمد املشرع اجلزائري إىل إصدار معايري جزائرية    اجلزائر املهنة وحتسن من  ملعايري وتوجيهات ترشد ممارسي 

ل حداثة ظ ويف  د على تطبيقها  شد معيار، و صلت حىت اليوم ستة عشر  و   2016ة من  بداي  (NAA)  للمراجعة 
تتجلى لنا أمهية تطبيق وأتثريها على املمارسات املهنية  أبمهية تطبيقها  لدى ممارسي املهنة  نقص الوعي  إصدارها و 

 .وابلتايل نطرح اإلشكالية الرئيسية  احمللية يف اجلزائر(  NAA)معايري املراجعة  

 :لية الرئيسية على النحو التايلميكن لنا طرح اإلشكاعلى ضوء كل ما سبق     

ماا     املسااحوةا  (NAA) ةيااةاعمسااا ا املاااسااة  توافااا املرارساااه امل ليااة لةراااسااة اعاساا ية ماا   مااا مااد   "  
 ؟  "(ISA)مسا ا املاااسة الدولية  

 تندرج حتت هذه اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية التالية:   

  ( ؟NAAمدى توافق املمارسات املهنية للمراجعة احملاسبية يف اجلزائر مع معايري املراجعة احمللية )  ما  -أ     
 ( ؟ISA( مع معايري املراجعة الدولية )NAA)  املراجعة احملليةما مدى توافق معايري   -ب    
 ةحتسني ممارسة مهنة املراجع  على يف اجلزائر    (NAA)   تطبيق معايري املراجعة احمللية   يؤثر أن    ميكن  كيف   -ج    

 ؟احملاسبية  
 . فاضياه ال حث .3

 بناءا على اإلشكالية املطروحة ميكن لنا صياغة فرضيات البحث على النحو التايل:   

 (؛ NAA)معايري املراجعة احمللية    مع مراجعة احملاسبية يف اجلزائرلل  تتوافق املمارسات املهنية  -أ    
 ؛ (ISA)معايري املراجعة الدولية  مع   (NAA)  وافق معايري املراجعة احملليةتت  -ب    
 يف اجلزائر حيسن من ممارسة مهنة املراجعة احملاسبية. (NAA)تطبيق معايري املراجعة احمللية    -ج     
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 . أهداف ال حث .4

على املمارسات املهنية   ( NAA)معايري املراجعة اجلزائرية أتثري تطبيق يهدف البحث إىل التعرف على مدى         
وكذا حتقيق من خالل دراسة ميدانية لعينة من مراجعي احلساابت يف الشرق اجلزائري    اجلزائريف  للمراجعة احملاسبية  

 : جمموعة من األهداف التالية

املراجعة احملاسبية يف اجلزائر وإبراز أهم اإلصالحات اليت عرفتها املهنة بعد صدور مهنة  على واقع  الوقوف   ▪
 ؛ 01-10القانون  

 ؛ الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة وعرضها  (NAA)معرفة معايري املراجعة اجلزائرية   ▪
اجلزائرية ▪ املراجعة  معايري  بني  اإلختالف  وأوجه  التشابه  أوجه  على  املراجعة   (NAA)  التعرف  ومعايري 

 ؛(ISA)الدولية
 ؛(NAA)  معرفة مدى إلتزام مهين املراجعة احملاسبية مبعايري املراجعة اجلزائرية ▪
 ؛على املمارسات املهنية للمراجعة يف اجلزائر ( NAA)قياس أثر اإللتزام بتطبيق معايري املراجعة اجلزائرية   ▪
 راء املهنيني حول مدى فعالية معايري املراجعة احمللية ومدى مواكبتها للمعايري الدولية؛ أاإلطالع على  ▪
اسبية يف اجلزائر على ضوء معايري اخلروج بنتائج وإقرتاحات تساهم يف حتسني أداء ممارسة مهنة املراجعة احمل ▪

احمللية   بعض    (ISA)والدولية    (NAA)املراجعة  تقدمي  على  على ابإلضافة  املشرفة  للهيئات  اإلرشادات 
 املهنة.

 أمهية ال حث.  .5

الدولية           املراجعة  معايري  تبين  اجلزائر حنو  توجه  مع  املوضوع  هذا  املراجعة   (ISA)يتزامن  معايري  من خالل 
اإلنفتاح   تزايد التوجه حنو ل  ، خاصة يف ظ هبدف جعلها أكثر توافق مع املمارسات الدولية للمهنة  (NAA)احمللية  

إىل دخول أكرب للشركات املتعددة اجلنسيات مما يستوجب وجود ثقافة إستثمارية جديدة   يؤدي اإلقتصادي الذي  
أتطري عمل   علىمدى قدرة معايري املراجعة اجلزائرية    تقييمالبحث يف  هذا  تنبع أمهية  و   ،تضمن مصاحل كل األطراف

 رتقاء هبا إىل املمارسة الدولية. واإل سة املهنية للمراجعة احملاسبية  ومسامهتها يف حتسني جودة املمار احلساابت مراجع  
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 مربراه إخحيار موضوع ال حث. .6

 تعود دوافع إختيار املوضوع إىل دوافع ذاتية ودوافع موضوعية هذه األخرية اليت متثلت يف:        

 2016حداثة املوضوع املرتبط إبصدار معايري املراجعة احمللية يف اجلزائر والذي إنطلق مشروع إجنازها يف   ▪
 ومازال جاري إىل يومنا هذا؛ 

 اإلصالحات اجلارية يف جمال املراجعة واحملاسبة يف اجلزائر؛ ▪
 .(ISA) الدوليةو (NAA)حماولة إثراء موضوع معايري املراجعة احمللية   ▪

 بينما متثلت الدوافع الذاتية يف:      
 إرتباط املوضوع بتخصص الباحث يف تسيري احملاسيب وتدقيق؛ ▪
املت ▪ والدراسات  األحباث  اجلزائرية يف  املكاتب  مستوى  على  نقص  نظوجود  احمللية  املراجعة  مبعايري  را  علقة 

 حلداثة إصدارها. 
 ةدود الدراسة.  .7

 ود لدراسة امليدانية كما يلي: هبدف التحكم يف الدراسة مت حتديد ثالث حد      

 احلدود الزملية:   -

امليدانية من خالل اإلعتماد على إصدارات معايري           الدراسة  فيها  اليت متت  الفرتة  الزمنية يف  متثلت احلدود 
تصميم اإلستبيان مث توزيعه على ممارسي مهنة املراجعة احملاسبية يف الشرق اجلزائري ب  كانت البداية   ،املراجعة املنشورة

كما جتدر اإلشارة    ،2021إىل غاية أكتوبر    2020إمتدت بني ديسمرب  ومجع البياانت وحتليلها هذه الفرتة اليت  
           . 2018إىل أن أخر إصدار ملعايري املراجعة اجلزائرية الذي سبق إنطالق الدراسة امليدانية كان يف أكتوبر  

 احلدود املكانية:   -

الدراسة امليدانية حيث مت توزيع اإلستبيان يف الشرق متثلت احلدود املكانية يف املوقع اجلغرايف الذي متت فيه          
احملاسبي املراجعة  مهنة  ممارسي  املستجوبة يف  الدراسة  عينة  ومتثلت  اجلزائر    ةاجلزائري  الفئة هي يف  هذه  أن  حيث 

 .عايري املراجعة الدولية واحملليةبتطبيق م املعنية بشكل مباشر  
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 احلدود املوضوعية   -

ا             احلدود  اليت هلا عالقة ابملوضوعمتثلت  احملاور  للدراسة يف  الدولية   ، ملوضوعية  املراجعة  واملتمثل يف معايري 
(IAS)  اجمللس نفس  عن  الصادرة  املعايري  من  غريها  دون  الدويل  والتأكيد  املراجعة  معايري  جملس  عن   ، الصادرة 

اجلزائرية املراجعة  املمارسة  (NAA)  ومعايري  وموضوع  للمحاسبة  الوطين  اجمللس  عن  للمراجعة   الصادرة  املهنية 
 التطرق لألنواع األخرى من املراجعة.   احملاسبية دون 

 وعيلة الدراسة:   حتد د إطار  .8

حمافظي حساابت   اخصصت الدراسة امليدانية إلستقصاء عينة من ممارسي مهنة املراجعة احملاسبية سواء كانو         
هبدف معرفة رأيهم حول توافق ممارساهتم املهنية    150  ، حيث يلغ عددهمأو خرباء حماسبيني يف الشرق اجلزائري

ومدى أتثري  ،(IAS) املستوحاة من معايري املراجعة الدولية (NAA) للمراجعة احملاسبية مع معايري املراجعة اجلزائرية
برانمج احلزم تطبيق هذه املعايري احمللية على حتسني املمارسة املهنية للمهنة وقد مت إختبار وحتديد أرائهم من خالل  

 .SPSS.22 اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

 .وأدواه الدراسة  املل ج املح    .9

وبغية          املعتمدة  الفرضيات  إختبار  وكذا  الدراسة  تطرحها  اليت  الرئيسية  اإلشكالية  على  اإلجابة  أجل  من 
إعتمد الباحث على املنهج الوصفي ألهم ما ورد عن معايري املراجعة   ، الوصول إىل األهداف املسطرة يف البحث

كما إستعان الباحث رايت الصادرة عن اهليئات الرمسية،الدولية واجلزائرية يف الكتب املقالت البحوث العلمية والدو 
الدولية املراجعة اجلزائرية مع نظريهتا  توافق معايري  املقارن من أجل حتديد مدى  التطبيقي   ،ابملنهج  أما يف اجلانب 

مبدى   لدراسة فإستعان الباحث ابملنهج اإلستقرائي من خالل إستقصاء ممارسي مهنة املراجعة احملاسبية فيما يتعلق
( على املمارسات املهنية  ISA( املستوحاة من معايري املراجعة الدولية )NAA) أتثري تطبيق معايري املراجعة اجلزائرية

اجلزائر احملاسبية يف  السابقة   ،للمراجعة  الدراسات  حتليل  املكتيب يف  البحث  أسلوب  على  اإلعتماد  إىل  ابإلضافة 
 ا. وإستغالل املراجع اليت حتصل الباحث عليه

على مستوى اجلانب النضري مت اإلعتمماد على املسح املكتيب   دوات املستخدمة يف الدراسةأما ابلنسبة لأل        
من كتب دورايت ومقاالت واألطروحات املوجودة يف املكاتب الوطنية الورقية واإللكرتونية والدولية هبدف التعرف 
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السابقة الدراسات  التطبيقي    ، على  فقد مت إستعمال اإلستبانة من خالل توجيهها إىل ممارسي أما على املستوى 
يف اجلزائر كأداة جلمع البياانت إلستقراء واقع تطبيق معايري املراجعة اجلزائرية وحتليل البياانت    احملاسبية  مهنة املراجعة

اإلحصائي التحليل  أدوات  بواسطة  على    اجملمعة  ابإلعتماد  الفرضيات  للعلوم وإختبار  اإلحصائية  احلزم  برانمج 
 . SPSS.22اإلجتماعية  

 صسوابه الدراسة. .  10

تتمثل أهم الصعوابت اليت واجهت الباحث يف التجاوب السليب للعينة يف اإلجابة على إستمارة اإلستبيان  ▪
  ؛ من خالل رفض اإلجابة أو التماطل يف إرجاعها

  ؛موضوع معايري املراجعة اجلزائرية نضرا حلداثتهاقلة مراجع واألحباث والدراسات الكافية حول  ▪

 ؛ تزامن فرتة توزيع اإلستبيان مع جائحة كوران وفرتة اإلغالق الكلي "احلجر الصحي" ▪

وهذا ما إستلزم وقتا ملراجعة العمل الذي   2018صدور معايري جديدة تنظم مهنة املراجعة يف هناية سنة   ▪
 ؛ السابقةقام به الباحث وفقا للمعايري  

مما صعب الوصول إىل العدد واحمللية  ممارسي مهنة املراجعة احملاسبية مبعايري املراجعة الدولية  بعض  عدم إملام   ▪
 .الكايف لإلستمارات

 هيكل وأازاء ال حث:   .11

اإلجابة على ملعاجلت هذا املوضوع بطريقة تسمح للباحث ابإلملام جبميع اجلوانب اليت يراها مهمة وكذا          
ري وفصل تطبيقي يتضمن منها فصلني للجانب النظقسم البحث إىل ثالث فصول    ، خمتلف التسؤوالت املطروحة

 اجلانب امليداين لدراسة كما يلي:

األول:*   النظالفصل  اإلطار  على  الفصل  واجلزائرية،  إشتمل هذا  الدولية  املراجعة  معايري  احملاسبية،  للمراجعة  ري 
تقسيمه إىل ثالث مباحث أستهل املبحث األول بنشأة   حيث مت   ،املمارسة املهنية للمراجعة احملاسبية يف اجلزائرو 

التارخيي للمراجعة احملاسبية كما   ،وأنواعها  ،أمهيتها  ،أهدافها  ، فروضهااملراجعة احملاسبية    مث عرض تعريف   ،وتطور 
والتطرق   أمهيتها  وذكر  تعريفها  خالل  من  املراجعة  معايري  على  لتعرف  الثاين  املبحث  املراجعة خصص  ملعايري 

أما املبحث الثالث فقد تناول   ، وإنتهى املبحث ابلتعريف مبعايري املراجعة الدولية وكيفية إصدارهااملتعارف عليها،  



 املقدمة 
 

 ح 

للمراجعة   املهنية  اجلزائراملمارسة  التطور  احملاسبية يف  املراجعة    من خالل عرض  ملهنة  اجلزائر احملاسبية  التارخيي    يف 
مهنة وإجراء مقارنة بني معايري املراجعة الدولية هذه  كيفية ممارسة  وتبيان    هنة يف اجلزائراملاهليئات املشرفة على  وأهم  

 . اومعايري املراجعة اجلزائرية بعد عرض إصدارهت

تناولت املوضوع من خالل تقسيم الفصل إىل ثالث ينالفصل الثا*   :تناول هذا الفصل الدراسات السابقة اليت 
كانت البداية بعرض لدراسات السابقة ف  عرض وحتليل الدراسات السابقةلحيث خصص املبحث األول    ،مباحث

احملاسبية   للمراجعة  املهنية  واملمارسة  واحمللية  الدولية  املراجعة  معايري  موضوع  تناولت  واألجنبيةاليت  العربية    ،ابللغة 
الثاين   املبحث  تناول  السابقة بينما  الدراسات  من  احلالية  الدراسة  حتديد    موقع  خالل  التشابه  من  أوجه و أوجه 

 . سات احلالية من الدراسات السابقةموقع الدرا ليتم يف هناية الفصل حتديد  ،بينهما  اإلختالف

خصص هذا الفصل إىل الدراسة امليدانية اليت متثلت يف إستقصاء أراء مراجعي احلساابت يف   :الفصل الثالث*  
الشرق اجلزائري حول مدى توافق املمارسات املهنية للمراجعة يف اجلزائر مع معايري املراجعة اجلزائرية وأثر تطبيقها 

ة إىل عرض جملتمع وعينة الدراسة ومنهجية حيث قسمت الدراس  ،على الواقع املهين للمراجعة احملاسبية يف اجلزائر
واألساليب واألدوات املستخدمة وصوال إىل إختبار الفرضيات وعرض النتائج  طرق بناء وتصميم اإلستبيان اسة  الدر 

 . 22SPSSاملتوصل إليها يف الدراسة امليدانية ومناقشتها وذلك ابإلعتماد على اإلخبارات اإلحصائية يف برانمج  

 قدمت عرضا ألهم النتائج املتوصل هلا ابلإلضافة إىل جمموعة من اإلقرتاحات.   امتة: * اخل



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 

 



 األدبيات النظرية للمراجعة احملاسبية                                                                                                      الفصل األول     

 

 2 

 : متهيد
  ةا ا  ا  أأ    أأخ لأأعا ض أأةاحل ا  أأةت يأأن ا  أأ     خ  أأخ لأأاحملةسأأة    نشأأ ا اجة أأ  هن  املأأ  ا  ا  أأ          

زاشأ  مأا ا جم الأةص شو طأو   ك اشمنأ   أخ    ضطواا  أ  ضطأوا اشملشأةال اصا  أةيث م أ   أةوأصحةب ا ؤس  ، و 
ه مأأةك ريةأ   اأأم ا ز أةا ا ةش أأ  ا  مأأ ااي  أخ لأأعا زىياي اشتأ وال  وأأ  ا اأأةا  وانةاأة ومي أأ  ا املأ   أأؤل ا ا 

 اةا ا و وياي ك ا مةاسةا ا امل  .ملي م   شزىياي اشنا  ك ا امل  واش مل  و  اش او ل  خ اش  و اش ش      واش 

حتةي اشأ ويل شومحةسأةن اشاأةنون ن ي طأو    شومحةسةن اشاةنونن واص  ف و  ا   وى اش ويل اةك ا  ا  ا    مي        
 أخ    شرتا أ   املأ  ا  ا  أ  احملةسأة    ك اش و أ  اشأ ويل  ا زائأ   سأةاا  ة   ا  ا    اش وش  ، ي ملمة  و  ا   وى احملوي  

وهذا  ة مت اش طأ   هش أ   أخ    ااي يوا اش ةمل، ي     وارية  اش طوا اجةصل ك   ة   احملو  ا لعا هص اا المو    خ 
 لعا ا ةةم  اش ةش   :

 ؛ للمراجعة احملاسبية  املبحث األول: اإلطار نظري  •
 ؛ عايري املراجعة الدوليةمل   ميي فاهاإلطار امل  املبحث الثاين:  •
 . احملاسبية يف اجلزائراملبحث الثالث: املمارسة املهنية للمراجعة   •
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 للمراجعة المحاسبية النظري المبحث األول: اإلطار 

 ملأأأذ راواهأأأة ومأأأا اش  أأأ  اجأأأ    ك  احملةسأأأة      اش طأأأوا اش أأأةاري شوم ا  أأأ ةحأأأ  ن ملأأأةوا   أأأخ لأأأعا هأأأذا ا        
احملةسأأة    أأخ لأأعا المو أأ   أأخ اش  أأةا   وا  أأةه        ا  أأ ا  ا طوأأم ا وا، ن ن طأأ   ك ا طوأأم اشنأأةي هن  ةه أأ 

  احملةسأة   وأنوا اأة ك ا طوأم اشنةشأ   فأ وحل ا  ا  أ ن ن أ    وأ   ةأةي  و  خ و  اش ااسةا اش ةيا  وا مليمةا،  
 احملةسة  .ا  ا     أمه   وأه افا ل  ناوك اش   ف  و  و  ا طوم اش اي   كو 

 احملاسبية   ي للمراجعةاملطلب األول: التطور التارخي

هن  سأ م ا نشأ  ة  أخ مة أ  انن أةجم  ا  م أ   ا ميأ  ياأ ك اش أةا   احملةسأة     ى أغوم اشةةمنن أجم ا  ا  أ        
نشأأ اي احملةسأأة  وضطأأواا ي طواهأأة    ريمأأة صأأةمة  نشأأ  ة  ،ذ اشاأأ ااختأأةا   و اأأة ك  مأأ  ريأأ   أأخ صأأح  اشة أأةعا اشأأ     اش

و  يط أغوة   اشةةمنن راواهة ا  أة عا اش اةا أ  ك أز ملأ  سأةيا  وذشأخ  أخ لأعا اج أ ىا وا عا اشأ  ض مأ   
  3500م   ض ا هذه ا عا  و  و وي متةااا ض  أ  هن أرينأ   أخ    ،و وي ا ةةيصا اش اةا   ك ضوخ ا ز مل 

 ةا  أأأخ  م أأأ  ضياأأأ  أاأأأ ك  مو أأأةا اش  أأأا ل ا أأأةيل ك شأأأمل  أأأ فو   ،شأأأوا  ااي ا سأأأمل  اةأأأل ا أأأ عي  نأأأل اجتأأأة
ي أ  اج أ ىا ك ايأل أعا ش أاعا يةسأة     وأ    ف ا وأو   ملأويه  ريمأة راأ ا  اج واعا وا زاو ةا  خ طأ
 1. و  شمل أشواح  خ اشطوب

 :م  1700قبل سنة  الفرتة   •

ة   أ م   جم اششأخ  اشأذث  اأوك  أهسأ مة  م أ     أخ ط  أا اصاحملةسأة    مت زا هذه اش رتاي مبمةاس  ا  ا              
هن اش مو أأةا احملةسأأة   اشأأ  متأأ  و   مأأ   وأأ  ل ضأأ  ش  ريأأ   أأخ  أأ ى يا اأأة فمأأع  ا اا أأي   أأ م وجم شو عمأأن  

سأأأ  مةا ا  أأأطو  اشعض أأأ   او  فأأأ  هأأأذه اش أأأرتاي    ،ش  ريأأأ   أأأخ صأأأح   أأأة مت هن ة أأأ  و اةان أأأ   أأأ   أأأة مت اش  أأأ    يأأأ 
Audire   ش ا  مل    طو   ااشذثAudit   2.س  مةش  ما  و ملة هذااواشذث  ةزاا  ةاث 

 م:   1850إىل    1700من الفرتة   •

ن  ش اشملشةال اش اةاث ك أواا ولةص  ه طةش ة لعا هذه اش رتاي ورا ا اجة   هن نيةك يةسيب  وا   ا       
اش اةا   شوم ة عا  اشمة   ي      ، اش زا    احملةسة    اش مو ةا  اشذث  مخ  خ ض ا ل  ا زيو   اشا    و   راوا 

 
1   LIONNEL Collins et GERARD Valin, Audit et Control Interne  Aspects financiers, opérationnels et 
stratégiques, 4e Editions, Dalloz, Paris, 1992, p 04. 

 .14، ص1996، اشطة   اش اي  ، ياا اشملات  اش  ي  ، ي وا، شةملةجم، املراجعة معايري وإجراءاتهيا    ة  اش عك اش  وث،    2
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 عا ا ةا   ضطوا ه ف ا  ا    احملةسة   ش  ل هن ض ا ل اش مو ةا ك اش فةض  واش اعا  ة مل يم   م   اش   
    1.شومش   خ اش ش واش ع ةةا

 م:1900إىل    1850من  الفرتة   •

ن  أأةا اش أأةك يأأن  ا  فأأ  هأأذه اش أأرتاي راأأوا شأأ ريةا ا  أأةمه  ريةأأ اي اجاأأ  ن أأة ة وذاا اش  أأة عا اشمنأأ اي و          
ممأأة ضطوأأم و أأوي وريأأعص ممنوأأن  صأأحةب اأن ا أأةا  او أأوجم اش اةيأأ   وأأ  انياااي و أأةفيوجم  وأأ     ،ا أأع  وانياااي

ك أشأأأأزك اششأأأ ريةا ا  أأأةمه    ا  أأأأ   1862اش  طةن أأأ  سأأأمل     و أأأأ  راأأأوا اأأأةنوجم اششأأأأ ريةا  ،اؤون ا  أأأواا ا  أأأ نم اي
   2.ري شةف و مل  ا لطةص وريذا اش ع م واش شا م ةا ة مب ا  ن    اون وشا  رل ه ف ا  ا    هو 

 م:1990إىل  م  1900الفرتة من   •

م أ    ري   أخ صأح  و  اشأ  ا  ريأز ا أةيل،  شا ا هذه اش رتاي ضطوا اهل ف اش ئ  ي شوم ا    احملةسة   هن اش        
ري شأأةف ا لطأأةص و ملأأ  مأأةصا اش أأش واش ع أأم هأأ فة ف   أأة  أأ  اش  ري أأ   وأأ  أمه أأ  نيأأةك اش اةيأأ  اش الو أأ   ا أصأأة   

سأأ خ اك  ا  مأأةي  وأأ  ا  ا  أأ  اش   أأ و   اششأأة و  هن أسأأووب    ا  أأ  احملةسأأة    أأخ أسأأووب اصوض أأ ا ه أأ اصاا ا
 .ل  ةا اش  مل  و ةطاةاري     وض ري ز  و   اش  ملةا 

 : م1990الفرتة ما بعد   •
  مأةي نيأةك اش اةيأ  اش الو أ   ااشواأوص هن   ة مي ز هذه اش أرتاي هأو راأوا اششأ ريةا اشمأ ى و   أ ياي ا مل أ ةا و         

ي ملمأة  ،   وم أ اشاأةئ   وأ  أسأ     مةي  و  أسووب ا  ة مل  انم أةئ    ان ةف  هن اصاحملةسة  ،  ك  مو   ا  ا     
ري شأأةف ا لطأأةص واش أأش اشأأ  أصأأةح   أأخ  ا م أأ  أصأأة  ص  ا  أأ   وأأ   احملةسأأة     ف  مو أأ  ا  ا  أأ   ضطأأوا هأأ

اش أأ  احملة أأ  ف مأأة هذا    ا  ا أأ  احملةسأأيب اأ أأ وهيأأ اص  ضاأأ ت ضا  أأ  شوم ا  أأ      اأأةك انياااي يأأل أصأأة  اهلأأ ف ا وا هأأو
  مأةي  صوشأا ا هأذه ا  موأ  اش  ري أ   وأ  ا  3   مخ هأذا اش ا  أ ،  ريةن  اشة ةعا ا ةش   ض م    اش  ا  ريز ا ةيل

اش حو أأأل ا أأأأةيل، مأأأو، اش مو أأأأةا، اش  ملأأأأةا انم أأأةئ  ، وهأأأأذا ي  أأأأل    يواسأأأأط :   وأأأ  ا سأأأأةش م اش وم أأأ  اش ى أأأأ  

 
1 Saci Djelloul, Comptabilité de lentreprise et systéme économique l’expérience, algérienne OPU, Alger, 1991, 
P23. 

 .16هيا    ة  اش عك اش  وث،      سةيا، ص   2
 . 19ص  ،2006 ،ا ايجم  واش وز  ، ياا وائل شملش   ،اشطة   اشنةشن  ،ىل التدقيق من الناحية النظرية والعمليةمدخل إ ،هةيث اش م مي  3
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 وميمأأخ ضوخأأ   أهأأ  ا  امأأل اشأأ   أأ ا  أأة ا  ا  أأ  احملةسأأة    1ان أأعك ا يلاش طأأوااا اشأأ  مأأ خ  مسأأ خ اك  
 اش    ل ك ا  وا اش ةيل:

 (: التطور التارخيي ملهنة املراجعة احملاسبية 01-01اجلدول رقم )
 أهداف املراجع املراجع األمر ابملراجعة  الفرتة

 وخ، ان  اطوا،  1700قبل سنة 
 اجمو  اشممل   ،  

ا ل اش  خ، 
 احملةسم

مةش    محة   ا  واا،   ةاة  اش ةا  ك
 هل عس    واا 

اجمو  ، احملةري   1850إىل   1700من
 اش اةا  ، ا  ةمهن 

 ا صوا    مل  اش ش،   ةاة  فة و ، محة   احملةسم

شخ   ا  ك  اجمو   وا  ةمهن  1900إىل  1850من  
 يةسة  أو اشاةنوي 

ا لطةص، اششاةياي  و  و جتملم اش ش  
 ا ةش        اا   اشمشوف

شخ   ا  ك  اجمو   وا  ةمهن  1940إىل   1900من
 احملةسة  أو اشاةنوي 

 اششاةياي  و  ص   وسع   
 هن يةك اشاوائ  ا ةش   اش ةار  

 اجمو  ، اشةملو   1970إىل   1940من
 ا  ةمهن

شخ   ا  ك 
 ا  ا    واحملةسة 

 ششاةياي  و  ص   وسع   ا
 وهن يةك اشاوائ  ا ةش   اش ةار  

 1990إىل  1970من  
 

اجمو  ، ه ئةا 
 أل ى 

 ا  ةمهن

شخ   ا  ك 
ا  ا    واحملةسة  

 وانس شةااي

 اششاةياي  و  نو    نيةك اش اةي 
مرتاك ا  ة   احملةسة  ه اش الو   و 
 وا  ا   

 1990ابتدأ من  
 

ه ئةا اجمو    
 أل ى ا  ةمهن 

شخ   ا  ك 
ا  ا    واحملةسة  

 وانس شةااي

اششاةياي  و  اش وااي اش ةيا  
اش الو     شوح ةاا ونو    نيةك اش اةي 

 ل همرتاك ا  ة      اش ش ر ك 
 ، 2006 ،ا زائ    ،يخ  مملوجم ،، ي واجم ا طةو ةا ا ة    واملمارسات التطبيقيةاملراجعة وتدقيق احلساابت اإلطار النظري    وي ص  اي، و   يم   ة ي طةه  املصدر:

 08 -07ص ص 

اش ةيا            ا  وا  شوم ا     نعمظ  خ لعا  اش ةاري  ي مو   احملةسة    ش طوا  اجةري  هو  خ ريةجم  اوك  أجم 
ي ملمة اهل ف   ،ا  ةمهنو   اشةملو   و   اشوا  أصةح  اجمو   هي  خ ضاوك اش مو   وه ئةا أل ى  نل  ،ا  ا   

هن أجم أصة  اهل ف   مةش  هل عس    واا    ةاة  اش ةا  كو محة   ا  واا   خ ا  ا    ضطوا    اش ةا    خ  

 
  خت   ناوي و ةش  ،  ة     ، ريو   اش ووك انا  ةي   اش اةا   و ووك اش    ،مل ل شاةياي ا ة     ك  ووك اش    اسةش  ش ، معايري املراجعة وتطبيقها يف اجلزائريومسةم  يم ،   1

 06.ص   ،2002، ا زائ 
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ل همرتاك ا  ة   ر ك اش اةي  اش الو   ك  اش وااي اش ةيا  شوح ةاا ونو    نية  ضو   ملاة اج وا  و  شاةياي  
 .    اش ش

 احملاسبية  املراجعة  ماهيةاملطلب الثاين:  

م أأأ  أهأأأة هأأأي ا يااي اشأأأ  ميمأأأخ    ا  أأأةي   شومؤس أأأ ،حت أأأل  مةنأأأ  ك اج أأأةاي اناحملةسأأأة    أصأأأةح  ا  ا  أأأ           
، وك هأذا ا طوأم  حتا أا أهأ افاةو   هختأةذ ا اا أة  يواسط اة اج وا  و   ة  وزك ا ؤس    خ   وو أةا ض أة  هة ك

 ن ط   هن   اوك ا  ا    احملةسة  .

هي هل  ةا ضا  صةاك وأبسووب يملةص     و  أهة "  lionnel collinsو  GERARD Valin اةم     ف       
     خ ط ف شخ   ا   ؤهل و   ال   ف ه طةص اأث   ا موا نو    و  أ اا   ا  وو أةا ا ةش أ  ا ا  أ   

 وف وهمأرتاك اشاأوانن وا ةأةي  احملةسأة   ا  مأوا  أة و أ ى    ى اشوفةص انش زا ةا ك ريل اشيأ خ ط ف ا ؤس   و 
  1"    ا ةش   ون ةئج أ مةا ا ؤس  اي اش ةيا  واشو متن ل ا  وو ةا ش وا 

وض أأ ف ا  ا  أأ  احملةسأأة    وأأ  أهأأأة " مو أأ  ةأأ  وضا أأ   أيشأأ  انخةأأأةا يط  اأأ   ملاا أأ  و و أأو     أأخ ط  أأأا        
شأأخ  ري أأس و  أأ ال، ش ح  أأأ   أأ ى ضوافأأا ا  وو أأةا ا  أأأ اي  أأخ ا مأأ ا، انا  أأةي    أأأ  ا  أأة   ا اأأ ااي  أأأخ  

 2اشمل ةئج ذشخ شألط اف ذاا ا  وح "

ريمة ض  ف أبهة "فح  هن اةيث   م  ي  ا ا ا  وو أةا ا ا  أ   أخ طأ ف ا ؤس أ  واجمأ   وأ  اش مو أةا        
 3اش    ا واشملي  ا اة   اش  أن ا  ضوخ اش مو ةا"

أبهأأة " مو أأ   ةأأ ث ف اأأة   شومحةسأأةناش أأةي  شاحتأأةي اشأأ ويل     فاأأة الوأأ    أأة   ا  ا  أأ  و اش  ري أأ  اشأأ ويلو       
س مل ة ة   ممة ش ف  يا   خا  ا   خ  ن يش جم ضا أ   أو ا أةن  و أو   اةيأل ا اأة    ا و أو     أ   ها مةان 

 4اةوا"ا ضاو ل خمةط   مو   اش  ري   هن ا   وى  هو  و   ،ا لذ ي ن اص  ةةا ه ف  مو   اش  ري   ا  اوش 

شوم وو أأةا يواسأأط  شأأخ   " مو أأ  فحأأ   أأملي     يمأأ  ف  أأل   أأ    وأأ  أهأأةلةشأأ  اش اغأأم و ريمأأة   فاأأة        
  أأأ ال  أأأخ   أأأ ث و  أأأ خ  ي ا  وو أأأةا، يا أأأ  ةأأأ  وضا أأأ   أيشأأأ  واأأأ ائخ هخةأأأةا  وخأأأو  ف اأأأة، و   ؤهأأأل فأأأ  و 

 
1  LIONNEL Collins et GERARD Valin, Op cit, p21 

  .103ص 2005 ،    ، اش اا ا ة    ، انسممل ا   ، أسواق رأس املال وعوملةاملراجعة الدولية  أمح  شط ي،   اش    أ ن  2
 .12ص،  2003 ،، ي واجم ا طةو ةا ا ة    ، ا زائ املراجعة ومراقبة احلساابت من النظرية إىل التطبيقيم  يوضن،   3
 . 25، ص2009، ة   ا ون طاش ا ايجم، اش وز  ،  مةجم، ، ياا ص ةص شوملش  و التأكيد احلديث املدخل إىل التدقيق و  أمح  مومي ة  ،    4
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  اا اشأأ ن   أأ خ ك ا  وو أأةا ريمأأة ضشأأمل  مو أأ  ا  ا  أأ  مأأ  نة ضا أأ   اشاأأ اا ها   أأاش حاه  أأةا ن  اأأ  اش حأأ  و 
  1".وص ا  وو ةا ا   اي وفاة   ة    امل  ا  ا    اش وش   ا   ةاف  و اة ض خذ  و  

(  وأأأ  أهأأأة"  مو أأأ   مليمأأأ   AICPA ملأأأ  ا  أأأةه   ا سةسأأأ   شوم ا  أأأ  مب اأأأ  احملةسأأأةن ا    مأأأي   اأأأة  ف و        
واش مو أأةا اصا  أأةي  ، شو حاأأا  أأخ  أأ ى  طةياأأ  هأأذه  شوح أأوا  وأأ  أيشأأ  هخةأأةا، وضاومياأأة  أأخ ن أأةئج ا مأأ ا،  

 2".ن ضوص ل هذه اشمل ةئج  صحةب ا  وح   ،اشمل ةئج شة   ا  ة   احمل ياي  خ اةل

  فأ    اأوك  أة شأخ   احملةسأة    أجم ا  ا  أ     ت   اش  ري   اش وش  ،  ا ض     الو    ة   ا  ا    و مخ لعف      
سأأ مل ة ةا ضز أأ   أأخ  هريأأل هأأذا  أأخ أ أأل ضاأأ ت    ،اة ا ؤس أأ  وفاأأة شوم أأة   اشعز أأ  اأأ   أأ ى ضوافأأا ا  وو أأةا اشأأ   

  تأ  شملأأة     أخ لأأعا اش  أةا   اش أأةيا ،  3يا أ  خاأأ    أ خ  ي ا  وو أأةا واش مأل  وأأ  ضاو أل خمأأةط   أ ك اش  ريأأ  
 ناةال ذاا أمه   هي:أهة اريزا  و  

 مو أ   مليمأأ  و  أ  يأأذشخ أجم ا  ا أ     مأأ   وأ  لطأأ  ض منأل ك المو أأ   أخ ا طأأواا    احملةسأأة    ا  ا  أ  ▪
 ؛ا   و و  ضمل اي م  اي ضا    ا  ا   

 ا ش  أأ ي وضملأأو  ا  أأة    يأأن  احملةسأأة    م أأ  ض  أأ   أأوه   مو أأ  ا  ا  أأ اج أأوا  وأأ  أيشأأ  هخةأأةا وضاومياأأة   ▪
 ؛ا   خ    ك اش اوت 

  ،ض  مأ   وأ  هيأ اص اشأ أثاحملةسأة    ياأ  اشمل أةئج شوم أة   ا و أو    و و أ    تأ  أجم ا  ا  أ   ضة ةجم  أ ى  طة ▪
احملةسأأة   اشأأ     اشاوا أأ  ةأأةي  احملةسأأة   ا   أأةاف  و اأأة و ممأأة   أأ و م و أأ  المو أأ   أأخ ا  أأة   احملةسأأة   وا 

 ؛س خ ا اة ري سةن ني اص اش أثه   اشووائ  اش ةا   ك ا ؤس   يل ا  ا حتوث اشاوانن و 
م أأ    مأأل ا  ا أأ   وأأ   أأ حل ن أأةئج اش حأأ  و    ،ه  أأةا ن أأةئج اش حأأ  واش ااسأأ  هن ا طأأ اف ا  مل أأ  ▪

 اش ااس  وه  ةهلة  خ و  ا ط اف اش   ماة ا     و  شمل ضا    هةئي   تمخ اأ   اش   احملة  .

عمليةةة منظمةةة تعمةةل علةة   " وأ  أهأة  احملةسأة     ل شوم   أ   ميمأخ صأ ةغ  ض   أ  شأة  ريل  ة ضاأ ك خ لعا           
التأكةةةد مةةةن مةةةدا مطابقةةةة املعلومةةةات املتحصةةةل عليهةةةا مةةةن األحةةةداع املتعلقةةةة بن ةةةا  امل سسةةةة مةةةع معةةةايري  

 .لإلعتماد عليها يف إختاذ قراراهتم"  املوضوعية و تقدميها ملستخدميها

 

 

 
 . 18 -17ص ، ص2009، ياا ريملوز ا   ف  اش وم   شوملش  وضوز  ،  مةجم، ا ايجم، اشطة   ا ون، دراسة متعمقة يف تدقيق احلساابتلةش  اش اغم ا ط م ويم  ف  ل     ،  1

2 Jean Charles Becour et Henri Bouquin, Audit Opérationnel, paris Economica, 3édition, paris,  2008, p 12. 
 . 13، ص2014   ،   ،اش وز  ، انسممل ا اش اا ا ة     شوملش  و  ،املراجعة املتقدمة ةاف  ة  هللا  ة  اشم ت،   3
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 احملاسبية وأنواعها  : فروض املراجعةلثاملطلب الثا

 احملةسة   وأنوا اة: أه  ف وحل ا  ا    ن ط   ك هذا ا طوم هن     

 احملاسبية  فروض املراجعةالفرع األول:  

ةي هطأأةا نيأأأ ث  ض أأ  هأأي ناطأأ  اشة ا أأ  اشأأ  ض أأةه  ك ه أأ  ، وأأ  المو أأ   أأخ اش أأ وحلاحملةسأأة    ضاأأوك ا  ا  أأ          
وريأأذا ض شأأ   سأأوو     احملةسأأة  ،  سأأ خ ا   ك مأأل  شأأةريل ا  ا  أأ هاش  أأو  هش أأ  و   ميمأأخ،  احملةسأأة    شوم ا  أأ شأأة ل  

 1:أه  اش  وحل  ا  ا   وف مة  وي

ياةيو   اشاأوائ  ا ةش أ  شو حأ  و ملةأ  هأذا اش أ حل    احملةسة     ضةط و وي  امل  ا  ا    :قابلية البياانت للفحص .1
  خ ا  ة   ا   خ    ك ضا    اشة ةعا احملةسة   وض منل هذه ا  ة   ك:

اضةةطاة ا مأ ا، اشأ  ض أ   هم  ة ةا ا   خ  ن هلة و ااي  عئم  ا  وو ةا احملةسة   ن  و  املالئمة: ▪
 ؛ملاة 
ن ن أأ   ه  ا  وو أأةا ن  أأاة ف همأأة   أأعجم  أث هذا اأأةك شخ أأةجم أو أرينأأ  ي حأأ  القابليةةة للفحةةةص: ▪

 ؛اشمل ةئج
 ؛ض ا ل اجاةئا يط  ا   ةيش  و و و    البعد عن التحيز: ▪
رينأأ  فةئأأ اي  أأخ  أن   وو أأةا  ه  مأأل اشا أأةن اشممأأي  وأأ  حتو أأل ا  وو أأةا    القابليةةة للقيةةاس ال مةةي: ▪

 مةسة  .لعا  مو ةا 
 عاأ  ضةأةيا    وانياااي  ضملشأ  يأن ا  ا أ    :و مصةةلحة اإلدارة  راجةةعني مصةةلحة املتعةةارض حتمةةي بةة عدم وجةةود  .2

فأأاياااي متأأ  ا  ا أأ  يمأأل ا  وو أأةا اشأأ  ض أأة  ه ك يملأأةص اأث    ،فأأع  و أأ  ض أأةاحل ك ا  أأةت ي أأملا   ،شوممل  أأ 
 ا.ختةذ اشا اااهس    وية   ريمة ض  خ ك اشة ةعا اش  اةك ي ح اة ا  ا   ك 

ص  اأأل هأأذا    أيةةة معلومةةات أخةةرا تقةةدم للفحةةص مةةن أخطةةاء اةةري عاديةةة أو تواط يةةة:املاليةةة و   خلةةو القةةوائم .3
م أ   نأ  هأذا اش أ حل ناطأأ   و مو أأ ،  ا  أةي    احملةسأة   هاش أ حل  أخ اش أ حل اش أةيا ك   أأل  مو أ  ا  ا  أ   

ل ةةااضأ   هشأذشخ و أم  وأ  ا  ا أ  اشرتري أز وضوسأ   نطأة     ،ري شأةف ا لطأةصههة   وهأي   أؤوش   ا  ا أ  ك  
 اش ع ةةا ا  واطس ف اة ما  موجم اش  حل ذا ا م  ما ا  .ري شةف ا لطةص و اشعز   ن   ويذا اش ملة   ا امل  

م مأةا مأ و،  ههجم و أوي نيأةك شو اةيأ   أ   أخ   حتمةةال حةةدوع األخطةةاء:إداخليةةة يبعةةد وجود نظام لرقابة  .4
 .ا  ة   واغ  ريل هذا ص    ة   ه مةن   م وخاة اغ  سع   أنيم  اش اةي  اش الو    ،ا لطةص

التطبيةةق املناسةةب للمبةةادب احملاسةةبية املتعةةارف عليهةةا يةة دي إىل سةةالمة متثيةةل القةةوائم املاليةةة للمركةةز املةةا    .5
ض  أأ  ا ةأأةي  احملةسأأة   م أأم هأأذا اش أأ حل    أأةاا  اأأةن  و أأ   أأ ى صأأ    أأ حل اشاأأوائ     ألعمةةال:ونتةةائا ا

 
 . 12، ص2015 ا ايجم، اش وز  ،  مةجم،ة   ا ون، ياا ا ملةجم اشملش  و طاش،  احملاسيب وفق املعايري الدوليةالتدقيق  أمح  اة   نوا اش  خ،   1
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فأأة  ا    طةشأم ي ة أأةجم  أأة هذا ريةنأ  هأأذه اشاأوائ  ا ةش أأ  أ أأ ا وفأا شومةأأةي  احملةسأة   ا   أأةاف  و اأأة    ،ا ةش أ 
  اةصأأأأ اي أو غأأأأ   و أأأأوياي  ريمأأأة أجم هأأأأذا اش أأأأ حل  نأأأأ   شأأأأمو  حت  أأأأ    أأأأؤوش   ا  ا أأأ  ك غ أأأأةب هأأأأذه ا ةأأأأةي

 وض و اة ا ممةك اششخ    ان م  رية .
  أ  هأذا اش أ حل أنأ     املفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي سوف ت ون كةةكليف يف املسةةتقبل:العناصر و  .6

وأجم اش اةيأ  اش الو أ  سأو م  ف نأ    أرتحل    ،ن   ا   اج ةاا أجم هياااي ا ؤس   اش  اي ك ض أ فة ةهضت  ههذا 
 .أجم    م  اشو   ريذشخ ك ا   اةل هص هذا و   اش ش ل  و   م  ذشخ

ميأةان ا  ا أ  أخملأةص أيائأ   موأ   احملةسأة    ج أةي  مو أ  ا  ا  أ   يزاول مراجع احلساابت عملةةك كمراجةةع فقةة : .7
 .و    هذا سمل  أسةسي ج  اي  مو   ا  ا    ،ريم ا   فاط

 اأأأوك هأأذا اش أأأ حل  وأأ  أجم ا  ا أأأ   يفةةةرض املركةةةز املهةةة  للمراجةةةع التزامةةةات مهنيةةةة تتناسةةةب وهةةةكا املركةةةز:   .8
  اهل أةا ا مليمأ   املأ  ا  ا  أ ا و ش زا ةا  امل  ا  ا    اش  مأ ي ة ا مليمأةهجم  موجم  ومة مب طوةةا و أ   رتحل
 .احملةسة  

 احملاسبية  أنواع املراجعة  :الفرع الثاين
 نهم أ  ميمأخ ضا أ   ا  ا  أ    اأة  شهل عف ا   ةا اشأذث  مليأ   أخ لعشأ   م  احملةسة    خت و  أنوا  ا  ا          

 1    اي أنوا  نذري   ملاة:

رية وأ     يةسأة    ن   ا  أ ه خ م أ  نطأة     احملةسة    ميمخ ضا    ا  ا     :احملاسبية من حيث نطاق املراجعة .1
 و زئ   وذشخ ريمة  وي:

 اأأوك ا  ا أأ  ك هأأذا اشملأأو   أأخ ا  ا  أأ  ي حأأ  ة أأ  اش أأاعا واشة أأةعا ا   واأأ   املراجعةةة ال املةةة:    1.1        
 أأخ أ أأل اشمشأأ   أأخ ا لطأأةص  أأخ يوجم و أأ  أث ا أأوي  وأأ     ،جبم أأ  اش مو أأةا اشأأ  ضأأ    وأأ    أأ وى ا ؤس أأ 
جم   تمخ ضا    ا  ا   اأ   اش   احملة   وأجم ميأ  ريأل  أو شرتال    ،نطة  ا  ا    سواص  خ انياااي أو اشط ف ا   ةا  

 ؛اشاوائ  ا ةش   يوجم اس نملةص
   مأل ا  ا أ   وأ  ي أ  ش مو أةا  ضو   ك هذا اشملو   خ ا  ا    ا وي م    ا  املراجعة اجلزئية:  2.1       

وضملح أ    أأؤوش    ك مأ وي نطأأة  اش ا  أ  ا   أأا  و أ  ري حأ  اش مو أأةا اشملا  أ  لأأعا فأرتاي    ملأأ ،    ،يوجم غ هأة
 أو فح  م ةاا ا خزوجم أو اش  ري   خ   ي ا خزوجم 

 2  من حيث االلزام بعملية املراجعة: .2

 
  .17ص   ،2017، ا ايجم،  مةجم  ، ياا ا ملةهج شملش  واش وز   ، أصول تدقيق احلساابت وتطبيقاتك عل  دوائر العمليات يف املن أة، ات    ز   افة     1
 .48، ص2015 ة   ا ون،طاش واش وز  ،  مةجم، ا ايجم: ياا وائل شملش ، تدقيق احلساابت مدخل معاصر وفقا ملعايري التدقيق الدولية،  اششحمل از  أيو ز      2
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 ؛اش   وزك اشاةنوجم ي   اشش ريةا اشا ةك  ة  احملةسة   هي ا  ا    املراجعة اإللزامية:  1.2       
فاأأي   ا  أأ  هل  ةا أأ   مأأوجم    ،اشأأ  ضأأ   يوجم هشأأزاك اأأةنوياحملةسأأة    وهأأي ا  ا  أأ     ختياريةةة:املراجعةةة اإل  2.2        

اششأ ريةص  أل  أ ى صأح   م أ  طمئملأ      أخ  ،اش  ا ا ف اة  ةأ   وأ  اغةأ   أع  ا ؤس أ   أة   أوي  وأ ا   أخ فةئأ اي
 .واش   و  أسةساة     حت    ماو  اشش ريةص ،ا  وو ةا احملةسة   ك  ة ر  ن ةئج اص مةا وا  ريز ا ةيل

 1  من حيث التوقيت الكي تتم فيك عملية املراجعة: .3

ا ؤس أأ  طأأواا اش أأمل   :  اأأوك ف اأأة ا  ا أأ  ي حأأ  و  ا  أأ   مو أأةا  املراجعةةة املسةةتمرة طةةوال السةةنة  1.3       
لطأأةص و اش أأش وفأأا ض و أأل اشأأز     أأ  ضاأأةا   يوا أأ  ض مأأل  وأأ  ريشأأ  ا ضاأأ ت ف  ،وفأأا يأأ ع ج ز أأ     أأا  و أأ 
أرينأأ   عئمأأ   أأ  ا ؤس أأةا  و  أأ  هأأذا اشملأأو   أأخ ا  ا  أأ      ،ختأأةذ اشاأأ اااا ا ملةسأأة ه ملةسأأم ش  أأة   ا ؤس أأ  ك  

 ؛اشمة اي
 اأوك ا  ا أ  ي مو أةا اش حأ  وا  ا  أ   أ اي وامأ اي ك هة أ     ة أو عند الطلب:املراجعة يف هناية السن 2.3       
 .و    هذا اشملو  أرين   عئم  شومؤس ةا اش   اي  ،اش مل 

 اجلهة القائمة بعملية املراجعة: من حيث .4

أنيمأ   هي نشةال ااةيب  اوك ي  أط اف يالل ا ؤس    أخ أ أل اشواأوف  وأ  ياأ   املراجعة الداخلية:   1.4       
وريأأذا فحأأ  ة أأ  اشة أأةعا واش أأاعا وا  أأ مل اا احملةسأأة   وا أأةن يا أأ  اشم أأةصاي اشأأ   أأ    أأة    ،اش اةيأأ  اش الو أأ 
 ؛ضمل  ذ اشورةئ 

هأأأي اش حأأ  اش أأأ  احملة أأ  اشأأأذث  أأ    أأأخ طأأ ف  اأأأ  لةا  أأ    أأأ او   أأأخ هياااي    املراجعةةةة اجارجيةةةة:  2.4       
 مأأوجم ف اأأة ا  ا أأ  ا أأةا ي   أأ ال متة أأة  أأخ    ،نيمأأ  اش اةيأأ  اش الو أأ ا ؤس أأ  ي  أأ  فحأأ  اشة أأةعا وسأأاع ة وأ

انياااي و ص رتأأأ   وا  هأأأة وص ض يطأأأ   أأأة أث ضة  أأأ  ور   أأأ   أأأخ أ أأأل هيأأأ اص اأث فأأأ  ية أأأ  مأأأوا صأأأح  وصأأأ    
 2  ا  وو ةا  ما ضملةا اةوا أصحةب ا  ةت وا  ةمهوجم.

  لأأ عف ك اش أأ وحل و ا صأأوا اشأأ  حتمأأ   مو أأ  ا  ا  أأ هريأأل هأأذه اش ا أأ مةا شوم ا  أأ  ص ض أأ  اشتأأ وااي        
 ك ريل نو   ملاة فاوه   مو   ا  ا    احملةسة   هي  ة  م  ريل هذه ا نوا .  احملةسة  

 
 
 
 

 
 . 22ي وجم سمل  اشملش ، ص  ، ياا ا شوااي،    ،والرقابة املراجعةأصول ،  م ن اششحةض  1
 .30ص ،2006 ،ا زائ  ،ي واجم ا طةو ةا ا ة    ، املراجعة وتدقيق احلساابت اإلطار النظري واملمارسة التطبيقية  ،   وي ص  اييم  اش وامهي طواه  و  2
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 احملاسبية   أهداف املراجعةأمهية و املطلب الثالث:  

اش  ي واهة ضملا   هن أه اف ضاو     وأه اف م  ن   ، و ا طوم أه اف ا  ا    احملةسة  ن ملةوا ك هذا           
 . ا      اي  ملاةريمة ن ط   هن أمه   ا  ا    احملةسة   اشملةي    خ ا   ةا اش  ضا  اة  خ و  ا ط اف  

 أهداف املراجعة الفرع األول:  
اش ةاري   ا    اج ةاا           اش طوا  اش    ك أه اف و ن ه اويع  اش   ف  و   احملةسة  تم   ا  ا      ،وجم 

يل أصةح  هملة    ،ل عسةاوان اش ش  ري شةف اش ع م و ه م   مل      ا    ه ف ا  ا    احملةسة    و   
وضمل  ذ ا طط ا  سو   شومؤس   وا  وا اش ةيل   ااة  ضطة ا   مل  و  اش ف   خ    وى ف ةش   و أه اف م  ن  ض

  و   اش طوا اش ةاري  ه اف ا  ا   : 

 احملاسبية   : تطور أهداف املراجعة (02-01رقم )  اجلدول
 مهية الرقابة الداخلية أ مدا الفحص  اهلدف من املراجعة  الفرتة
 ص   رتف  ة     ل  ري شةف  خ اصل عسةا ه 1500-1850
 ري شةف  اصلطةص ه 1850-1905

 واصل عسةا
 ص   رتف  ة     ل 

 حت      ى صح  اشاوائ  ا ةش   1905-1933
 لطةص واش ش اشمش   خ ا 

    ل 
 ل ةةااا او و  ه

  رتاف      ه

 حت      ى صح  اشاوائ  ا ةش   1933-1940
 لطةص واش ش اشمش   خ ا 

 ي ا   اصه مةك  ل  ةاثه

 ه مةك رية   ة ه ل  ةاثه حت    صح  اشاوائ  ا ةش   .....1940منك  
LIONNEL Collins et GERARD Valin, Op cit,  p21. 

ا  وا            لعا  اش ةاري   نعمظ  خ  ا  ا        اش طوا  اشز خأهة    احملةسة    ه اف  ا وضطوا   ، ض  ا    
ن ه  واصل عسةا لطةص واش ش  ا       خ ريش  احملةسيب   يوا ا  ا  ي طوا ا  ا    احملةسة      اش ةا   م   حتوا  

وضطوا   ى اش ح   خ اش ح  ا   ل هن اش ح  انل  ةاث اش  مل  اش حاا  خ   ى صح  اشاوائ  ا ةش  ،  
نطعاة ممة سةا ميمخ م   أه اف ه   رتف  ة سةياة،وزاي انه مةك أبمه   اش اةي  اش الو   ي   أجم ريةن  غ    

 : ا  ا    ك أه اف ضاو     و أه اف م  ن 
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 1  األهداف التقليدية: .1
  ؛  مةي  و اة ى صح  اشة ةعا ا ةش   و  ى اناش  ري   خ   ▪
 ؛يش   خ   ى ص   و  اش  اشمشوفةا ا ةش    مةي  و  ا هي اص اش أث ف  ية   ان ▪
 ؛ش اشوااياي ك اش اعا احملةسة  هري شةف ا لطةص ومةصا اش  ▪
 ؛ختةذ اشا اااا ا ملةسة ها طط و    ة  اي هياااي ا ؤس    و  و    ▪
 ؛اش الو    نيةك اش اةي لطةص  خ لعا اش  ري   خ و وي  اش او ل  خ ف ص اشواو  ك ا  ▪
 .ا  ةي اشوط اش خط ط شا  ة  اي ا اةا اجمو    ك حت    اشو ةص اشت  يب وريذا  ▪

  2 االهداف احلديثة: .2
 ؛حن افةا وأسةةاة وط    ع اةوحت    انه اف ا  ط اي   ااة    ى ضطة ا ا طط و ا  ▪
 ؛ضا    ن ةئج اص مةا وفاة شأله اف ا  سو     ةاة ▪
 ؛ك ة   نوامي اشملشةال انس افن ة    ممممل   خ ط    مل  هحتا ا أا   ري ةصاي   ▪
 ؛حتا ا اج  اشا   ش فةه   أف اي اجمل م   ▪
 .ك اس اع  ا وااي اشطة       افانساج ةظ  و  اشة ئ  و  ك   ▪

 احملاسبية  أمهية املراجعةالفرع الثاين:  
شاأ اااا  ختأةذ اهطأ اف اشأ  ض أ خ ك اشاأوائ  ا ةش أ  ك  ك لأ   اة شو   أ   أخ ا احملةسأة    ا  ا  أ  ضممخ أمه          

 3  :نهط اف ميمخ ض مل  اة  ا ةش   ا ملةسة  هذه ا 
مخ اش  أأأ    تأأياااي  أأأخ ا أأع  أمه أأأ  ا  ا  أأ  فعيأأ   أأأخ و أأوي طأأأ ف  ن  أأةا انه أأزز    املةةةال  و املسةةةامهني: .1

 ؛ا ااا    و  ا  وو ةا اشوااياي ك ضا      ا   اج ةااختةذ  هم      م وا ك  ، نل   واا ا  ةمهنا 
وشذشخ فاأي    ،اش خط ط  و  اشة ةعا ا ةش   واحملةسة  ختةذ اشا اااا و هياااي ا ؤس   ك هض  م   دارة امل سسة:إ .2

 ؛ن يا    ةش    خ اش ا  ك  تموجم هذه اشة ةعا وهذا ص ميمخ ضوف ه هص ي وف   مو   ا  ا   همة    
ن اج وا  وأ  اأ وحل  أخ اشةملأو  وا ؤس أةا ا  أ ف   و أمل  هأذه اشاأ وحل ميأ   وأ   هض    اشةملو      البنو : .3

م أأ  ضاأأوك ي حأأ  وحتو أأل ا  ريأأز ا أأةيل شومؤس أأ  ف ا  أأ  ا  ا أأ   ،   أأ ى اأأ ااي ا ؤس أأ   وأأ  اص  أأةص اش زا ة أأة
 ؛ختةذ ا اا  مل  اشا وحل شومؤس ةاها ةا ي ا   ال   ة   اشةملخ ك  

 
 . 15، ص1999 ة   ا ون، طاش  ،، ا ايجم مةجم  شملش  واش وز  ،   ؤس   اشواا  ، أساسيات التدقيق يف ظل املعايري األمري ية والدولية  ،م ن يم وح م ن اشاة ي و  1
 . 26ص 2011 ة   ا ون،طاش  ،  مةجم، ا ايجم،ياا ا   اي شوملش  واش وز   واشطةة   ،علم تدقيق احلساابت العملي وآل وجم، اأف  سع     2
اش اةا  ، خت      ة     ك اش ووك اسةش  ،يااس    مل   خ ا ؤس ةا انا  ةي   ا زائ    و اش  ن    -يوا اش  ا ا احملةسيب ك ض   ل اش اةي   و  هياااي ا ااح محزاي يوسمل ،  3

 . 13،ص2012يااسةا يةسة   و ة     ما ،  ة    سط  ، ا زائ ، 
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ا  أةيث وفأ حل اشتأ ائم  وأ   ض  م  اش وا ك اس  اش  ةسةا اصا  ةي   شو وشأ  و  ااةأ  اشملشأةال ان الدولة: .4
 ى اصش أأأزاك اش  و مأأأةا وان أأأ اصاا واش و  اأأأةا وحت  أأأ  اصحن افأأأةا  شا أأأةن  أأأ  ،اشاأأأوائ  ا ةش أأأ  وضا  أأأ  ا  ا أأأ  

 ؛وأسةة ة
 أل  أأصة  شوم ا      ؤوش    واةاي  و   ةضااة ك اجمل مأ   أخ   ،  مة    واشة ئ  ل ا  ؤوش   انر ك  اجملتمع: .5

 ضطة ا اش ملم   ا    ا   وحتا ا افةه   اجمل م .

ن  هك مة أأ  هأأذه ا طأأ اف    ضممأأخاحملةسأأة    ا  ا  أأ    أأخ لأأعا ريأأل  أأة سأأةا ميمأأخ أجم ن أأ خو  أجم أمه أأ          
   .ض ف   خ يا   خا ا  ف اة واش ا ةش     ةا اشوااياي ك اشاوائ   ا  وو 
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 الدوليةمعايير المراجعة  اإلطار المفاهمي لالمبحث الثاني:  
  خأذث اشاأ اا ا  وو أةا اصز أ  اشأ  ضتأ ي أرينأ    أ اا   شواأوائ  ا ةش أ  و أ     احملةسة  ضا ك  مو   ا  ا            

ضطأأوا اشملشأأةال انا  أأةيث وزىياي ماأأ  ا ؤس أأةا وض ا أأ  نيأأ  ض أأ  هة وراأأوا اششأأ ريةا ا   أأ ياي ا مل أأ ةا ممأأة  
وراأأ ا اجة أأ  هن ضوم أأ  ا  ا  أأ  و أأ وااي ضةأأ    أأة   يوش أأ  شوم ا  أأ   أأ ف حت أأخ    ،صأأ م  مو أأ  هختأأةذ اشاأأ اا
ي ا أ  ي     اأة    احملةسأة  وك هذا ا ةح  سوف نأ ز أهأ  اشملاأةال ا   واأ  مب أة   ا  ا  أ     ،ضوم   ممةاس  ا امل   ة  ة

 .واهةوري     ص    (IAS)  ي     ة   ن ن ط     اوك   ة   ا  ا    اش وش  
 احملاسبية معايري املراجعة :األولاملطلب 

وأيأأ ز ورةئ اأأة وأمه  اأة وك ا لأأ  ن ملأأةوا   أأة      احملةسأة  ن طأ   ك هأأذا ا طوأأم هن   اأوك   أأة   ا  ا  أأ            
 .ا  ا    ا   ةاف  و اة

 احملاسبية  ول: مفهوم معايري املراجعةالفرع األ
اشأأوااياي ك   أأة   ا  ا  أأ     يأأن اش  أأةا  ك   أأو وامأأ  فمأأخ    احملةسأأة  غوأأم ض أأةا     أأة   ا  ا  أأ   أصأأة           

 ة:امهأ نذري   خ
اشأأأةياا  ة أأأ    أأأة  اي ا أأأ اان  وأأأ  ضمل  أأأذ   أأأؤوش  ا  ا امل أأأ   ملأأأ  ضأأأ ا ا اشاأأأوائ  ا ةش أأأ  اش ةار أأأ ، وهأأأي  ه"       

 1  ةةااا ا وياي ا امل    نل اشم ةصاي واج ةي و  طوةةا اش ا    وأيش  اش  ا ا"هضشمل  و   
ش أأزاك  أأة  ملأأ  ضمل  أأذ  اج أأةي ن ان  ا أأةا  ن   أأ اانااشأأ   أأم  وأأ     ياصا  اأأة     "ريمأأة   فأأ   وأأ  أهأأة          

وهأي    ا أ اانل ى هي ا اة    اش  ك  أوئاة  أ   ضا أ   اش مأل اشأذث اأةك يأ   أوي ةةااي  ، مو   ض ا ا اشاوائ  ا ةش  
وض م أأز ضوأأخ ا  أأة   أبهأأة متنأأل  اأأة    شوحمأأ     ،ض أأ   أأخ  أأة هأأو وا أأم حتا اأأ  واشوسأأةئل ا  أأ خ    نمتأأةك ذشأأخ

ض أ   أخ أياص ا أ اا اش أةيث اشأذث  ةأذا اش ملة أ  ا امل أ   و ياص ا  اا ريمة أهة    ةاف  و اة يأن أ تأةص ا املأ   أ و  
 2ا  اوش "
اهل ئأأأ  خموشأأأ   "اأأوانن وأنيمأأأ  وه أأأ اصاا  و أأأو     أأخ اةأأأل اش وشأأأ  أو ا م  أأةا ا امل أأأ  أو     وأأأ  أهأأأة  وض أأ ف       

 3شا ةن نو    اش مل ا ملاز  خ اةل ا  اا"

  خ لعا اش  ةا   اش ةيا  جن  أجم:
 ؛هي ا ا ةن اشذث  اةن ي  اش مل  خ م    وياي اشا ةك ي   احملةسة    ة   ا  ا     ▪
 ؛ياص ا  ا   أريذشخ  ا ةن شوحم   و     احملةسة  ض     ة   ا  ا     ▪
 .ممةك اششخ   وا ا ي ض ن  اشةياا ض مل  و  ه  احملةسة  متنل   ة   ا  ا     ▪

 
 . 40ص ،2002 ، اش  وي  ،  اش ىحل  واش وز  ، ياا ا     شملش  ، أمح  مة   ماة  و  يم   ة  اشاةيا اش   ط    ، ض ة املراجعة مدخل مت امل ،   م  شويخو  أا ملز أش ن 1
 .43ص ،2005  ،    ،سممل ا  ان،  ا ة    ، اش اا خمتلفة ألاراض مراجعات خمتلفة ، شط يأمح  أ ن اش     2
 . 30ص  ،     سةيا ، هةيث اش م مي 3
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رشةةادات الةةيت يتقيةةد  هةةي وموعةةة مةةن اإلاحملاسةةبية  معةةايري املراجعةةة  "  : خ لعا ريل  ة سةا ميمخ اشاأوا أجم        
 ."ومن خالهلا  مي ن احل م عل  أدائك ، احملاسبية  أثناء قيامك بعملية املراجعة  هبا املراجع

 احملاسبية  ائف معايري املراجعةظ: و اينالفرع الث
سةسأ    اشورأةئ  ا   يأن   أخا اأةك اشأ  ضؤي اأة   أة   ا  ا  أ  و   المو أ هأي  احملةسة   ورةئ    ة   ا  ا           
 1  وي:  ة  ملاة نذري 

   ا  ا  أ     ةا ك غ أةب   أة   ةا اش  ض خ ضشأو  ةك اجمأغع  اش  ص  ه و     ة   ا  ا   ض مل  ▪
 ؛    ممو   ر جت ل  خ ا  ا    و م   

 ؛ا  ا    وف و اة  مبةةي ش زاك ا  ا   هض     ا ةن شا ةن   ى   ▪
 ؛ياص ا ا  شوم ا     ة   ا  ا    وس و  ش اوت ا ض    ▪
 ؛ممةاس   امل  ض    منوذ ة   ذى ي  ا  ا   ك  ▪
 ؛ط اف ا      اي  خ  مو   ا  ا      وى اشنا  ين ا  خ  ضز     ▪
 ؛اش  ةا اشوا م ضوف هة ك ا  ا   حت ي   ▪
 ؛ط اف ا      اي  خ ا  ا   ض ةا ين ا هض    وس و   ▪
 ؛س اعش   ا  ا   هس اعش    مو   ا  ا    و هض زز  خ   ▪
 ؛ ضا    ا  ا   واص ةا اشوا م ضوف هة كا حت ي ي وى و  ▪
 ؛ا   أسةسة  و و  ة ش اوت اشذايتضوف  شوم   ▪
ح  مأأأوا يا أأأ    أأأموجم اش أأأ  ش ا  أأأ  وه طأأأةص صأأأوااي وااش شأأأ      واحملأأأةري  ك فاأأأ  ا تأأأ  اهل ئأأأةاض أأأة     ▪

 ؛ياص ا ا  ا  وا  ا 
 ؛ل ض و   ا امل  شومة  ئنطةا اش ةك   ؤوش   ا  ا   وض اان   ضو  ▪
 .  اش  فح    ة اشاوائ  ا ةش  شنا  ك اأث ا  ا   وضو   هل  اشط  ااضوف     خ  ي اشاوائ  ا ةش    ▪

 

 
 احملاسبية  أمهية معايري املراجعة  :الثالثالفرع 

 
اش  ي    ،13اجملو    ، ة    اشمو    ،ا و ج وا ز  اي اش  ي  ةا الو  يااس ،معايري املراجعة املالئمة لتنظيم املمارسة املهنية بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مح  اش    ثأي اه   ه  1

  .167ص ،1987 ،52
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م أأ  ضممأأخ أمه  اأأة ك    ،جنأأةز  اة أأ  يم أأةصاي  ةش أأ ه وأأ  ض شأأ   ا  ا أأ  ك    احملةسأأة  ض مأأل   أأة   ا  ا  أأ           
ة أأأ  مة أأةا   أأأ خ   اة ا  زا أأأ اي  ن ضوهريمأأأة ض أأ      ،احملةسأأة     مأأل  تأأأةط و أأملي   املأأأ  ا  ا  أأأ   طأأأةاه  ةةاهأأة   ه

 وأ  ريأل اشاأوائ     ا  ةيث اشذث  شا ه اش ةمل، و ض      ة   ا  ا  أ  وسأ و  عي أ  ميمأخ ضطة ااأةو وارية  اش طوا ان
    خ نو    ا ؤس   وه فاة اشذث ض    هش  .يا ةش   ي   اشمل

ل  ملاأة   أة   أذا  وهأ  ،ا  أةي   خ اا اش  ةسأ   وانومم  أجم ا  أة   غأ  لة أ   ش  ةسأةا اجمو أةا واش أ        
أرين  اةيو   شوماةانأ  واش حو أل    واش  ض     ،   اشاوائ  ا ةش   ا   اي وفااة وخوااي ف ةش   وري ةصاي ضا    ا  ا   و شزىياي أيا

 ا ةيل.

 (GAAS) معايري املراجعة املتعارف عليها  :الفرع الرابع
المو أأأ   أأأخ ا  أأأة   ا   أأأةاف  و اأأأة ريما أأأةن شواأأأوياي  أأأخ م أأأ  أياص     وأأأ   احملةسأأأة   املأأأ  ا  ا  أأأ     ض  مأأأ            

وحمأ   وأ   شفة  أة   ا   أةاف  و اأة ض  أ  منأوذ    أ خ ك    ،ه اف اش    مل  و  حتا ااةوا  شا  اصااا  ا   
 صأ ةغ   م أ  ريأةجم شوم اأ  اص   مأي شومحةسأة ن اشاأةنون ن اش تأل ك  1،  ى  وياي اش مل اشذث  اوك ي  ا  ا أ  

ا   وأا مب أة    اأ اا ا   أةا اش ةشأ  و ه  ، ن 1948  مأة  سأة م   ها اا ض      أة   ك  ههذه ا  ة   ي    شة و  ومت 
    أأأة   ا  ا  أأأ  ا   أأأةاف  و اأأأة  ا أأأم و   1954،2ش  أأأ ا ك ري  أأأم ك سأأأمل     1949 أأأ اي اش ا  أأأ  ك نأأأوفم   ه
 GAAS )اي اش ا   ه  ة    و ن خع، المو ةا   ة    ة  ،   ة      وا  اش مل ا   اي، ه  . 

شأذا و أم اةأل اش  ةاأ   أ  ا  ا أ     ،ض  وا هذه ا  ة   ي  ةا اششخ  اشاةئ  ي مو   ا  ا    املعايري العامة: .1
 3  ا  ة   اش ة    خ خع،  ملةص  هي: مةن   حتا ا هذه ا  ة    مل  أياص ا ام  وض موجم هاش  ري   خ  

 ؛   ا ر و ة ميمملا   خ أياص و ا شخ  أو أشخةص  ؤهون  وم ة و م  خ ط    مو   اش ح ض     •
 ؛س اعا واج ةي ك أث  مل  وريل شوم ا   اشا ةك ي   م ان •
 .ي اش ا    م أجم  ةذا ا  ا   اش ملة   ا امل   ا عئم  و و زك ياوا   اش وو  ا ا   مل  ه  ا •
  خ اش    ل:  يشيصن ملةوا هذه ا  ة     وي  وف مة    

 وااي أجم ضأأ    مو أأ    أأ أأخ ا  أأة   ا   أأةاف  و اأأة  وأأ   :  أأمل  ا   أأةا ا وا  معيةةار التأهيةةل العلمةةي والعملةةي  1.1
ا  ا  أأ  مب  فأأ  شأأخ  أو أشأأخةص  أأؤهون  وم أأة وشأأ  ا  اأأ ا ريأأةك  أأخ ا أأ اي ا امل أأ  ك ممةاسأأ   املأأ  ا  ا  أأ ،  

ن  أأ وااي أجم  مأأوجم ا  ا أأ   أأؤهع  وم أأة  أأخ لأأعا يأأ ا ج اش  وأأ   اش مس أأ   هشأأذشخ فأأ جم هأأذا ا   أأةا  أأويل أمه أأ  ريةأأ اي  
لأأأ ى ريةشتأأأ ائم اش مو أأأل  أ ة أأأ  مباأأأةصا  هو   ،ش أأأ  يم أأأةصاي  ةش أأأ هو واريأأأم اش طأأأوااا اج  نأأأ  شوا أأأةك اش مأأأل ا وريأأأل  

 
  ، ريو   اش ووك انا  ةي   اش اةا   و ووك اش    ، ة    ةاا   اسةش  شمل ل شاةياي  ، مراجعة احلساابت بني املعايري العامة واملعايري الدولية دراسة مقارنة ،يي اش  خ يموي  م   1

 .43، ص2007ا زائ ،  ، ة         ، خت    ةش   ويةسة 
 . 37، ص1992 واش وز  ، ا مل وااي،    ،  ا عص ا    اي شملش   ، ا زص اشنةي ، املراجعة إطار النظرية واملمارسة ،  يموي اش    عغي 2
 . 22ص      سةيا، أمح  اة   نوا اش  خ،  3
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ش أأأ ا م ش أأأرتاي طو وأأأ   ك ا  انن يأأأةك وااي   أأأن ا ؤهأأأل اش ومأأأي  ه  ان أأأةف شمرتون أأأة  ه مأأةا وضشأأأ  ل اشة أأأةعا  وهياااي ا 
 1.وي ياي  م  م  خ لعهلة  اةااا صز    مةاس  ا امل 

 ن:هو ملا   هذا ا   ةا  

مأأأي ك الأأأةا احملةسأأأة  وا  ااةأأأ   أأأخ لأأأعا اش ااسأأأ   و وأأأ  ا  ا أأأ  أجم  م  أأأم  ه أأأل اش   التأهيةةةل العلمةةةي: •
 ؛مبمةاس   امل  ا  ا   ما  موجم اةيا  و  اشا ةك  ، مبخ و  ا ة  ةا وا  ةه  ا خ   

اةأأل ممةاسأأ اة ي أأ      ،ري  أأةب لأأ اي ك ممةاسأأ  ا  ا  أأ ه و أأزك ا  ا أأ  اش أأ ا م ا اأأ  و  :التأهيةةةل املهةةة  •
 ؛ما  موجم  ومة جبم   ا شةريل ا امل   اش  ميمخ أجم ض ةيف  أخملةص أياص  مو  ،   او 

 خ واش أ ا م ا اأ  مأا    أو شأ  حتأ      وو ةضأ   ا  ا أ  اصرأ اال ك يأ ا ج اش مأو   و أزك التعليم املستمر: •
 .و وارية  اش طوااا اجةصو  ك ا امل 

وض مأل ريأل يوشأ     احملةسأة  ،  اشرتلأ    زاوشأ   املأ  ا  ا  أ   سةس   شوح وا  و أض   هذه ا  طوةةا ش وطة          
 اشعز    مل  ال    زاوش  ا امل . و  حت    اشش وال 

ش أأأزاك  اج أأأةاا ان   وأأأ    ا أأأ  ، فاشاأأأ ااي  وأأأ  اش مأأأل يملزاهأأأ  وشأأأ ةف  سأأأ اعش   هأأأي  ان  سةةةتقاللية:معيةةةار اإل  2.1
م أ    أ  اصسأ اعا  مل أ  ص غأو  ملأ    مأل    ، أوا ا   واأ  ا امأ  ا موأ   أةسأ اعا ضأ ي ه  م أ  ا اش ائ  م

 أأأةا  أجم ة أأأ    أأأ خ  ي ا  وو لةصأأأ  و   ،ف اأأأة ا  ا أأأ  اأ أأأ  ةأأأ ث   وأأأ  زىياي   أأأ اا   ا  وو أأأةا احملةسأأأة   اشأأأ   
 2  مخ هذا ا   ةا خعخ  أي ةي:تو     ا   اج ةاا ك هختةذ ا ااا  احملةسة      م وجم  و  اأث  

 ؛و ا    ة اج    اش    م    ة ا  ا    مل  ه  اي ي ا ج ا  ا     ستقالل يف إعداد براما املراجعة:اإل •
ل  أأأةا  هاش أأأ لعا ك  مو أأأ   و ا أأأ  يأأأ  ي أأأ  ا  ا أأأ   أأأخ ريأأأل اشتأأأ وال و   :سةةةتقالل يف وةةةال الفحةةةصاإل •

ما ا  ا أأأ  اشمة أأأل ك   حأأأ  و  تأأأمخ  أأأ اي  وانأأأم أي زهأأأة:شنشأأأط  اشأأأ  ضتأأأ  ش مو أأأ  ااش أأأاعا وا 
اش  أأةوجم اش  أأةا يأأن ا  ا أأ  ويأأن اش أأة ون  ، و  م أأ  اش أأاعا ويفأأةض  اششأأ ري  وف و اأأةطأأع  وفحأأ   ان

،  ياااي ك حت  أ  اجملأأعا وا  أ مل اا اشأ  ختتأ  شو حأأ  أ ك اش أ لل انو ،  اششأ ري  لأعا  مو أ  ا  ا  أأ 
 مو أأةا اش حأأ  و  لوأأا ا  أأةت ا  ةةيشأأ  ممأأة  أأؤخ   وأأ   انرةفأأ  هن  ي  أأةي  أأخ اش عاأأةا اششخ أأ    انو 

 .هي اص اش أث
  أأ  ذشأأخ  أأ ك و أأوي ضأأ لل أو  أأ وال شو أأ خ   وأأ  هراأأةا اجاأأةئا    :التقريةةرسةةتقالل يف وةةال اعةةداد  اإل •

اشاأوائ  ا ةش أ     مأواأو اش  خ   و   مو   ه طةص اش أث اشملاةئي    ،اش  مت اشمش   ملاة لعا  مو   اش ح 
 أأأ ك و أأأوي أث ضأأأ لل أو وصأأأة    أأأخ اش أأأ  ش  أأأ  ل    ا وانأأأم:يأأأل اش ااسأأأ  و  تأأأمخ ذشأأأخ المو أأأ   أأأخ  

 
 .89، ص2017 ، ياا اش  و   ا ة  ي شوطةة   واشملش  واش وز   ،املالية بني مزاعم اإلدارة واجدمات التأكيديةمراجعة القوائم ي    اش  خ ا شو،  1
 . 23- 24صص  ،      سةياأمح  اة   نوا اش  خ،  2
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ةف  هن  ان أ،  س ة ةي ي   اش ملةص  ا امأ   أخ اش ا  أ  اش مسأي شوم ا أ  هجتملم و  ،ماةئا  و وياي ك اش ا   
  ك و وي ضأ لل  أخ أث طأ ف ش ح  أ   و   ،اش ةةااا اش  هلة أرين   خ   و ك هي اص اش أث هس خ اكجتملم 
 .اش ا    ا  ا    خ هي اص اأ   اش   احملة   ي وى 

 العناية املهنية  3.1
وفا هأذا ا   أةا  وأ    ا أ  اج أةاا أجم  ةأذا  ملة أ  ا امل أ  لةصأ  ض أو   ملة  أ  اجأ  ا ي   أخ اش ملة أ             

وهأأو  أأة    أأ   وأأ  مس أأ  ا  ا أأ  ومس أأ  ا املأأ  ان أأةب ف  و أأم  وأأ  ا  ا أأ   أأ وااي انش أأزاك    ،ا امل أأ  ا طوويأأ   ملأأ 
وميمأخ ض ةأ  اش ملة أ     ،ا  ة   اش مل   وا لعا    امل  ا  ا    وه طةص انه مةك اشمةك شمل لطأواا  مو أ  ا  ا  أ 

 1ا امل   ك اشملاةال اش ةش  :
 ؛أث نو   خ أنوا  ا   ف  اش  متممل   خ اش ملةؤ ا لطةا ا   اةو  احملةوش  مس م اا شوح وا  و   ✓
 ؛ا لذ ي ن ان  ةةا اجةصا غ  اش ةي   أخملةص اش خط ط وضمل  ذ  مو   ا  ا    ✓
 ا اش  ضيا هة ش  ا  اي ا امل  ؛انه مةك ا لطة ✓
  ؛جتملم اششمو  اش  ضؤخ   و  هي اص اأث ✓
 ؛ةا ل ض  و   ف  اش مل مس م اا  و  ضطو   ال ✓
 .انه مةك أرين  مب ا     مل ا  ة   خ ✓
م أ  متنأل  ةأةي  ا  ا  أ   ،  احملةسأة    ا   اي ي مل  ذ  مو   ا  ا    ض ضةط   ة   اش مل: معايري العمل امليداين .2

اشأ  ض مأل  وأ     ،احملةسأة    اش  حتم  طة    أيش  انخةةا اش   م اج وا  و اأة  أخ طأ   ه أ اصاا ا  ا  أ 
سأأأ خ اك هأأأذه ان أأأ اصاا وض منأأأل لطأأأواا   أأأة   اش مأأأل ا  أأأ اي شوم ا  أأأ  ك  ههأأأ اف ا   أأأواي  أأأخ  ا حتا أأأا  

 2 خع، لطواا هي:
 أأأأأ   اش خطأأأأأ ط  طأأأأأواا اش مأأأأأل ا  أأأأأ اي اششأأأأأمل ا ملةسأأأأأم واشمأأأأأةك و أأأأأم انشأأأأأ اف  وأأأأأ  أ مأأأأأةا   ▪

 ؛ا  ة   خ يط  ا   ملةسة 
ل ةأأأةااا  اش الو أأأ  وضاومياأأأة ش ح  أأأ   أأأ ى ان  مأأأةي  و اأأأة وحت  أأأ   أأأ ى ان أأأم يااسأأأ  نيأأأةك اش اةيأأأ    ▪

 ؛اشعز    مل  ضطة ا ه  اصاا ا  ا   

 
 . 77-75ص  ، ص2004 اش اا ا ة    ،    ، ، أسس املراجعة األسس العملية والعلمية،   اش حخ وآل وجمم ة  اش  ةح ي  1
اش اا ا ة    ، اشاةه اي،    ،  ، املراجعة اجارجية املفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفقا للمعايري املتعارف عليها واملعايري الدولية  ، ة  اشوهةب ن    ويو  يم  مس  صةةجم  2

 .75، ص2002
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 أأأل  أس   أأأةا  أأأخ  مل أأأ   أأأخ ط  أأأا اش حأأأ  وا عميأأأ  وانيشأأأ  واأأأ ائخ ريةف أأأ  و اأ  أأأل ا  ا أأأ   وأأأ    ▪
 .  ا ة    شوم ا   ضمو خ أسةن  ملةسم ني اص اش أث ك اشاوائ  ا ةش 

    رتشأأ  ا  ا أأ  مب أأة   اش ا  أأ  أخملأأةص ه أأ اي ضا  أأ ه سأأواص  أأخ اشملةم أأ  اششأأمو   أو  أأخ  :  معةةايري إعةةةداد التقريةةةر .3
 1عم   ا تموجم وض منل هذه ا  ة   ك:

اشا أأةك م أأ اي  مأأرتاك ا  أأة   احملةسأأة   ا   أأةاف  و اأأة أخملأأةص  هجم   تأأمخ  أأ ى   أأم  وأأ  ضا  أأ  ا  ا أأ  أ ▪
 ؛اشاوائ  ا ةش   اش  متنل ا  ريز ا ةيل شومؤس  

 شمل ضا      ا   اج ةاا   ى خةوا ا ؤس   ك ضطة ا   ة   احملةسة  ا   ةاف  و اأة  أخ لأعا   ▪
 ؛ اةان  اش      خ اش ملواا

 ؛ممل  ك اشاوائ  ا ةش      اي  خ ا  ريز ا ةيل شومؤس  ض   ا  وو ةا ا  ي ▪
، وك مةشأأأأ  اش مأأأأ   و أأأأ  أجم  أأأأذري   م  وأأأأ  ا  ا أأأأ  هيأأأأ اص اأ أأأأ  ك صأأأأح  وسأأأأع   اشاأأأأوائ  ا ةش أأأأ  أأأأ ▪

 .   ط  ا  اش ح  اشذث  اوك ي  ويا     ؤوش   ا سةةب، ريمة  م  و  ا  ا   ضو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املتعارف عليها(: معايري املراجعة  01-01ال  ل رقم)

 
، ريو    يري وااهأط وم   ،احملاسيب يف ظل املعاجلة اإلل رتونية للبياانت يف حتسني جودة املعلومات احملاسبية دراسة عينة من امل سسات اإلقتصاديةدور التدقيق   وي يخ اط م،  1

 .41ص، 2017  ا زائ ،  ويةسة ،  ة    ا   و ، يملو   ةش   خت    اش ووك انا  ةي   واش اةا   و ووك اش    ،

معايير المراجعة  

 المتعارف عليها
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 72 ص       سةيا، ،  م  شويخو  أا ملز  أش ن : المصدر

 (IAS   عةالثاين: املعايري الدولية للمراجاملطلب 

أيأأ ز ا هأأ اف اشأأ  ض أأ    وأمه  اأأة و وض    اأأة  (  IAS   ن ملأأةوا ك هأأذا ا طوأأم نشأأ اي   أأة   ا  ا  أأ  اش وش أأ        
 هذه ا  ة   هن حتا ااة

 (IAS  ن أة معايري املراجعة الدوليةالفرع األول:  

ي أا احملةوصا شو     ة    وم اي يوش أ  شوم ا  أ  ك ي ا أ  اشاأ جم اش شأ  خ، م أ  ض  أ  يأةوصا اش وف أا          
ين ا مةاسةا ا امل   ك الةا ا  ا    مبنوة  هس اةي    وا   ي   ض ةيل اشأ  ةوث ا  زا أ اي هن و أ    أة    شتأةط  

 ا مةاسأأةا  وأأ    أأ وى أسأأوا  ا أأةا وذشأأخ  ملأأ  ة حتأأةوا  ملشأأةاي  مةاسأأ  ا املأأ ، م أأ  راأأ ا ن أأةئج اش ةأأة خ كا 
  15   ملأأ  يلأأوا سأأو  أ أأواا أ ملأأيب، و أأخ يأأن ا  نوأأ   وأأ  ذشأأخ شأأ ري  يامي نأأز اص ةن أأ  اشأأ  ريةنأأ  ضمل أأا  أأة يأأن  

     مأأي سأأملوى مأأا ض أأ ط   ه أأ اي ضاةا  هأأة ا ةش أأ  وفأأا   أأة   احملةسأأة  وا  ا  أأ  م أأم هم  ة أأةاأيوصا    20و
 1  .يواص  ن و وا  متا  ا ش  ا ل امساة ف اة

و أأأخ ذشأأأخ  ،  1904ىا ا  حأأأ اي ا    م أأأ   أأأةك  و اأأأ  ا أأأؤمت  ا وا شو أأأ    أأأة    ومأأأ اي يوش أأأ  ك اشأأأوص         
 أخ لأعا ضاأ ت المو أ   أخ ا  أة    احملةسأة    اش ةا   ي أا اش ااسةا وا مة، ا خ و   ك الةصا  امل  ا  ا  أ   

 
1 Christopher Nobes, The causes of Financial Repporting Differences, Issues in Multinational Accounting, 
Oxford University, England 2000, P.192 
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ري ارتامأأةا، وريأأةجم اش أأةا ك ذشأأخ شواملأأ  ه أأ اصاا   ا  أأ  اج أأةاا مبامأأ  احملةسأأةن اشاأأةنون ن ا    مأأي، فاأأ   
ة   أياص  املأأأ  ا  ا  أأأ  اج أأأةي   هأأأ فاة اش أأأةك ا   أأأا  و أأأ   ري  أأأم ي ملأأأواجم  ارتمأأأةا   أأأ  1947أصأأأ اا ك  أأأةك  

 و ملذ ذشخ اش ةا   أصة  هملة    ة   شوم ا       ا  و اة.  1948والةهلة، وأ  م  ا ارتح  ةك 

ك ري أأأةب    1954وريأأأةجم ا  اأأأ  اص   مأأأي شومحةسأأأةن اشاأأأةنون ن أوا  أأأخ و أأأ    أأأة   أياص صأأأ اا  أأأةك           
أنشأأأأأس انحتأأأأأةي اشأأأأأ ويل شومحةسأأأأأةن    1977أري أأأأأوي  سأأأأأمل     7ا  ا  أأأأأ  ا   أأأأأةاف  و اأأأأأة، وك    حتأأأأأ   ملأأأأأواجم   أأأأأة  

 1  . وش   شوم ا   اش ة   ا يوش  م   اةك انحتةي مص اا   49 مليم  متنل   63اشاةنون ن  خ 

 (IAS   تعريف معايري املراجعة الدوليةالفرع الثاين:  

ا  ا  أأ  اش وش أأ   أأخ امأأ  هن ألأأ  شووصأأوا هن ض   أأ  شأأة ل هلأأة و أأخ يأأن  شاأأ  ض أأ يا ض أأةا     أأة              
 هذه اش  ةا    ة وي:

( ا  أأأأة   اش وش أأأأ  شوم ا  أأأأ  أبهأأأأة "ض ةأأأأ   أأأأخ اش أأأأ ةا  AICPA  أأأأ ف اجملمأأأأ  ا    مأأأأي شومحةسأأأأةن          
  اشعز أأ ، شوح أأوا  وأأ  اشاأأ ا  اششخ أأ   ا امل أأ  اشأأ   أأم ضوف هأأة ك ا  ا أأ  وا طأأواا اش ئ  أأ   ش مو أأ  ا  ا  أأ

 2".اشمةك  خ ا يش  واش اهن اش  متممل   خ هي اص اأ   موا اشاوائ  ا ةش   ان ةف  هن ي ةجم ي وىا هي اص اش أث

و  فأأ   وأأ  أهأأة "ض  أأ    أأة   ا  ا  أأ  اش وش أأ  مبنةيأأ  ا ا أأةن وا ةأأةي  ا امل أأ  اشأأ  ضأأوف  اناشأأةياا اشعز أأ           
 3". ممن ا  اا  خ اشا ةك ان  اصاا اشت وا   ش مل  ذ  مو   اش  ا ا ا خ و  ش

و  فاة مة   اششم ث أبهة "منوذ  أياص  وأزك  أ ي اشاوا أ  اش ة أ  اشوا أم هضةة اأة  ملأ  ضمل  أذ  مو أ  اش أ ا ا،        
 4".وض    مبنةي  ا اة    ش اوت ري ةصاي ا  اا ونو    اش مل اشذث  ؤي  

ريمأأة ض أأ ف   أأة   ا  ا  أأ  اش وش أأ  أبهأأة ا منأأةال اشأأ   أأم أجم   أأذى  أأة ا  ا أأ  أخملأأةص أيائأأ   اة أأ  واشأأأ             
ض أ خو   أأخ اش أأ وحل وا  أأةه   اشأأ  ضأأ  ماة م أأ  ض  أأ   ا أةن شأأألياص ا اأأ  واشملمأأوذ  اشأأذث  مأأ   وأأ  نو  أأ   

 
 .  260ص  سةيا،      ،يم  ف  ل     لةش  اش اغم ا ط م و  1

 . 25ص ، 2009ا زص ا وا، اشطة   ا ون، ياا اشناةف ،  مةجم، ا ايجم، ، واإلجراءات العمليةمراجعة احلساابت املتقدمة اإلطار النظري ،  م ن يم وح م ن اشاة ي و  2
 .359ص، 2013، 23اش  ياش  ا ،  ةسة   و ةش  ، ريو   ي  اي شو وك انا  ةي  ، احمل، الو  يااسةا دور معايري التدقيق الدولية يف تعزيز خدمات التأكيدريةر  م ن،    3
اشطة     :، انياااي اش ة   شوةحو،، ا موم  اش  ي   اش  وي  عايري املراجعة الدولية ومدا إم انية إستخدامها يف تنظيم املمارسة املهنية ابململ ة العربية السعوديةممة   اششم ث،  4

 16.، ص1994ا ون، 
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فاأأي متنأأل اجأأ  ا ي  اشأأذث   رتشأأ  يأأ  ا  ا أأ  وض أأة  ه ك أ أأ اص  مو أأ  ا  ا  أأ  وك غ أأةب هأأذه    ، مأأل ا  ا أأ  
 .ا  ة    مل ج  مل مب  وى أال  خ ا   وى ا طووب وأبال ري ةصاي وف ةش  

ش مو أ   و  ف   و  أهة "    وىا  امل   شتأمةجم هشأزاك  أ اا اج أةاا ووفةئأ  مب أؤوش    ا امل أ  ك اةأوا ا        
وضشأأمل هأأذه ا  أأة     ا أأةاي  أأ اا اج أأأةاا    ،واش خطأأ ط وضمل  أأذ أ مأأةا اش أأ ا ا وه أأ اي اش ا  أأ  و   أأأ  يم أأةصاي

 1".شو  ةا ا امل   ا طووي   نل اشم ةصاي ا امل   وانس اعا مب طوةةا اش ا    وا يش 

هةةي وموعةةة  "  اش وش أأ  ك اش    أأ  اش أأةيل:   أأخ لأأعا اش  أأةا   اش أأةيا  ميمململأأة صأأ ةغ    اأأوك   أأة   ا  ا  أأ        
من القواعد واإلرشةةادات الةةيت يتبعهةةا املراجةةع أثنةةاء تارسةةتك مهنتةةك وتسةةتخدم للح ةةم علةة  نوعيةةة األداء الةةكي  

 ".قام بك املراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمهية معايري املراجعة الدوليةالفرع الثالث:  

 
 .51ص، 2009ا زص ا وا،  ة    انسممل ا  ،    ،  ،املراجعة اجارجية احلديثة ة  اشوهةب ن    وي،   1
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ضممأأخ أمه أأ    أأة   ا  ا  أأ  ك اش وائأأ  اشأأ     اأأ  أهأأة ضرتضأأم  أأخ نشأأ    أأة   ا  ا  أأ  اش وش أأ  وضطة ااأأة ك         
 1هي: س    وائ   Moonitzاشواا  اش موي وانش زاك  ة، وا  م ي 

ا و أوي خ ك خم وأ  اشأ وا    وااي ضطة ا المو    خ   ة   ا  ا    اش وش     طأي   أ خ  ي ضاأةا   ا  ا  أ    -
 أ  اشأ   ومتمخ ا  ا   ا ةا ي  خ ه  ةص اشنا  وا   اا    و   موأ  و وأ  اشاأوائ  ا ةش ،خا    ااي ي أث ا  ا   

  اوك م  اي ضا    موهلة؛
  ضاأأ ت    أأخ لأأعا  ، وش أأ  شومحةسأأة اش أأة    ا   ضطة أأااش وائأأ  اشأأ  ضملةأأ   أأخ    حتاأأاو أأوي   أأة   يوش أأ  شوم ا  أأ    -

 ش   شومحةسة  ا  مت اصش زاك  ة؛ ري  اا شواةا  أبجم ا  ة   اش و 
 ؛ضوف    ة   ا  ا    اش وش   موافز ه ةف   ش ح ن وضوس     ة   ا  ا    اش وش   -
    ؛اشا ةك مباةاعا  ةش   يوش   كا   خ  ن    اي ة    خ ي ملاة       ة   ا  ا    اش وش    وانم اشاواي  ضي -
سأ نمةااا وصسأ مة ك اجملأةصا وا ملأةطا      و  ضأ فا اأن ا أةا اشأعزك شاو وي ا  ة   اش وش   شوم ا      ة -

 ؛ط  ا اشملمو واش طوا اش ةئ اي ك
و أأ  شوم ا  أأ   هن أأة    أأة   ي  أأال شوأأ وا اش أأةئ اي ك ط  أأا اشملمأو    شوم ا  أ   ضطأو   المو أأ   أأخ ا  أأة   اش وش أأ  -

 ؛ضموجم ذاا فةئ اي هلة
 أأ وا   ك ريأأل اجملأأةصا اشأأ  ض  أأل يأأن انياااي اشأأ  ضملأأ ج اش اأأةا       ض  أأ  ا  ا  أأ  اش  و أأ  اشأأ  ض  أأ  ا  أأ اا  -

ا ةش أأأ  وا طأأأ اف ا ةا  أأأ  اشأأأ  ض أأأ خ ك هأأأذه اش اأأأةا  ، لةصأأأ  ك مةشأأأ  اششأأأ ريةا ا   أأأ ياي ا مل أأأ ةا م أأأ   
  أأو   أأأخ اصطأأ اف ا ةا  أأأ  ريمأأأة أهأأة ض م أأأز اشمنأأ   أأأخ انل عفأأةا سأأأواص ك اشأأأملي   ضمأأوجم ف اأأأة انياااي  مل

 انا  ةي   أو اش  ةس   ..و و   ف جم   ة   ا  ا    اش وش   ض    أرين  أمه    اةان  يملي  ة احملو  

 :(IAS   أهداف معايري املراجعة الدوليةالفرع الرابع:  

جم ضموجم هذه ا  ة    ملةسأة  و اةوشأ  و   أةاف  أ  ة   ا  ا    اش وش   فوئ    ف هن اشوصوا هش اة يش ال           
نزاش  اش موحل  أخ أيائاأ  ريمأة  أم ه أةياي اشمليأ     ،وضموجم  وخا  يشمل حت   ث و ةو   شمل ا  تةص ا امل  ، و اة

تأأأ  ش ح أأأن واش طأأأو   ش أأأ حل   أأأة   ة شويأأأ وف  مأأأا حتاأأأا اش وائأأأ  ا   أأأواي  ملاأأأة وخت  ،لأأأ أن  هف اأأأة  أأأخ مأأأن  
ض أأ    م أأ   ،  لأأ ىأا  أأ ا اي  أأخ  اأأ  و  ة  اأأة  و أأ  اشا أأوا واشن أأ اا اشأأ  ضياأأ  لأأعا ضطة ااأأة  أأخ  اأأ   

 
 .282-280ص ص        سةيا، ،أ ن اش    أمح  شط ي  1
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ف مأة      اي شوماملأ  وميمأخ م أ  ي أ  أهأ افاةهن ضا ت هاشةياا   ف ا مةاس  ا  (IAS   ة   ا  ا    اش وش   
 1 وي:

 ؛هذه ا  ة       مبنةي  ا  ش  اش ةك شوم ا   أخملةص ممةاس    مو و وي  نل   ➢
 ؛    اي ش خ اشملزا ةا اش  ض  حل  و اة ك مةش  ضا   أو همهةا ا  ا    ➢
 ؛امل  ا  ا   حت ي اشم     اش  متةان  ة   ➢
 ؛حت ي نو    اش مل اشوا م اشا ةك ي   خ ط ف ا  ا    ➢
 .ي مو   اش ح  حت      ؤوش   ا  ا   ي   ا ة   ➢

 املطلب الثالث: إصدار وتب  معايري املراجعة الدولية

ري   أأ  هصأأ اا هأأذه ا  أأة    هصأأ اا   أأة   ا  ا  أأ  اش وش أأ  و ن طأأ   ك هأأذا ا طوأأم هن اهل ئأأةا ا شأأ ف   وأأ            
   (IAS  و ه  هص اااا   ة   ا  ا    اش وش  

  (IAS) الدوليةاهلي ات الدولية امل رفة عل  معايري املراجعة  الفرع األول:  

 ا ش  أأ اا اشأأ    فاأأة اصا  أأةي اش أأة ي راأأ ا اجة أأ  هن و أأ    أأة   يوش أأ  شوم ا  أأ   أأخ أ أأل و أأ   نيأأ        
هاشةياا شم     س   مو   ا  ا   ، وهذا  ة س   هش   ا مليمةا اش وش   ا امل    خ لعا  أ اي ه أ اصاا  أ ف  

ا ملةناأأأأ   أأأأخ انحتأأأأةي اشأأأأ ويل  (  IAPC    هن ضوم أأأأ  ا  ا  أأأأ  يوش أأأأة م أأأأ  أصأأأأ اا  ملأأأأ  ممةاسأأأأ  ا  ا  أأأأ  اش وش أأأأ
 وك  ة وي ش ح شوا ئةا ا ش ف   و  هص اا هذه ا  ة  :  (IAS     ة   ا  ا    اش وش  (  IFAC شومحةسةن  

  1977أري أأوي     7 سأأ  انحتأأةي اشأأ ويل شومحةسأأةن ك    :(IFAC)اإلحتةةاد الةةدو  للمحاسةةبني القةةانونيني    -1
متنأأأل وامأأأ     أب ةن أأأة  أأخ لأأأعا ا أأأؤمت  اجأأةيث  شأأأ  شومحةسأأأةن  أأخ طأأأ ف خعخأأ  وسأأأ وجم  مليمأأأ   امل أأ ك   أأون    

رينأأ  جتأأةن  مةش أأة ض مأوجم  أأخ أرينأأ   أأخ خأأع،  أ أأ ف هأأذه اهل ئأ  هن ضطأأو    املأأ  احملةسأأة  و  واأة  ومخ أوجم يوشأأ ،  
 اأأأ   ا هأأأة ك ن و أأأوا     يوشأأأ   135 مليمأأأ   امل أأأ  متنأأأل أرينأأأ   أأأخ    175 ع أأأن  تأأأو  مل مأأأوجم هن  أأأة  ز أأأ   أأأخ  

  2  .اشوصىا ا  ح اي ا    م  

،  أأخ أ أأل ضطأأو    املأأ  احملةسأأة   1978ويأأ أ انحتأأةي اشأأ ويل شومحةسأأةن اشاأأةنون ن أشأأ ةش  ي أأ   ف و أأ  سأأمل          
وش أأ ،  وا  ا  أأ  اش  أأةوجم  أأ  خم وأأ  ا مليمأأةا ا  تأأةص وا مليمأأةا اناو م أأ  شومحةسأأةن وا أأ ا  ن وا مليمأأةا اش  

 
  ،خت   يةسة  وض ا اريو   اش ووك انا  ةي   واش اةا   و ووك اش    ،   ،ة    ةاشمل ل شاةياي ا  اسةش   ،املراجعة اجارجية يف ضل النظام احملاسيب املا  اجلديد  ،ريمةا زوا   1

 . 15ص، 2010ا زائ ،  ،3 ة    ا زائ  
2 https://www.ifac.org/about-ifac/organizationover  2021/08 /01 :تاريخ اإلطالع 

https://www.ifac.org/about-ifac/organizationoverتاريخ
https://www.ifac.org/about-ifac/organizationoverتاريخ
https://www.ifac.org/about-ifac/organizationoverتاريخ
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 امل أأأ  وض و م أأأ  ذاا أمه أأأ  واشأأأ  هلأأأة  عاأأأ  ا املأأأ  ولوأأأ  أوا  ختأأأ    أأأةئل  وم أأأ  و    أأأخ لأأأعا هصأأأ اا ي أأأةعا
ا  مة  شاحتةي اش ويل شومحةسةن اش وش ن، هن و أ  يأ ع ج  مأل   مأوجم  أخ أخأو  شأ  ناطأ  ض مأل  وأ  ضو  أ   

ا ون شملشأأةط  ضةوأأوا هأأذه اشملاأأةال ا اأأةك وا هأأ اف اشأأ    أأ     اأأوي اشواأأةجم اش    أأ  شاحتأأةي لأأعا ا مأأ  أ أأواك  
 1  انحتةي ش حا ااة وهي:

 ؛ا  ا    اش وش  وأيش    ة      وضطو   ارتاحه ➢
 ؛ارتاح وضطو   اوا   اش وو  ا ا ه ➢
 حت     موعا و  طوةةا ي ا ج اش مو خ واش طو   ا ا ؛ ➢
 ضا    وضطو   أسةش م احملةسة  انياا  ؛ ➢
 م   وحتو ل اشة ةعا وه  اص اشةحو، واش ااسةا موا سةل ضطو    مةضم ا  ا   ؛جت ➢
 اشا ةك اش ااسةا وا مة، ذاا اش عا  ا امل ؛ ➢
 ضشا   وضاو   اش عا     خم و  اش ئةا اش  ض  خ ك اشاوائ  ا ةش  ؛ ➢
 اش  ةوجم    اهل ئةا ا ملةر اي؛ ➢
 فمةا ين ا ا من ا امل ؛هص اا اش واىا ريوس و  ش ةةيا ا ااص وا  ➢
 ضملي    مو   ضةةيا ا  وو ةا ك الةا ضامل   وضطو   ا  وو ةا؛ ➢
 اش ملي   وانش اف  و  ان  مة ةا اش وا     تةص انحتةي؛ ➢
 ضشا   اش اغةن ك اش لوا هن انحتةي وا شةاري  ك نشةطةض  واش       ة. ➢

اريأأز انحتأأةي  وأأ  أهأأ  هأأ ف وهأأو ض ز أأز  املأأ  احملةسأأة  وا  ا  أأ  ك اش أأةمل، وذشأأخ  أأخ لأأعا هصأأ اا   أأة           
وهاشأأأأةياا ض أأأأة    وأأأأ  ا مةاسأأأأ  ا  أأأأ اي شوماملأأأأ ، وك هأأأأذا اش أأأأ ي ريوأأأأ  انحتأأأأةي  ملأأأأ  ممةاسأأأأ  ا  ا  أأأأ  اش وش أأأأ   

 IAPC)      ا ملةنا   مل  مص اا   ة   ا  ا    اش وش IAS). 

 اأأز يائأأ  اش تأأو    (  IAPC ض أأ   ملأأ  ممةاسأأ  ا  ا  أأ  اش وش أأ   :  (IAPC)  جلنةةة تارسةةة املراجعةةة الدوليةةة  -2
م أأ     ، ام اأأة هصأأ اا   أأة   ا  ا  أأ  يمل ةيأأ   أأخ الوأأ  انحتأأةيةي اشأأ ويل شومحةسأأةن اشاأأةنونن،  حتأأ ملةناأأ   أأخ ان

و أأأم أجم    ،ض مأأوجم اشواملأأأ   أأأخ ممنوأأأي ا  تأأأةص اشأأأذ خ هل أأأةاه  الوأأأ  انحتأأأةي ش تأأأو   اشواملأأأ  ش أأأرتاي مخأأأ  سأأأملواا
وي أأ حل فأأ   اجملأأةا ش  أأ ي ا ااص ف نأأ  ميمأأخ شواأأةجم اش    أأ  اش ةي أأأ     ، مأأوجم ا منأأل اشأأذث ض  ملأأ  ا مليمأأ   تأأوا ف اأأة

خ أاطأأأأةا ش  أأأأ  ممنوأأأأ  ك اشواملأأأأ  ريمأأأأة ميمأأأأخ طوأأأأم  أجم ضتأأأأ  أفأأأأ اي  أأأأ  (IAPC شواملأأأأ  ممةاسأأأأ  ا  ا  أأأأ  اش وش أأأأ   

 
ريو   اش ووك انا  ةي   واش اةا   و ووك اش    ،    ،أط وم  يري وااه  ،دور تطبيق معايري املراجعة الدولية يف تضييق فجوة التوقعات يف املراجعة القانونية يف اجلزائر  ،اش  اي لةش ث 1

 . 47ص ،2016 ة    ا غواال، ا زائ ،  ، خت   يةسة 
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  ن متا أ   أخ   أة   ا  ا  أ  اش وش أ ةف  ه   أةا ان أ  27ة ا   مصأ اا  وريةن  اش  1خم و  ا مليمةا، خ     وو ةا
 ASI)  :2ضتمخ  ة  وي 

 اش وش   ان  مةي  و  اوا    مل ا ؛ةسة   احملاهل ف  خ هص اا ا  ة   هو ضطو   وض      امل    ➢
نيمأأأ  احملو أأأ  ا ةصأأأ  اشاأأأوانن واش  و مأأأةا اش أأأةيااي  أأأخ ا ؤس أأأةا اجمو  أأأ  أو ا امل أأأ   ضأأأ ا  اشواملأأأ  أجم ا  ➢

 ؛ا   خت و   خ يو  هن أل  وهذا  ة  ؤخ   و  ا مةاس  ا امل   ك  مو   ا   
ك اجأأةصا اشأأ  ص ضو أأ  ف اأأأة  و اشواملأأأ      أأخاش أأةيااي    اةأأل ا  أأة    ،ضمأأوجم ا وشو أأ  شوم أأة   وا  طوةأأةا احملو أأأ  ➢

 ؛  ة   يو    مل ئذ ضطةا ي وااي ضواةئ   ا  ة   اش وش  
ا  وو أأةا     أأ  الأأةا ضطة أأا هأأذه ا  أأة   م أأ   شأأمل ريأأل   ا  أأ  أو فحأأ    أأ ال ي أأ حل هيأأ اص اشأأ أث ك   ➢

    خ ماماة وه فاة وشمواة اشاةنوي؛وم اي ي   اشملي ا ةش    ث
 ض  ا   ة   ا  ا    اش وش    خ انحتةي اش ويل شومحةسةن اشو   انجنو ز  ؛  ➢
ض طأأي ا مليمأأةا ك اشأأ وا ا  تأأةص اجأأا ك ه أأ اي اشرتةأأ  ا ملةسأأة  اش أأ  احملو أأ   وأأ  ن ا اأأة  أأ  انشأأةااي هن   ➢

 مليم  اش  اة   اشرتة  اشمل ؛هس  ا 

 ملأأ  ف   أأ   ملةناأأ   أأخ انحتأأةي    (IAPC    ملأأ  ممةاسأأ  ا  ا  أأ  اش وش أأ  أأخ لأأعا ريأأل  أأة سأأةا ن أأ مل ج أجم            
ض مل  و  ضطو    امل  ا  ا     أخ لأعا هصأ اا المو أ   أخ اناشأةياا ض أة   ك  (IFAC اش ويل شومحةسةن 

 (IAS وهي ا ا  ا  ؤوش   خ هص اا   ة   ا  ا       ،ملةسمحت ن ممةاس  ا امل  اششمل ا 

 (IAS  الدوليةكيفية صدور معايري املراجعة  الفرع الثاين:  

ض أأأ ا   أأأة   ا  ا  أأأ  اش وش أأأ   أأأخ طأأأ ف  ملأأأ  اتي أأأ  شاحتأأأةي اشأأأ ويل شومحةسأأأةن ض أأأم   ملأأأ  ضطة اأأأةا            
هلأأأأذه اشواملأأأأ  ري  تأأأأةص أسةسأأأأن    ا  ا  أأأأ  اش وش أأأأ ، م أأأأ  ر أأأأةا الوأأأأ  انحتأأأأةي اشأأأأ ويل شومحةسأأأأةن اش وشأأأأ  ا منوأأأأ 

احملةسأأة  اش وش أأ ، م أأ  ضاأأوك اشواأأ  مصأأ اا   أأة     ملأأ    أأة    أ تأأةص اس شأأةا ن ريةشةملأأخ اشأأ ويل و ةف  هن  ان أأ
 ا  ا    اش وش   ريةش ةيل:

ضة أ ه  اصاا اش مل ك  مل  ضطة اةا ا  ا    اش وش    خ لعا هل  ةا  وا أ    أخ أ أل يااسأ اة ض  أ و ة           
   ا  أأؤوش   ريخطأأواي   أأخ طأأ ف  ملأأ  ف   أأ  خم  أأ   أأذا اش أأ حل، م أأ  ضاأأوك  ملأأ  ضطة اأأةا ا  ا  أأ  اش وش أأ  ي  أأو 

أوش   هن اشوامل  اش       خ أ ل ه  اي   وياي  ة   ة   وي ةعا ا  ا   ،  خ لعا يااسأ  ا  وو أةا اشأ  ضمأوجم  
ك شأأمل ي أأةعا أو ضوصأأ ةا أو يااسأأةا أو   أأة   صأأةيااي  أأخ ا مليمأأةا ا  تأأةص أو اهل ئأأةا اناو م أأ  و أأخ ن  

 
، أط وم  يري وااه، ريو   اش ووك اصا  ةي   و ووك اش    ،  ة    اجة   ليبيايف  املالية املراجعة جلهاز العامة ال عبية اللجنة يف احلساابت مراجعة معايري ، و   م  أمح  اش و  ي 1

 . 40ص ،2011 ، اضمل ، ا زائ ،   ت 
 .71-70، ص ص 2000 ،ا وناشطة     ،    ،ا طة   اش     ، ا مل وااي ،للتطبيق وإطار حتليل   للمراجعةالدولية ملعايري ا  يم  اش    اشملةغي، 2
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ريمل  اأأ  هلأأذه اش ااسأأ  هن  ملأأ  ممةاسأأ  ا  ا  أأ  اش وش أأ  ش  أأو    و اأأة، م أأ   ضاأأ ك اشواملأأ  اش    أأ  هأأذه ا  أأوياي  
ضشرتال  وافا  خعخ  أاا  أصواا ا  تةص، ن ضاوك اشوامل  ي وز   ا  وياي يشمل  وس   أ ف اج أوا  وأ  ريأل  

لأأأذ اشواملأأأ   اائاأأأ   انن اأأأةياا واش  و اأأأةا  أأأخ ا مليمأأأةا ا  تأأأةص واشوريأأأةصا اش وش أأأ  اشأأأ   أأأ يهة انحتأأأةي، ن  
ا اا ( ي أأ      خعخأأ   وض أ ا   أأوياي اش أ حل اششأأمل ا ملةسأأم،  أخ لأأعا اش  أأو    و اأة م أأم اة أأ اي ا غوة أ 

ريأأل هأأذا   أأ ا ا   أأةا و أأ ي اتا أأ  سأأ ىن ، جتأأ ا انشأأةااي هن أجم ش أأ  ا   أأةا هأأي اشو أأ  انجنو ز أأ  و  طأأ  اشواأأ   
مليمأأةا ا  تأأةص  أأ  ذريأأ  هسأأ  ا مليمأ  اشأأ  اة أأ  يرتة أأ  و و أأ  ميمأأخ  اشمأةك شرتة أأ  هن ش أأةا ألأأ ى  أأخ ط  أا ا 

 :1ريمة  ويASIحت    ا طواا ا  ة   ك هص اا   ة   ا  ا    اش وش   

ي ااسأأأ  ا و أأأو ةا ا خ أأأةااي اش   أأأ ل    IAPC  ممةاسأأأ  ا  ا  أأأ  اش وش أأأ   ضاأأأوك  ملأأأ  ف   أأأ   ملةناأأأ   أأأخ  ملأأأ  ➢
 ؛وض حمل هذه اشوامل    ؤوش   ه  اي   وياي ا   ةا

وريل ا ارتمةا اشأ  ضاأ  اة ا مليمأةا    ،ضاوك اشوامل  اش      مب ا    ريل اش ااسةا ذاا اش عا  مبو و  ا   ةا ➢
 ؛  اش وش   نا ااهة خ    خ لعهلة مب وياي ض   اة  و   مل  ضطة اةا ا  ا  شاش وش   ا  تةص  

  مةيهأأة ضأأوز   وأأ  أ تأأةص انحتأأةي اشأأ ويل شومحةسأأةن و وأأ  ا مليمأأةا اش وش أأ   هي أأ  اش  أأو    وأأ  ا  أأوياي و  ➢
 ؛س عك  عمية  همتمل  هل   او  ريةف    خ أ ل ة  و و وغ هة  خ ا اةا ا خ     

ا خ و أأ  مب  فأأ   ملأأ  ضطة اأأةا ا  ا  أأ  اش وش أأ  م أأ   ن اأأةياا اشأأ  ض سأأواة ا اأأةا   أأ   يااسأأ  ا عميأأةا وان ➢
 ؛    ض   ل   وياي ا   ةا و  ة  سةاث ا   وا ي ةا   ا   ةا ي   ا  مةيه

 أ ي ا أوافان    ل اأ    مأة  وصا  أ تأةص اشواملأ  اجة أ  خ ك ان شرتال ن  اي   وياي ا   ةا  وافاأ  خعخأ  أا  ➢
 . خ  ش اي أ تةص

 

 

 

 

 

 

 
  ص  ص 2010 ،    ، انسممل ا   ،اش اا ا ة     ،دراسة حتليلية ملستقبل تطبيق معايري املراجعة الدولية يف مهنة املراجعة يف اجلزائر دراسة ميدانية ، ساةك يم  اش و  ث 1
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 مراحل إصدار معايري املراجعة الدولية   :(02-01)ال  ل

   

 ( 1هل  ةا  و و ةا اش ااس                                        اسةا ا  وياي                   ه             

 ( 2ي    وافا  ¾ ا  تةص                    

يااس  ا و و  وانطع   و                                                                                                                                                                            
 اشة ةعا واش وص ةا وا  ة   اش ةيااي    

   خ ا مليمةا ا امل 
 

 5) 

         4                                                     )3   ) 

                                      

 (                   ك مةش  م وا ا  وياي  6                                          
 ا   ش   و  ¾  خ ا صواا 

 

 

 

 .73ص        سةيا، ،اش    اشملةغييم    املصدر:

 

 

 

 اللجنة الدائمة 

 لجنة الفرعية 

إعداد مسودة المعيار 

يرسل إلى اللجنة 

 االولى

إصدار المعيار  

الدولي اعتبار من  

 تاريخ يحدد معه 

الدول األعضاء والمنظمات  

التي يختارها اإلتحاد إلبداء  

 الرأي في  المسودة 
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 (IAS  معايري املراجعة الدوليةتبويب  :  الفرع الثالث
ك هطةا ز      ةي  وفا ا مه   اشمل ة   هلة وي  هة أ ةي انحتةي     (IAS ص اا   ة   ا  ا    اش وش            

ضة أ  خ اا    ا  ة   م    اش وش   وك  ة وي   وا    200اش ويل ضةو م هذه  ا  ة       حل خم و  هص اااا 
 : IASشوم ا    

 IAS معايري املراجعة الدوليةتبويب    :(03-01)  اجلدول رقم 
 البيان التبويب

 املبادب العامة واملس وليات    299-200اجملموعة االوىل :  

IAS 200   ة   ا ه اف اش ة   شوم ا   ا   ال وه  اصاا  مو   ا  ا    وفاة  
 ا  ا    اش وش   

IAS 210     ا وافا   و  ش وال اش مو   ا  ا 
IAS 220   ااةي  ا وياي   ا    اشاوائ  ا ةش 
IAS 230     وعئا ا  ا 

IAS 240 
  ؤوش ةا ا  ا   ا   وا  انف ةح  خ اش ش ك  مو     ا    اشاوائ  

 ا ةش  
IAS 250   وا نيم   مل    ا    اشاوائ  ا ةش     ا ةاي اشاوانن 
IAS 260   اصض ةا    أوشئخ ا مو ن اجوريم 

IAS 265 
اجوريم   شوممو ن  اش الو    اش اةي   ك  اشا وا  نوامي  انيعغ  خ 

 وانياااي
 تجابة يف تقييم األخطار تقييم اجطر واإلس 499-300اجملموعة الثانية  

IAS 300   ا    اشاوائ  ا ةش   اش خط ط   
IAS 315  حت    وضا    خمةط  ا ط  ا وه ث  خ لعا فا  ا ملش اي وي ئ اة 
IAS 320     اصمه   اشمل ة   ك ختط ط وأياص  مو   ا  ا 
IAS 330  هس اةي  ا  ا   شومخةط  ا ا م 
IAS 402   ا      ه  ةةااا ا  ا    ا   وا  ا ملشةا اش  ض   مل ا ؤس ةا 
IAS 450     ضا    اشة ةعا ا ةطئ  احمل ياي لعا  مو   ا  ا 

 دلة املراجعة أ 599-500اجملموعة الثالثة  
IAS 500 يش  ا  ا    أ 
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IAS 501  أيش  ا  ا    ه  ةةااا ي ياي شةملوي خم ةااي 
IAS 510   مو   ا  ا    ا وش   ا اص اي اصف  ةم  
IAS 520   ان  اصاا اش حو و 
IAS 530     ألذ   ملةا ا  ا 

IAS540 
  ا    اش ا   اا احملةسة   مبة ك ذشخ اش ا   اا احملةسة   شوا م  اش ةيش  

 وانف ةمةا ذاا اشا م  اش ةيش 
IAS 550   ا ط اف ذاا اش عا 
IAS 560   ا م ا، اشعما 
IAS 570  ا ملش اي ا   م اي 
IAS 580    انا اااا ا ط 

 خريناإلستفادة من عمل اآل 699-600اجملموعة الرابعة  
IAS600    ان  ةةااا ا ةص   مو     ا    اشاوائ  ا ةش   شومامو 
IAS610 هس خ اك  مل ا  ا  ن اش الون 
IAS620   هس خ اك  مل   ا   لة 

 املراجعة نتائا وتقرير   799-700اجامسة:  اجملموعة
IAS700    ضمو خ اش أث وه  اي اش ا    موا اشاوائ  ا ةش 
IAS705  اش    عا  خ اش أث اشوااي ك ضا    ا  ا   ا   ال 
IAS706  فا اا اش  ري   واش ا اا ا ل ى ك ضا    ا  ا   ا   ال 
IAS710     ا اةان  ا  وو ةا ا اةان  ا ااةك ا اةان  واشاوائ  ا ةش 

IAS720 
حت وث  اش   ا   مل اا  ك  ا ل ى  ا  وو ةا  ا   وا   ا  ا      ؤوش   

  و  ي ةعا  ةش     اا  
 اجملاالت املتخصصة  899-800اجملموعة السادسة  

IAS800 
وفاة  ط   ا   اي  ا ةش    اشاوائ   ا ةص :  مو     ا     ان  ةةااا 

 ا ه اف ا ةص  
IAS805  ان  ةةااا ا ةص   مو     ا    اشاوائ  ا ةش    مل  ياي 
IAS810    مو   ه  اي اش ا    موا اشاوائ  ا ةش   ا وخ  

 /https://www.Iaasb.org 01/02/2020اتا   انطع  : املصدر

https://www.iaasb.org/publications-35
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وضشأأأمل    (299-200)ضتأأأ  هأأأذه اجملمو أأأ  يةن أأأ    أأأة    أأأخ  :  املبةةةادب العامةةةة واملسةةة وليات  اجملموعةةةة األوىل،
وا وافاأأأ   وأأأ  شأأأ وال    ا هأأأ اف اش ة أأأ  شوم ا أأأ  ا  أأأ ال وه أأأ اصاا  مو أأأ  ا  ا  أأأ  وفاأأأة   أأأة   ا  ا  أأأ  اش وش أأأ 

وريأذا   أؤوش ةا ا  ا أ  ا   واأ  انف أةح  أخ    ا  ا  أ ،ووعئأا    اش مو   واش اةي   و   أوياي   ا  أ  اشاأوائ  ا ةش أ 
 أأ    ا أأةاي اشاأأوانن وا نيمأأ   ملأأ    ا   اأأة، واصض أأةا  أأ  أوشئأأخ ا مو أأن    اش أأش ك  مو أأ    ا  أأ  اشاأأوائ  ا ةش أأ 

 اااي.ريمة ضا ك هاشةياا موا انيعغ  خ نوامي اشا وا ك اش اةي  اش الو   شوممو ن اجوريم  واني  اجوريم 
-300: حت أأوث هأأذه اجملمو أأ   وأأ  سأأ     أأة    تجابة يف تقيةةيم األخطةةاراجطةةر واالسةة   تقيةةيم  اجملموعةةة الثانيةةة،

  وحت    وضا    خمةط  ا ط  ا وه ث،  خ لعا فا  ا ملشأ اي وي ئ اأة  وضشمل اش خط ط   ا    اشاوائ  ا ةش   (499
وألأأأأذ ي أأأأن اص  ةأأأأةا    واسأأأأ اةي  ا  ا أأأأ  شومخأأأأةط  ا ا مأأأأ   ا  ا  أأأأ وريأأأأذا ا مه أأأأ  اشمل أأأأة   ك ختطأأأأ ط وأياص  مو أأأأ   

ان ةف  هن ضا أ   اشة أةعا ا ةطئأ  احملأ ياي    ه  ةةااا ا  ا    ا   وا  ا ملشآا، اش  ض   مواة ا ؤس ةا ا     
 لعا  مو   ا  ا   .

ض  وأأا اشاوا أأ  واناشأأةياا    (599-500   ضشأأمل هأأذه اجملمو أأ   شأأ اي   أأة  :  أدلةةة املراجعةةة  ،اجملموعةةة الثالثةةة
اش  ضو   أيش  انخةةا اشوا م اج وا  و اة، وان  اصاا اصز أ  شوح أوا  و اأة ان أةف  ان اص  ةأةااا اشأ   
 أأم ألأأذهة ي أأن اص  ةأأةا اناشأأةياا اشأأ  ضو أأ  ري   أأ  ألأأذ اش  ملأأةا وه أأ اص ا  ة ملأأ   وري   أأ    ا  أأ  اش اأأ   اا  

ة ك ذشأأأخ اش اأأأ   اا اش ةيشأأأ  وانف أأأةمةا ذاا اشا مأأأ  اش ةيشأأأ  وضمليأأأ   اش عاأأأ   أأأ  ا طأأأ اف ا لأأأ ى  احملةسأأأة   مبأأأ
 وا م ا، اشعما  و اشاوا   ا ةص  ما اااا ا ط   شاياااي.

   واأأأ     (699-600ضشأأأمل هأأأذه اجملمو أأأ  خعخأأأ    أأأة    :  االسةةةتفادة مةةةن عمةةةل اآلخةةةرين اجملموعةةةة الرابعةةةة،  
اصسأأ  ةياي  أأخ  مأأل ا لأأ  خ، م أأ  ضاأأ ك هاشأأةياا  أأخ أ أأل ا لأأذ ي أأن ان  ةأأةا  مو أأ    ا  أأ  اشاأأوائ  ا ةش أأ   

 و مل   ا   لة .  شومامو   وري     هس خ اك  مل ا  ا  ن اش الون
هاشأأةياا  ضاأأ ك    (799  –  700: حت أأوث هأأذه اجملمو أ  مخ أأ    أأة    نتةةائا وتقريةةر املراجعةةة  مسةةة،اجملموعةةة اجا

اشا أأةك اش  أأ  عا  وأأ  اشأأ أث اشأأوااي ك ضا  أأ   اش ا  أأ ، مأأوا اشاأأوائ  ا ةش أأ  و   ضمأأو خ اشأأ أث وه أأ اي  شوم ا أأ  ك ري   أأ 
ا  وو أأأةا    وفاأأأ اا اش  ري أأأ  واش اأأأ اا ا لأأأ ى ك ضا  أأأ  ا  ا أأأ  ا  أأأ ال و  أأأؤوش    ف مأأأة    وأأأا  ا  ا أأأ  ا  أأأ ال

وريذشخ   أؤوش    ا   واأ  ا  وو أةا ا لأ ى ك ا  أ مل اا اشأ  حت أوث  وأ  ي أةعا    وا ااةك واشاوائ  ا ةش   ا اةان 
  ةش     اا .

ضشأأأأمل    (899-800: ض مأأأأوجم هأأأأذه اجملمو أأأأ   أأأأخ خأأأأع،   أأأأة   اجملةةةةةاالت املتخصصةةةةةةاجملموعةةةةةة السادسةةةةةة،  
وان  ةأأأةااا ا ةصأأ   مو أأأ     ا ةصأأ ان  ةأأةااا ا ةصأأأ  ي مو أأ    ا  أأأ  اشاأأوائ  ا ةش أأأ  ا  أأ اي وفاأأأة  طأأ  ا هأأأ اف  

 و مو   ه  اي اش ا    موا اشاوائ  ا ةش   ا وخ  .   ا    اشاوائ  ا ةش    مل  ياي
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 المبحث الثالث: الممارسة المهنية للمراجعة المحاسبية في الجزائر

 أأوايط ومأأ وي  مةاسأأ   اش و أأ  و أأ ك و أأوي  و ك ا زائأأ  يملأأو   أأخ اشعضمليأأ    احملةسأأة    هض أأم  ا  ا  أأ             
ا املأأأ  م أأأ  مل  أأأ   اشةأأأ  ك ه أأأةياي اشمليأأأ  ك اشمل أأأوص اش شأأأ      ا   واأأأ  مباملأأأ  ا ةأأأ  احملةسأأأيب ويأأأةفظ اج أأأةاا  

وض  أأأ  ا زائأأ   أأخ أوالأأأ  اشأأ وا اشأأ  ضةملأأأ    أأة   ا  ا  أأأ     2010هن غة أأ     1991واحملةسأأم ا   مأأ   أأأخ سأأمل   
ك ا زائأأأ  واش    أأأ  اهل ئأأأةا ا شأأأ ف   وأأأ     احملةسأأأة    اتار أأأ  ش طأأأوا ا  ا  أأأ وشأأأذشخ ن ملأأأةوا ك هأأأذا ا ةحأأأ  نةأأأذاي  

املأ  ك ا زائأ  و أ حل   أة   ا  ا  أ  احملو أ  وضة أةجم ناأةال اش شأةي  وانلأ عف  أ   ا وري     ممةاسأ   احملةسة   ا  ا   
   ة   ا  ا    اش وش  

 تطور مهنة املراجعة احملاسبية يف اجلزائر :املطلب األول

ا  أأةي اش أأو  وسأأ ي  هن  هشأأرتاريي   حأأوصا انا  أأةي   اشأأ  شأأا  ة ا زائأأ  وانن اأأةا  أأخ اشمليأأةك انش   ايأأن           
ن  املأأأ  ا  ا  أأأ  احملةسأأأة   اشأأأ   أأأ ا اش   أأأ   أأأخ  هراأأأ ا اجة أأأ     ،مليمأأأ  اش ة  أأأ  ش اأأأةاايا ن  ها زائأأأ  شانيمأأأةك  

 2021ن غة   ها  امل  ملذ اصس اعا 

 1988إىل ااية مرحلة ما بعد االستقالل   :املرحلة األوىل
ن غة أأأ  صأأأ وا  هسأأأ اعا متأأأةان طةاأأأة شواأأأوانن اش  ن أأأ    ك ا زائأأأ  ي أأأ  ان  احملةسأأأة  وأأأ   املأأأ  ا  ا  أأأ   ر            

 ملأأ  "  أأن اشأأوز   ا موأأ  ا ةش أأ  واش خطأأ ط  ملأأ ويب    39واشأأذث ن أأ  ا أأةياي    1969سأأمل   (107-69 اشاأأةنوجم  
يا أأأ    أأأن    ،اج أأأةاا ك اششأأأ ريةا اشوطمل أأأ  وا ؤس أأأةا اش مو  أأأ  اشوطمل أأأ  ذاا اشطأأأةي  اش أأأملة ي أو اش اأأأةاث

ريمأأة  أأوز شأأ  أ تأأة أجم   أأن شأأمل   اش أأ حل    ،ةا ة وحتو أأل و أأ اة ا أأةص ا صأأوا وا  أأوك شأأ و    وصأأح  م أأ
 1 " مل ويب اج ةاا ك اشش ريةا اش  حتوز اش وش  أو ه ئ   مو    م   ك اأن  ةهلة

  ن يأأأةفظ اج أأأةاا   ااةأأأ  م أأأةاا ا ؤس أأأةا اشأأأ  ض أأأويهريمأأأة محأأأل ا شأأأ   ا زائأأأ ث  أأأ  هأأأذا اشأأأمل               
ش حأأ ي وا ةأأةا    16/11/1970ا أأؤاب ي أأةا    (  173  -70  سأأوك  ا ي أأ هة  أأةص    ،ن اش وشأأ هن  ةهلأأة  أ وم أأ  ا 

شأأأ ا  ا  ااةأأأ  اش ائمأأأ  ش  أأأ  هة م أأأ   هو  أأأمل     ،و امأأأ  يأأأةفيي اج أأأةاا ك ا ؤس أأأةا اش مو  أأأ  وشأأأة   مو  أأأ 
"ي أأأأ    ة أأأأ   أأأأخ يأأأأن ا أأأأ ااةن اش أأأأة ن شومةش أأأأ ،  أأأأ اايب ا ةش أأأأ ،  (  173  -70  أأأأخ ا  سأأأأوك    01مأأأأ يا ا أأأأةياي  

  2مل وين اج ةاا  خ ين  ور ي ا ةش   واشم ةصاي هل  ةا  س نملةئ   و مل  اجة   ميمخ هو   شي ا ةش  ، وي     

 
 . 39ا ةياي ، 110اش  ي  ا    اي اش مس   شواماوا   ا زائ   ، ،1970 ش مل  ا  تمخ اةنوجم ا ةش   1969/ 31/12ا ؤاب ك ( 107-69اا   اشاةنوجم   1
  اش  ي   اي اش مس   شواماوا   ا زائ   ، ، ا   ا   وا يوا ةةا و امةا اج ةاا اشوطمل   اش مو    أو شة   مو    16/11/1970ا ؤاب ك  ( 173 -70اش مل  ذث اا   ا  سوك   2

 . 01ا ةياي  ،97
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 ا  سوك  اوك  مل ويو اج ةاا شومؤس ةا اشوطمل   اش مو    أو شة   مو  أ  ا اأةك اش ةش أ : وم م ن            

1 

 ؛ا  ةيث و ةيل  و  ض    ا ا  اش  هي حت  ا  ااة ه  ااة  ري     ضمل  ذ اش مو ةا اش  هلة  خ   ✓
 ؛  ةي   ضمل  ذ اج ةاا وا  زان ةا اش ا      ✓
 ؛ا  ةي   أو  ةش  هش زاك ا ممةك اش ش      أو اشاةنون   اش  هلة  عا   فح    ى ان ✓
 ك احملةسةةا اش ة   واش حو و  . ري   خ صح  وحتا ا هم ةئ ةا وم ةاا اشمل  ا  ا  ا  اش   ✓

  ضا  أأ  سأأملوث مأأوا   ملأأ ويب اج أأةاا ا وأأز ن ي ح  أأ و أأةص هأأذا ا  سأأوك ك ااأأي ن وصأأ  وا ةأأةا و اأأةك             
صأ ا اشاأةنوجم ااأأ     1980وك سأمل     ،يملأةص  وأ  اشوعئأأا واج أةاا ا   واأ  ا ؤس أ  يأل ا  ااةأأ   ،و أ    ا ؤس أ 

وهأأأو  أأأة    ،ا  أأأةي   أأأةياي ه موأأأ  ا ؤس أأأةا اش مو  أأأ  انا أأأؤاب  ك ا وا  أأأخ  أأأةان  واريةأأأ  اأأأ اااا ه(  05  -80 
م أ  ضاأ ا  أخ لأعا هأذا    ،ا  ا    ىف هذه ا ؤس أةااحملةسة  و امل   ن ه ئ  وطمل   ش ملي    ه ال يياوا اجة   

ش مو أأأةا ا ةش أأأ  واحملةسأأأة   و  ااأأأم  ااشاأأأةنوجم هنشأأأةص الوأأأ  يةسأأأة    أأأون  اأأأةك   ااةأأأ  ريأأأل احملةسأأأةةا اشأأأ  ضوخأأأ   
و أأ   ن ية اأأة و  أأ اا  اة وذشأأخ ك ريأأل ا ؤس أأةا اشأأ  ض أأ      أأخ ا  أأة  اي ا ةش أأ  شو وشأأ  أو المو أأ  يهصأأح اة و 

 2أو ه ئ   مو    ك شمل   ةمه  ك اأن ا ةا
  فأأ  هأأذه اش أأرتاي سأأ ط اي وزاااي ا ةش أأ   وأأ  ممةاسأأ  ا  ا  أأ  احملةسأأة   م أأ  ريأأةجم ا  ا أأ   ورأأ   ملأأ  اش وشأأ          

  ه اش رتاي أ  أ  ه موأ  ا ؤس أةاك هذ   ،س اعش    امل  ا  ا    ريملهس اعش   ا  ا   و هوهو  ة أن م  سوةة  و  
ش أ    ااةأ  ا ؤس أةا اش مو  أ  وهأو  أة أيلأل  امأ    ها  ةي   ك ا زائ  ومت ضشم ل الو  احملةسة  اشذث أوريو   ان

 اج ةاا اشش وا اةنوي. يةفظ

   2010-1988املرحلة الثانية:من  

اش أأأأو  اي  جم  وا  تأأأمخ اشاأأأةنو   1988ا أأأؤاب ك  أأأةن ي  (  01-88 صأأأ ا لأأأعا هأأأذه اش أأأرتاي اشاأأأةنوجم ااأأأ          
 وأأأ      03ا أأأةياي  ا  أأأةيث م أأأ  ن أأأ   ذا  واريةأأأ  اش و أأأ  حنأأأو اش حأأأ ا انوهأأأ   ،ا  أأأةي  شومؤس أأأةا اش مو  أأأ  ان

 ا  ةي   شواةنوجم اش اةاث م   ميمخ هلة أجم  لذ ا شمةا اش ةش  :لتو  ا ؤس ةا ان

 .ش ري    ةمه  •
 .ش ري  ي وياي ا  ؤوش   •
 واش اةاث.ذاا اشطةي  اش ملة ي   ا ؤس ةا اش مو    •

 
 . 02ا ةياي      سةيا،  ،16/11/1970ا ؤاب ك  ( 173 -70اش مل  ذث اا   ا  سوك   1
 . 2ا ةياي ، 43ا زائ   ، اش  ي شواماوا   ةسة ، ا    اي اش مس   احملا ا ا ننشةص الو   01/03/1980ا ؤاب ك ( 05-80 اشاةنوجم اا    2
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ري   أ  ممةاسأ  اش اةيأ  ولأ  يأةفظ اج أةاا مبامأ  ممةاسأ  ا املأ   (44  -16   وضتمخ اشاةنوجم ك ا واي  أخ        
و  فأأ  اش أأرتاي هأأذه صأأ وا اش   أأ   أأخ  شاةنون أأ  و أأ ك اش أأ لل ك اش  أأ  ،   أأخ طأأ ف  امل أأن   أأ اون شوم ا  أأ  ا

   ا  ا    احملةسة   و ملاة:اش ش   ةا ون وص اشاةنون   اش  ض  وا ي ملي    امل

وا   وا مبامل  ا ة  احملةسم ويةفظ اج ةاا واحملةسأم    :1991أفريل    27امل رخ يف  ( 08-91)القانون ✓
ا   مأأ ، م أأ  ضتأأمخ اشاأأةنوجم شأأ وال ممةاسأأ   املأأ  ا ةأأ  احملةسأأم ويأأةفظ اج أأةاا واحملةسأأم ا   مأأ  يمأأل  
هسأأ اعش  ، و اأأأةك ريأأأل  أأملا  وا  أأأؤوش ةا ا واأأأةاي  وأأ   أأأةضاا ، ريمأأأة نأأ  اشاأأأةنوجم  وأأأ  هنشأأةص  مليمأأأ  وطمل أأأ   

 1ةسةن ويةفيي اج ةاا واحملةسةن ا   م  خ.شوخ اص احمل
حتأ ي اشاأ اا ري   أ  يفأ      وا   وا ي و  أض ةب يأةفيي اج أةاا م أ:  1994نوفمرب    07القرار امل رخ يف   ✓

 أض ةب يةفظ اج ةاا  
واشأأذث ضتأأمخ اأأةنوجم ألعا أأةا  املأأ   :  1996أفريةةل    15املةة رخ يف  (  136-96)  املرسةةوم التنفيةةكي رقةةم ✓

اأ   وأ   م أ  نأ  اشاأةنوجم  وأ  اشاوا أ  ا لعا أ  ا طة  ،ا ة  احملةسم ويةفظ اج أةاا واحملةسأم ا   مأ  
 2وا ةةا ا امل ن ك  عاة      ز عئا  واشوا ةةا ا   وا  ي  ط  ا رتي ن أ تةص اشملاةي  اشوطمل   و 

مبو ةأأ  اجملوأأ  اشأأوط     ث أنشأأس: اشأأذ (318-96)رقةةةم  1996سةةبتمرب    25املرسةةوم التنفيةةةكي الصةةةدر يف   ✓
ريا ئأأأأ  اس شأأأأةا   شأأأأ ى وزاااي ا ةش أأأأ   ام أأأأ  اشةحأأأأ  وضطأأأأو   واش ا أأأأ   ك اجملأأأأةا ا اأأأأ     CNCشومحةسأأأأة   

 3شومحةسة  وا  ا    
اشأذث ضتأمخ ا وافأا  وأ  ان أةزاا واششأاةياا وشأ وال ا أ اي ا امل أ   : 1999مةةارس  24املقرر املةة رخ يف  ✓

 4ا طووي  ك ممةاس  همل  ا ة  احملةسيب ويةفظ اج ةاا واحملةسم ا   م   

ن  املأ  يأةفظ اج أةاا أمه  اأة  أخ لأعا ضأ     ااةأ  ا ؤس أةا  هك هذه اش رتاي أ أةياي  اشمل أوص اشاةنون أ          
حن أأأ  يوا   ااة أأأ   وأأأ   هوجم اش اأأأةاث وا أأأ ي حملأأأةفظ اج أأأةاا يأأأ ص  أأأخ الوأأأ  احملةسأأأة  اشأأأذث  اشأأأ  ختتأأأ  شواأأأةن

 .ا ؤس ةا اش  ختت  شواةنوجم اصيااث

 

 
ا ؤال  ك   ،ا    اي اش مس   شواماوا   ا زائ    اش ميا اط   اشش ة    ،وا   وا مبامل  ا ة  احملةسم ويةفظ اج ةاا واحملةسم ا   م  1991أف  ل 27ا ؤاب ك   (08-91  اشاةنوجم  1

 .658-651 ص  ص  ،20 اش  ي 1991 ةث  01
ا    اي اش مس   شواماوا   ا زائ       ، لعا ةا  امل  ا ة  احملةسيب ويةفظ اج ةاا واحملةسم ا   م أ  تمخا  1996أف  ل  15ا ؤاب ك  (، 136 -96 ا  سوك اش مل  ذث اا   2

 . 18ص ، 56 اش  ي 1996 سة م    29ا ؤال  ك   ،اش ميا اط   اشش ة  
ا ةياي   ،24 اش  ي  ا    اي اش مس   شواماوا   ا زائ    اش ميا اط   اشش ة   ،  أنشس مبو ة  اجملو  اشوط  شومحةسة  ،1996سة م   25 ا ؤاب (،318 -96اا   ا  سوك اش مل  ذث   3

   .05ص، 01
  02 ا ؤال  ك  ، 32 اش  ي زائ   ، شواماوا   ا  ا    اي اش مس   ،  ةزاا واششاةياا وريذا ش وال ا  اي ا امل   تمخ ا وافا   و  ان ا   1999 ةان  24ا ؤاب ك  اش مل  ذث  ا ا ا 4

 . 04ص  ، 01ا ةياي   ،32 اش  ي ،1999 ةث 
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 2010 ما بعد الفرتةاملرحلة الثالثة: 

وا   وأأأا    2010 أأأواجم    29ك  (  01-10 ي أأأ  انصأأأعمةا احملةسأأأة   اشأأأ  اشأأأ  ة ا زائأأأ  صأأأ ا اشاأأأةنوجم           
ن حت  أ  شأ وال وري   أةا ممةاسأ   املأ   هواشأذث  اأ ف    ،مبامل  ا ة  احملةسأم ويأةفظ اج أةاا واحملةسأم ا   مأ  

ريمأأأة ضتأأأمخ اشاأأأةنوجم ه أأأةياي    2010ا أأأملي   املأأأ  ا  ا  أأأ  مأأأا سأأأمل   (  08-91 احملةسأأأة  وأش أأأ  أممأأأةك اشاأأأةنوجم  
وجم  أأ اي   اسأأ   ضمل  ذ أأ  وأوا أأ  ضشأأ ح وضو أأ  ي أأوى  وصأأ اا ي أأ  هأأذا اشاأأةن  1،ه موأأ  اجملوأأ  اشأأوط  شومحةسأأة 

 ا  أ  ا زائ  أ  وه أةياي    أة   ا ا   ة   ضا    يةفظ اج أةاا و ، ريمة   ف  هذه ا  مو  هص ا(01-10 اشاةنوجم 
 حت    ش وال ممةاس   امل  ا ة  احملةسم يةفظ اج ةاا ريمة  وي:

يأأأأةفظ  اشأأأأذث مأأأأ ي   أأأأة   ضاأأأأةا      26/05/2011املةةةة رخ يف  (  202-11)  صةةةةدور املرسةةةةوم التنفيةةةةكي -1
 اج ةاا وأشمةا هاسةهلة.

اشذث   ي ي أوى   أة   ضاأةا   يأةفظ اج أةاا ك هطأةا ممةاسأ     24/06/2013صدور القرار امل رخ يف   -2
 . اة  

 ص وا   ة   ا  ا    ا زائ    وذشخ ك أاي   ا ااا: -3
ض أأأة  مأأأوا أممأأأةك  اأأأةك ا  ا  أأأأ   هذث ضتأأأمخ   أأأة    واشأأأ  04/02/2016املةةةة رخ يف    002املقةةةةرر رقةةةةم   ✓

  ،560أمأأأأأأأ ا، ضاأأأأأأأ  ي أأأأأأأ  ها أأأأأأأةا اج أأأأأأأةاا وا مأأأأأأأ ا، اشعماأأأأأأأ     ،505اش  ري أأأأأأأ اا ا ةا  أأأأأأأ     ،210
 .580اش    ةا اشم ةي    

،  300  ا   أأةا ختطأأ ط   ا  أأ  اشمشأأوف ا ةش أأ واشأأذث ضتأأمخ    11/10/2016املةة رخ يف    23املقةةرر رقةةم   ✓
 سأأأأ   اشأأأأأ أث وضا  أأأأ  ا  ا  أأأأأ     ،510 اأأأأأةك ا  ا  أأأأ  ا وش أأأأ  ا اصأأأأأ اي اصف  ةم أأأأ     ،500ا امل أأأأ   اش ملةصأأأأ   

 .540شومشوف ا ةش    
سأأأ م اا    ه  ،520واشأأأذث ضتأأأمخ   أأأة   ان أأأ اصاا اش حو و أأأ     15/03/2017املةةة رخ يف    23املقةةةرر رقةةةم   ✓

أ مأأأأةا لةأأأأ    أأأأن  أأأأخ طأأأأ ف    اكسأأأأ خ  ه  ،610سأأأأ خ اك أ مأأأأةا ا أأأأ ا  ن اشأأأأ الو ن  ه  ،570اصسأأأأ  عا  
 ا  ا  ن.

اش ملةصأأأأ  ا امل أأأأأ     ،230  وعئأأأأا ا  ا  أأأأأ ضتأأأأمخ   أأأأأة      2018  /09/  24املةةةةة رخ يف    150املقةةةةةرر رقةةةةةم   ✓
  ا  أأأ  اش اأأأ   اا احملةسأأأة   مبأأأة ف اأأأة اش اأأأ   اا احملةسأأأة      ،530  اش أأأ  ك ا  ا  أأأ   ،501  ا  ةأأأةااا لةصأأأ 

 .540 اشوااياي ا   وا وا  وو ةا   اجا ا شوا م  

 
 . 4، ص42اش  ي . 2010 و و    15ك    ا ؤال  ،ا    اي اش مس   شواماوا   ا زائ    اشش ة   2010 واجم  29ا ؤاب ك (  01-10 اشاةنوجم  1
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غأ  أجم ا عمأظ ي أ    ة أ   أ ى أجم   امأل    ،  ف  هذه ا  مو  ضمليأ   أرينأ   املأ  ا  ا  أ  احملةسأة   ك ا زائأ      
ضطوا  امل  ا  ا    ك ا زائ  صةمة اة رين اي ك هص اا اشاوانن واش ش   ةا واش     ف اة  خ من ان أل  وهأذا  أة  

 ن م  سوةة  و  ضطوا ا امل  ك ا زائ   ه

 يف اجلزائر  اسبيةاحمل اهلي ات امل رفة عل  مهنة املراجعة  الثاين:املطلب 

اجملوأ  اشأوط   ئةا ك اجملو  اشأوط  شومحةسأة  و ك ا زائ  ه ئةا ضمليماة ض منل هذه اهل  احملةسة  شوم ا             
 .شوم   اشوط  شوخ اص احملةسةن واجملو  اشوط  شو  ف  اشوطمل   حملةفيي اج ةاا

 01-10القانون صدور قبل يف اجلزائر  اهلي ات امل رفة عل  املراجعة :  األولالفرع 
ريةنأأ  ك ريأأل فأأرتاي وألأأ ى  أأ   ضمأأو خ ه ئأأةا ضشأأ ف  وأأ  ممةاسأأ   املأأ  ا  ا  أأ  ك ا زائأأ  و ميمأأخ م أأ             

   (01-10 وي   اشاةنوجم (  01-10 ضوخ اهل ئةا ك اش رتاي  ة اةل اشاةنوجم 
(  08-91 ي أ وا اشاأةنوجم    احملاسةةبيني وفةةافظي احلسةةاابت واحملاسةةبني املعتمةةدين:املنظمة الوطنيةةة للخةةرباء  -1

وا   وا مبامل  ا ة  احملةسأيب يأةفظ اج أةاا واحملةسأم ا   مأ ، راأ ا ا مليمأ    1991أف  ل  27ا ؤاب ك 
 مليمأأ  وطمل أأ   اشوطمل أأ  شوخأأ اص احملةسأأةن ويأأةفيي اج أأةاا، م أأ  ن أأ  ا أأةياي ا ة  أأ   أأخ اشاةنوجم"ضملشأأ   

شوخأأأأ اص احملةسأأأأة ن ويأأأأةفيي اج أأأأةاا ا   مأأأأ  خ ض م أأأأ  يشخ أأأأ   ا  ن أأأأ  وجتمأأأأ  ا شأأأأخةص اشطة   أأأأن أو  
ا  ملأو ن ا أؤهون  مةاسأ   املأ  لةأ  يةسأم ويأةفظ م أةاا ويةسأم    مأ  م أم اششأ وال شأ   أ يهة  

 1اشاةنوجم"  
  -09م أأم ا أأواي      احملاسةةبيني وفةةافظي احلسةةاابت واحملاسةةبني املعتمةةدين:مهةةام املنظمةةة الوطنيةةة للخةةرباء   -2

 2 فمخ ا اةك اش  ضتطو   ة ا مليم :  10-11
 ؛اش ا   و  ضملي   ممةاس  ا امل  ➢
 ؛س اعش  ا اش فة   و  ري ا   أ تةئاة وه ➢
 ؛  وا ا مليم ه  اي اشمليةك اش الوي شوممليم  اشذث   ي ش وال اش  ا ل وان اةف واششطم  خ  ➢
 ؛ه  اي و  ا    اوائ  ا  اص احملةسة ن ويةفيي اج ةاا واحملةسةن ا   م  خ ➢
 .مرتاك ألعا ةا ا امل هاش  ري   خ نو    ا ياص ا ا  وذشخ اش  ري   خ  ➢

اجملوأأ  مبو أأم  ضشأمل  :  ولةةس النقابةةة الوطنيةةة للخةةرباء احملاسةةبني وفةةافظي احلسةةاابت واحملاسةةبني املعتمةةدين  -3
 أأأأ    اشملاةيأأأأ  الوأأأأ    مأأأأوجم  أأأأخ ض أأأأ      1992 أأأأةن ي سأأأأمل     13ا أأأأؤاب ك  (  20-92   ا  سأأأأوك اش مل  أأأأذث

 
 .652ص       سةيا ، 27/04/1991ا ؤاب ك   (،08-91اا    اشاةنوجم  1
 . 05ص ن   ا    ، 27/04/1991ا ؤاب ك   (،08-91اا    اشاةنوجم  2
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أ تأأةص، ضمل خأأةا  ا م  أأ  اش ة أأ   أأخ يأأن أ تأأةص ا  أأاون اةنون أأة ك  أأ وا اشملاةيأأ  اشوطمل أأ  و أأخ  اأأةك الوأأ   
 اشملاةي  نذري   ة وي:

 ؛شملاةي محة   ا  ةت ا ةي   وا  ملو     تةص ا ▪
 ؛متن ل اشملاةي  اشوطمل   ش ى اش وطةا اش مو    وجتةه اش   وا مليمةا ا  ملة   ا مةخو  ▪
اشواة أأ   أأخ ريأأل اشملزا أأةا ا امل أأ  يأأن أ تأأةص اشملاةيأأ  وض أأو  اة وهمةش اأأة  وأأ  غ فأأ  ا  أأةج  واصنتأأةةال هجم   ▪

 ؛أا ت  ا    ذشخ
 ؛شرتاريةا ا امل   اش   ا اهة ا ؤمت حت  ل ان ▪
 ؛اة  و  ا ؤمت  شوم ةيا   و اةاي  ش و  ان  اياا واشمل اةا و  ر ه    ▪
م أأةاي    هيأأ اص اشأأ أث ك ا  أأةئل اشأأ  ض   أأاة اش أأوطةا ا خ  أأ  ك   أأ اجم اش ا أأ   احملةسأأيب وا أأةيل وا أأ ضةط ▪

 ا ؤس  ؛
 ؛ا شةاري  ك  اةك اش  و   واش مو خ واشةح  ▪
شأأأأ ى أ تأأأةص اشملاةيأأأ  وي أأأواي ا اأأأأةا    ،شوم أأأ وى اشمليأأأ ث واش اأأأ ا  أأأة  اي ك اشملاأأأوحل اش اأأأوت ا  أأأأ م    ▪

ا خ  أأ  جتأأوا اش أأ ا ةةا وا و ا أأةا ا امل أأ  وضملي ماأأة وانشأأ اف  و اأأة و  ااة اأأة اش مل أأ ا  أأ  اش أأوطةا  
 ؛ا خ   

 .اشا ةك ي  م   ن ةئج ا ش ةا ا   وا  ا   اجم اشذث ض ط   ا امل  وضوز  اة ونش هة ▪
ا أؤاب ك  (  318-96   أنشس اجملو  اشوط  حملةسة  مبو م ا  سوك اش مل  أذث ااأ  :للمحاسبةاجمللس الوط   -4

صأأعم   اجملوأأ  ا  منوأأ     03م أأ  مأأ ي ا  سأأوك طة  أأ  اجملوأأ  اصس شأأةا   و أأةص ك ا أأةياي    25/09/1996
 ك:

 ؛س  عا ا  وو ةا واشوعئا ا   وا  احملةسة هة  و  •
 ؛ن  ةط ا اة    احملةسة  هارتاح ض اي  ض  ي  ه •
 ؛ ة ث اأ   ك اشمل وص اش ش      اش   و   عا  احملةسة  و  ح اة •
 ؛  ةه  ك حت ن    وى  امل  احملةسة   خ لعا اش مو خ •
 ؛  ةي  ضطوا ا ملةهج واش ملي مةا اش  هي  و   عا  احملةسة  يوش ة •
 .و   اش   اوك  ة و ا ك ضو  اةا  خ لعهلة ملش  ضاةا  ه واش ااسةا اش حو  •
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 01-10مهنة املراجعة بعد القانون   : اهلي ات امل رفة عل الفرع الثاين

ن همأأ ا، ض  أأ  ك ضشأأم و  اهل ئأأةا ا شأأ ف   وأأ   هأيى ضطة أأا اشمليأأةك احملةسأأيب ا أأةيل وهصأأعح  املأأ  ا  ا  أأ          
طمل أأأ  شوخأأأ اص احملةسأأأةن ويأأأةفيي اج أأأةاا  مت مأأأل ا مليمأأأ  اشو (  01-10   شاأأأةنوجم  املأأأ  ا  ا  أأأ  م أأأ  ي أأأ وا ا

ا  أأأ  اشأأأوط  شوخأأأ اص احملةسأأأةن واش  فأأأ  اشوطمل أأأأ   و ومأأأل يواأأأة اجملوأأأ  اشأأأوط  شومحةسأأأأة     ،واحملةسأأأةن ا   مأأأ  خ
ف أأأ       احملةسأأأة    ا مليمأأأ  اشوطمل أأأ  شومحةسأأأةن ا   مأأأ  خ، ونيأأأ ا شاه مأأأةك ا و أأأو  ا  ا  أأأ حملأأأةفيي اج أأأةاا و 

 ف مة  وي   حل ش شم و  و اةك ريل ه ئ  :، و ئةا ا ش ف   و اةاش ط   هن اهل 

   أواجم   29ا أؤاب ك  (  01-10 أنشس اجملو  اشوط  شومحةسة  مبو م اشاأةنوجم اجمللس الوط  للمحاسبة:  أوال :  
ومت حت  أأأأ  ضشأأأأم و  اجملوأأأأ  اشأأأأوط     ، وأأأأ  هنشأأأأةص اجملوأأأأ  حتأأأأ  وصأأأأة   وز أأأأ  ا ةش أأأأ   04ون أأأأ  ا ةي أأأأ     2010

 1  2011 ةن ي   27ا ؤاب ك (  24-11   شومحةسة  مبو م ا  سوك اش مل  ذث اا 
 ت  يلة اجمللس الوط  للمحاسبة: -1
 ؛ممنل اشوز   ا مو  اشطةا  -
 ؛ممنل اشوز   ا مو  انم ةص -
 رتي   اشوطمل  ؛ممنل اشوز   ا مو  اش -
 ؛اش اةاايممنل اشوز   ا مو   -
 ؛ممنل اشوز   ا مو  اش  و   اش ةيل -
 ل اشوز   ا مو  اش مو خ ا ا ؛ممن -
 ؛ممنل اشوز   ا مو  اش ملة   -
  ؛ممنل اشوز   ا مو  ا ةش   -
 ؛ا     اش ةك شوت ائم -
 ؛  احملةسيب ش ى وزاااي ا ةش    ا     اش ةك ا مو  اش ا -
 ؛ممنل ي ضة       يملخ ا زائ  -
  ؛ممنل ي ضة        مل  ضملي   و  ااة   مو ةا اشةواص  -
 ممنل ي ضة       الو  احملةسة ؛ -
 ؛ةص  مل خةن  خ اجملو  اشوط  شوم   اشوط  شوخ اص احملةسةنخعخ  أ ت -
 ؛خعخ  أ تةص  مل خةن  خ اجملو  اشوط  شو  ف  اشوطمل   حملةفيي اج ةاا -

 
ا    اي اش مس   شواماوا   ا زائ    اشش ة     ، ا   وا ي ح    ضشم و  اجملو  اشوط  شومحةسة  وضملي م  واوا   س ه 2011ي  ةن   27ا ؤاب ك (  24 -11  ا  سوك اش مل  ذث   1

 . 6-5 ص  12-11-10ا ةياي  ،07اش  ي 
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   ؛ط  شوممليم  اشوطمل   شومحةسةن ا   م  خص  مل خةن  خ اجملو  اشو خعخ  أ تة  -
 .خعخ  أ تةص     ال  ةاه  شم ةص   ك الةيل احملةسة  وا ةش       ملا  وز   ا ةش   -
ل  أأةاه   وأأ  أسأأةن اشم أأةصاي ك  هوأأ  أاأأل اضةأأ   أأ    انياااي ا  ريز أأ  و أأ     أأم أجم ض أأوف  ك ممنوأأي اشأأوزااص            

اأأرتاح  أأخ  هسأأملواا يملأأةص  وأأ     06و  أأن أ تأأةص اجملوأأ  ياأأ اا  أأخ وز أأ  ا ةش أأ   أأ اي    ،ةسأأيبالأأةا اش  أأ   ا أأةيل واحمل
  (3/1   ريمة  أ   جت  أ  ضشأم ل اجملوأ  اشنوأ  خ ا  سوك اش مل  ذث،    02 ا ةياي  اشوزااص   ؤويل اهل ئةا ا ذريوااي ك

س خعف  م م ا شمةا ن  اة و   خو   اش تأو ا   أ   هناطة   ا اي أم  ا  تةص      هريل سمل ن وك مةش   
 ما هة   اش ا اي

 أأأأواجم    29ا أأأأؤاب ك  (  01-10    أأأخ اأأأأةنوجم   04م أأأم ا أأأأةياي اش اي أأأأ     مهةةةةام اجمللةةةةس الةةةةوط  للمحاسةةةةبة: -2
احملةسة  مباأةك اش ةش أ  م أم  ا   وا مبامل  لة  يةسم يةفظ م ةاا واحملةسم ا   م   اوك الو    2010

 1ن  ا  سوك اش مل  ذث:

 عتماد :لس الوط  للمحاسبة يف وال اإلمهام اجمل   1-2
  مأأأةي ك  أأأ وا ا  أأأ  اشأأأوط  شوخأأأ اص احملةسأأأة ن واش  فأأأ  اشوطمل أأأ  حملأأأةفيي اج أأأةاا  هسأأأ اةةا طوةأأأةا ان -

 ؛وا مليم  اشوطمل   شومحةسةن ا   م  خ واش  ل ف اة
  و  اص  مةي واش  ا ل ك ا  وا؛شحن اش اغةن ك اج وا رت ةياا ا ضا    شا -
  ؛ه  اي ونش  اةئم  ا امل ن ك ا  وا -
 ؛اس اةةا اششمةوث واش  ل ف اة -
 .اة شوموافا ةا   اوانن ألعا ةا ا امل  و  ر   ااة   وياي أياص ا امل ن اس اةةا ويااس   ش -

 مهام اجمللس الوط  للمحاسبة يف وال التقييس احملاسيب:  2-2

 ؛س  عا ريل ا  وو ةا واشوعئا ا   وا  احملةسة  وحت   هةهة  و  ▪
 ؛ي حتا ا ريل اش ااسةا واش حةش ل ك الةا ضطو   واس  مةا ا يواا وا  ةااا احملةسة  و مل   ▪
 ؛ن ضا    احملةسةةاههارتاح ريل ان  اصاا اش    ف  ▪
 ؛ااص ف اة وضا ت اش وص ةا يش هة   ا  ضةط  احملةسة  وهي اص ا يااس  ة    شةا   اشمل وص اشاةنون ▪
 ؛ا  ةمه  ك ضطو   أنيم  وي ا ج اش مو خ وحت ن ا   وى ك الةا احملةسة  ▪
 ؛   وا ي طو   اش امل ةا احملةسة   وا  ة   اش وش   شوم ا     ةي   و مةجم   ااة  اشملو    ف مة   ▪
 ؛  ةي   ضطو   ا ملةهج واشملي  وا يواا ا   وا  احملةسة   و  ا   وى اش ويل ▪

 
 . 4ص 04ا ةياي       سةيا،  2010 واجم  29ا ؤاب ك (  01-10 اةنوجم   1
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 .ضملي   اش يةه اا وا و ا ةا اش  ضمل ا  ك هطةا صعم    ▪

 ية:مهام اجمللس الوط  للمحاسبة خبصوص تنظيم ومتابعة املهن احملاسب  2-3

 ؛ا  ةمه  ك ض ا   ا اخ احملةسة   ✓
 ج اش مو خ وحت ن    وى ا امل ن؛ا  ةمه  ك ضطو   أنيم  وي ا  ✓
 ؛يواا ا   وا  اش مو خ ك الةا احملةسة   و  ا   وى اش ويل  ةي   ضطوا ا ملةهج واشملي  و ا  ✓
 ؛  ةي   و مةجم حت ن اش ملة   ا امل   ✓
   ؛احملةسة  وا  ةي خ ا  ضةط  يط  ا   ةةش اي أو غ   ةةش ايه  اص يااس  ك  ✓
  أأة  اي ه ئأأةا اش مأأو خ ك احملةسأأة   أأخ لأأعا ض أأوا ي أأةئ  ي  اغو  أأ  و  ا أأ  ألأأ ى هلأأة  عاأأ  اش مأأو خ   ✓

 ؛ضملي   أو   ةمه  ك واشةا اش مو خ مبملةسة  هيلةا اوا   يةسة       اي
 .  ض  ف ا امل ن احملةسة ن  اي ا يواا ا    اي اش  ضو م  اشا ةك ا مة، ا ملةسة  اش  ض م  ✓

-11 ضتأممل  ا أةياي اشنةشنأ   أخ ا  سأوك اش مل  أذث ااأ   :  اجمللس الوط  للمصف الةةوط  للخةةرباء احملاسةةبنياثنيا: 
م أأ  ض منأأل ك    ،ضشأأم و  اجملوأأ  اشأأوط  شوم أأ  اشأأوط  شوخأأ اص احملةسأأةن  2011 أأةن ي    27ا أأؤاب ك  (  25

م أأ     ،ض أ   أ تأأةص  مل خةأن  أأخ يأأن ا  تأةص ا   مأأ  خ وا  أأاون ك  أ وا ا  أأ  اشأأوط  شوخأ اص احملةسأأةن
ي ملمأأة  أأوز  اش أأ  ا  تأأةص    ،   أأ  صأأةمم أريأأ   أأ ي  أأخ ا صأأواا هأأو اشأأ ئ    و أأ  ا  أأن اش أأةك ن أ أأن ا ز ملأأ 

  أ تةص  خ ين ا  تةص اش  أ   ك اجملوأ  اشأوط  شومحةسأة   اشةةاوجم م م ا صواا ا  ح ل  و اة و  ن خعخ
 .1يا اا  خ وز   ا مو  ا ةش   اارتاح  خ ائ   اجملو  اشوط  شوم   اشوط  شوخ اص احملةسةن

-11 ضمل  ا أةياي اش اي أ   أخ ا  سأوك اش مل  أذث ااأ   :  مهام اجمللس الوط  للمصف الوط  للخرباء احملاسبني •
 و   اأةك اشأ    موأ  اشا أةك  أة اجملوأ  اشأوط  شوم أ  اشأوط  شوخأ اص    2011 ةن ي    27ا ؤاب ك  ( 25

 2احملةسيب وا  من  ك : 
 ؛هياااي ا  ع  ا ملاوش  وغ  ا ملاوش  اش ةي   شوم   اشوط    اص احملةسة  وض   هة ▪
و   أاة  وأ  ا م  أ  اش ة أ  اش أملو     فاأ  يمشأ  ضمل  أذ    ،ها ةا اج ةاا اش ملو    مل  هة   ريأل سأمل   ةش أ  ▪

 ؛  زان   اش مل  و ش و    زان   اش مل  ا ةش   ا واش  
 ؛شرتاريةا ا امل   ا ا ااي  خ ط ف ا م    اش ة  حت  ل ان ▪
 ؛ مةجم ض م   ن ةئج ا ش ةا ا   وا  اجملةا اشذث ض ط   ا امل  ونش هة وضوز  اة ▪
 خ هلة  عا  مب ةت ا امل ؛ا ضمو ضملي    و ا ة ▪

 
ا    اي اش مس   شواماوا    ، احملةسةن وصعم ةض  واوا   س ه  ي ضشم و  اجملو  اشوط  شوم   اشوط  شوخ اص  2011 ملة    27ا ؤاب ك (  25-11  ا  سوك اش مل  ذث اا  1

 . 7، ص03ا ةياي ، 07اش  ي  ا زائ    اشش ة  
 . 8ص  ،04ا ةياي ،   ن   ا     2011 ملة    27ا ؤاب ك (  25-11  ا  سوك اش مل  ذث اا  2
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 ؛ر اال ك ريل  مليم   او   أو يوش   متنل ا امل  يرتل    خ اشوز   ا ةش  ان ▪
 ش ى اهل ئةا اش مو    وة   اش وطةا وريذا ش ى اش  ؛متن ل ا    اشوط  شوخ اص احملةسةن   ▪
 ا مةخو ؛ ش ى ا مليمةا اش وش    متن ل ا    اشوط  شوخ اص احملةسةن ▪
 شوم   اشوط  شوخ اص احملةسةن. ه  اي اشمليةك اش الوي ▪

ضشأمل اجملوأ  اشأوط  شو  فأ  اشوطمل أ  حملأةفيي اج أةاا  : ظي احلسةةاابتفاجمللس الوط  للغرفة الوطنية حملااثلثا: 
  ضتأمخ اشةأةب ا وا  واشأذث  ،2011 أةن ي    27ا أؤاب ك  ( 26-11  مبو م ا ةياي ا ون  خ ا  سأوك اش مل  أذث

اأرتا   انا مونأ   أخ ض أ   أ تأةص  مل خةأن  أخ طأ      اجملوأ  اشأوط  شو  فأ  اشوطمل أ  حملأةفيي اج أةاا مل  ضشأم و  
م أأأ    أأأن صأأأةمم أ وأأأ   أأأ ي  أأأخ    ،م أأأ    أأأمل  هأأأؤصص ا  تأأأةص اش  أأأ   م أأأم  أأأ ي ا صأأأواا  ،اش أأأ ث

 أوز  اش أ  ا  تأةص اشةأةاوجم م أم ا صأواا ا  ح أل  و      و أ  ا  أن اش أةك ن أ أن ا ز ملأ فا صواا ائ   شو   
و  أأن خعخأأ  أ تأأةص  أأخ يأأن ا  تأأةص اش  أأ   ك اجملوأأ  اشأأوط  شومحةسأأة  ياأأ اا  أأخ وز أأ  ا موأأ  ا ةش أأ     ، و اأأة

 1 شو  ف  اشوطمل   حملةفيي اج ةاااارتاح  خ ائ   اجملو  اشوط   

-11 م أأم ا أأةياي اش اي أأ   أأخ ا  سأأوك اش مل  أأذث    احلسةةاابت:مهةةام اجمللةةس الةةوط  للغرفةةة الوطنيةةة حملةةافظي   •
 2: مو  اجملو  شو  ف  اشوطمل   حملةفيي اج ةاا ا اةك اش ةش    2011 ةن ي   27ا ؤاب ك ( 26

 ؛وض   هة شو  ف  اشوطمل   حملةفيي اج ةااهياااي ا  ع  ا ملاوش  وغ  ا ملاوش  اش ةي    ▪
اش أأملو    ملأ  هة أأ  ريأل سأأمل   ةش أ  و   أاة  وأأ  ا م  أ  اش ة أأ  اش أملو     فاأأ  يمشأ  ضمل  أأذ  ها أةا اج أةاا   ▪

 ؛  زان   اش مل  و ش و    زان   اش مل  ا ةش   ا واش  
 ؛شرتاريةا ا امل   ا ا ااي  خ ط ف ا م    اش ة  حت  ل ان ▪
 ؛ونش هة وضوز  اة مةجم ض م   ن ةئج ا ش ةا ا   وا  اجملةا اشذث ض ط   ا امل    ▪
 ا ضمو خ هلة  عا  مب ةت ا امل ؛ضملي    و ا ة ▪
 ؛ر اال ك ريل  مليم   او   أو يوش   متنل ا امل  يرتل    خ اشوز   ا ةش  ان ▪
  ش ى اهل ئةا اش مو    وة   اش وطةا وريذا ش ى اش  ؛ش ى    ش  ف  اشوطمل   حملةفيي اج ةااامتن ل   ▪
 ش ى ا مليمةا اش وش   ا مةخو ؛  اشوطمل   حملةفيي اج ةااش  ف   امتن ل   ▪
 .شو  ف  اشوطمل   حملةفيي اج ةااه  اي اشمليةك اش الوي  ▪
 
 

 
   .11ص ، 3ا ةياي   ن   ا     ، 2011 ملة    27ا ؤاب ك (  25-11  ا  سوك اش مل  ذث اا  1
 . 11ص ، 4ا ةياي   ن   ا     ، 2011 ملة    27ا ؤاب ك (  25-11  ا  سوك اش مل  ذث اا  2
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 اهلي ات امل رفة عل  تنظيم مهنة املراجعة احملاسبية يف اجلزائر  ت  يلة( :  02-01ال  ل رقم )
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أط وم    ،دراسة إستقصائية لعينة من فافظي احلساابت واجرباء احملاسبني –أثر تب  معايري التدقيق الدولية يف تطوير مهنة التدقيق احملاسيب ابجلزائر   وويل نوا اهل ى، : املصدر
 133ص    2016/2017سط  ، اش مل  ا ة     اش ري وااه، ريو   اش ووك اصا  ةي   واش اةا   واش ووك اش     ، خت   يةسة  و ةش   وض ا ا،   ة    

 

 الوزير المكلف بالمالية 

 

المصف الوطني للخبراء  

 المحاسبين 

الغرفة الوطنية لمحافظي  

 الحسابات 

 المجلس الوطني للمحاسبة 

 

المجلس الوطني للمصف  

 الوطني للخبراء المحاسبين 

المجلس الوطني الغرفة الوطنية  

 لمحافظي الحسابات 

 ممنل اشوز   ا مو  اشطةا   -
 ممنل اشوز   ا مو  انم ةص  -
  نل اشوز   ا مو  اشرتي   اشوطمل     -
  نل اشوز   ا مو  اش اةااي  -
 ممنل اشوز   ا مو  اش  و   اش ةيل  -
 ممنل اشوز   ا مو  اش مو خ ا ا    -
 ممنل اشوز   ا مو  اش ملة    -
 ممنل اشوز   ا مو  ا ةش     -
 ا     اش ةك شوت ائم  -
احملةسأيب شأ ى  ا     اش ةك ا مو  اش ا أ    -

 وزاااي ا ةش  
 ممنل ي ضة       يملخ ا زائ   -
 نل ي ضة        ملأ  ضمليأ   و  ااةأ   مو أةا   -

 اشةواص  
 ممنل ي ضة       الو  احملةسة    -
خعخأأأ  أ طأأأةص  مل خةأأأن  أأأخ اجملوأأأ  اشأأأوط   -

 شوممليم  اشوطمل   شومحةسةن ا   م  خ 
خعخأأأ  أ تأأأةص  مل خةأأأن  أأأخ اجملوأأأ  اشأأأوط   -

 شوم   اشوط  شوخ اص احملةسةن
خعخأأأ  أ تأأأةص  مل خةأأأن  أأأخ اجملوأأأ  اشأأأوط   -

 شو  ف  اشوطمل   حملةفيي اج ةاا
خعخأأأأأ  أ تأأأأأةص  أأأأأ   ال  أأأأأةاه  شم أأأأأةص   ك  -

 الةيل احملةسة  وا ةش       ملا  وز   ا ةش  

ممثللل وريللر الم لللف  -

 بالمالية

أعضلللاء منتخبلللين  9 -

من الجمعية العامللة مللن 

المعتمدين  بين األعضاء 

والمسللجلين فللي جللدول 

المصلللللللف اللللللللوطني 

  للخبراء المحاسبين

 

 

 ممثل ورير الم لف بالمالية -

أعضلللاء منتخبلللين ملللن  9 -

الجمعيلللة العاملللة ملللن بلللين 

األعضللللللللاء المعتمللللللللدين 

والمسجلين في جدول الغرفة 

 الوطنية لمحافظي الحسابات
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 يف اجلزائر احملاسبيةاملطلب الثالث: كيفية تارسة مهنة املراجعة  

ن  هن شأأأأ وال و اأأأأةك ا وريوأأأأ   هةفأأأأ   انر   احملةسأأأأة  ش حأأأأ ي   اأأأأوك ممةاسأأأأ  ا  ا  أأأأ   (  01-10    أأأأةص اشاأأأأةنوجم        
 ممةاس اة وا  ؤوش ةا ا واةاي  و   ةضاا 

 يف اجلزائر احملاسبيةاملراجعة    رسةاألول: تعريف وشرو  تاالفرع 
ن ملأأةوا ك هأأذا اش أأ   ض   أأ  حملأأةفظ اج أأةاا وا ةأأ  احملةسأأم وشأأ ريةا ا أأ اي احملةسأأة   ويأأةفظ اج أأةاا          

 ك ا زائ   احملةسة  وش وال ممةاس  ا  ا    
 : تعريف فافظ احلساابتأوال

 ةي أ  وي أم   يأةفظ اج أةاا  وأ  أنأ  "ريأل شأخ  ميأةان ي أ     22ك ا ةياي ( 01-10   ف اشاةنوجم        
ن ية اأأة و طةيا اأأة  ممأأةك  ها و ئأأةا أأةص وحتأأ    أأؤوش     امأأ  ا  أأةيا   وأأ  صأأح  م أأةاا اششأأ ريةا واهل 

 1اش ش    ا  موا ي "
 وأ  أنأ  "اششأخ  اشأذث  اأا    4 م ا    715ريمة   ف اشاةنوجم اش اةاث يةفظ اج ةاا م م ا ةياي           

 وو أأةا  ن يأأةك م أأةاا اشوشأأ ري  وصأأح اة ريمأأة  اأأا ك صأأح  ا هوك   ااةأأ  و   ،ك اشأأ فةض  وا واا  ا ةش أأ  شوشأأ ري 
ن ا طأأأ اف ا ةا  أأ  مأأوا اشو أأ    ا ةش أأ  شوشأأ ري  وم أأأةا ة  هياااي وك اشوعئأأا ا  سأأو   ا ا  أأ  ك ضا  أأ  الوأأ  ان

 ةأأأأ أ ا  أأأأةوااي يأأأأن    مأأأأرتاكهن يأأأأةك ا أأأأ ي وا وازنأأأأ  وصأأأأح اة و  حاأأأأا يأأأأةفظ اج أأأأةاا ممأأأأة هذا مت  هو  أأأأةي   وأأأأ   
 ا  ةمهن"

 : تعريف اجبري احملاسباثنيا
"  أأ  لةأأ ا يةسأأة ة ك   اأأوك هأأذا اشاأأةنوجم ريأأل شأأخ  ميأأةان  (  01-10    أأخ اشاأأةنوجم   18ن أأ  ا أأةياي          

وحتأأ    أأؤوش     امأأ  ضمليأأ   وفحأأ  وضاأأوت وحتو أأل احملةسأأة  وخم وأأ  أنأأوا  اج أأةاا    ،ي أأ    ةي أأ  مبأأ  ا أأةص
 2شومؤس ةا واهل  ا ك اجةصا اش  ن   و اة اشاةنوجم واش  ضمو    ذه ا ام  ي    ض ةا      اي اج ةاا"

 شركات اجربة احملاسبية وفافظ احلساابت:اثلثا: 
 أأخ ن أأ  اشاأأةنوجم ميمأأخ    12وطةاأأة  ممأأةك ا أأةياي  (  01-10    أأخ اشاأأةنوجم   16ا أأةياي  وفأأا  أأة ن أأ   و أأ          

شوخ اص احملةسة ن ويةفيي اج ةاا أجم  شمووا شأ ريةا ذاا   أؤوش   يأ وياي أو اششأ ريةا   ن أ  أو اش ام أةا  

 
 . 07 ص ، 22ا ةياي       سةيا،    2010 واجم  29ا ؤاب (  01-10 اشاةنوجم  1
 .06ص  ،اش  ل اش اي   ،18ا ةياي   ن   ا     ،   2010 واجم  29ا ؤاب (  01-10 اشاةنوجم  2
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مأأأل ريأأأل  مأأأ ى شأأأ  ط  أجم    سأأأ نملةص ا شأأأمةا ا لأأأ ى شوشأأأ ريةا  مةاسأأأ   املأأأ ا   وأأأ ، مذاا  مل  أأأ   شأأأرتري 
   1اشش ريةص ا مل    ا زائ   

-10  أأأأخ اشاأأأأةنوجم (  48-47   وضؤهأأأأل شأأأأ ريةا ا سأأأأا  وشأأأأ ريةا ا  أأأأؤوش   احملأأأأ وياي م أأأأم نأأأأ  ا أأأأةياي        
 ملأ  ة  شأمل أ تأةص ا  أ  أو اش  فأ  اشوطمل أ  ا  أاووجم    ، مةاس   امل  يأةفظ اج أةاا أو ا ةأ  احملةسأم(01

ومي ومأأوجم  وأأ     2/3  اأألا ةسأأةن أو يأأةفيي م أأةاا خونأأي اششأأ ريةص  وأأ   ي أأ   ف ي أأ  ك ا أأ وا ي أأ   لأأ اص ي
 2.خوني اأن ا ةا  ا ال

ك ا زائأأأأ  نو أأأأةجم   ا  أأأأ     احملةسأأأأة    تأأأأ  شملأأأأة أجم ا  ا  أأأأ   (  01-10   انطأأأأع   وأأأأ  ن أأأأوص اشاأأأأةنوجم         
ريمأأأة أجم شوخةأأأ  احملةسأأأم ويأأأةفظ    ض ةا  أأأ   اأأأوك  أأأة ا ةأأأ  احملةسأأأم و  ا  أأأ  اةنون أأأ   اأأأوك  أأأة يأأأةفظ اج أأأةاا

 .01-10اج ةاا ضشم ل ش ريةا وفا اشش وال ا مل وص  و اة ك اشاةنوجم  

 يف اجلزائر احملاسبيةاملراجعة  رسةشرو  تارابعا : 
 ك ا زائ   م أجم ض وف  ف خ اشش وال اش ةش  :  احملةسة   ا     مةاس   امل  ا 

 ؛أجم  موجم  زائ ث ا مل    -
 :أجم ض وف  ف   ش ال م ةزاي اششاةياي ا طووي   مةاس  ا امل   و  اشملحو اش ةيل -
 ؛شاةياي   رتف مب ةيش اة اشمل ة  شوخة  يةسم  م أجم  وز  و  شاةياي  زائ    شوخ اي احملةسة   أو -
 ؛ م أجم  وز  و  شاةياي  زائ    حملةفظ اج ةاا أو شاةياي   رتف مب ةيش اة اشمل ة  حملةفظ اج ةاا -
 ؛أجم   م   جبم   اجاو  ا  ن   واش  ةس   -
 ؛اضمةب  ملة   أو  ملح  أو  ملح  خمو  يش ف ا امل ممل    ا ك ما  أث مم   -
ن أو ك اش  فأأ  اشوطمل أأأ  حملأأةفيي اج أأةاا وفأأأا  أجم  مأأوجم   أأاع  أأخ طأأأ ف ا  أأ  اشأأوط  شوخأأأ اص احملةسأأة -

 ؛اشش وال ا مل وص  و اة اةنون ة
  ؛أجم  موجم    م ا  خ ط ف اشوز   ا مو  ا ةش   -
 ؛ ةك اجملو  اشاتةئي ا خ   هاو م ة حملل ضوا    م م يةفظ اج ةاا أو ا ة  احملةسمأأجم  ؤيث مي ملة   -
وةأأأةا  م أأأ  ضأأأوي  ط    أأأخ طأأأ   هاسأأأةا اسأأأةش   وصأأأ   و اأأأة،  شومحةسأأأةجم   أأأال ك اجملوأأأ  اشأأأوط   أجم  مأأأو  -

ا مل أوص  و اأة و ةوأ   لأ   اأوك ي ااسأ اة و  حاأا  أخ  أ ى  طةيا اأة شواأوانن  ان  مةي ش ى اجملوأ  هأذا ا 
ش ةو أ   أأا شطةشأأم ان  مأأةي  ةشأ   لأأ  اجملوأأ   أأخ اأو اشأ ف  ك أ أأل أاي أأ  أشأأا  وك م  مأأةي  اةأوا طوأأم ان

 اشط خ؛

 
 .09ص 46 ةياي ا ، اش  ل اش ةي   ن   ا     ،   2010 واجم  29ا ؤاب (  01-10 اشاةنوجم  1
 . 09ص   48 -47 ا ةياي  ، اش  ل اش ةي   ن   ا     ،   2010 واجم  29ا ؤاب (  01-10 اشاةنوجم  2
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 .أجم  موجم شوخة  احملةسيب أو يةفظ اج ةاا  ملواجم  ا  لةص ريش ال أسةسي ش  ا و  ك ا  وا -
 

 يف اجلزائر: احملاسبيةمهام تارسي املراجعة الفرع الثاين:  
اشاةنون   وا  ا    ا ةا  أ  اش  ةا  أ  و اأوك  أة    احملةسة  ك ا زائ  ا  ا      احملةسة   و   نو ةجم  خ ا  ا            

 ريمة  وي:(01-10   وجم ن ةص ك اشاة ريل  خ يةفظ اج ةاا وا ة  احملةسيب  و  اشرتض م وفا  ة
 أوال: اجبري احملاسب

 :ن  اةك ا ة  احملةسيب واش  متنو  ف مة  وي( ه01-10   ك اشاةنوجم   20-19ضط ا  ا واي         
 ؛اشا ةك مب خ و  ريزاي وف   و ةط و  ااة  وجتم   يةسة  ا ؤس ةا واهل ئةا اش    يط   ة  ا   مل -
   ؛اشا ةك ا  ا    ا ةش   واحملةسة   شوشةمةا واهل ئةا -
 ؛ا  ةيثةا واهل ئةا ك    اجم ا ةيل وان  مة ي وانس شةااا شوش ريهضا ت   -
 ؤا  ؛احملةسيب  امل  ر ف      ض    ام  ا ة  -
 ؛ش زا ة   واش   فةا انياا   واش     اش  هلة  عا  مبام  ه عك ا   ةا  خ     مب ى  خ   ه -
 .    ا ة  احملةسم  ؤهع  مةاس  ور    يةفظ اج ةاا -

 اثنيا: مهام فافظ احلساابت
 1ا اةك اش ةش  :ف جم يةفظ اج ةاا  تطو  (  01-10    خ اشاةنوجم   24-23 م ن  ا ةياي م     

 شأأأا  أبجم اج أأأةاا اش أأأملو    مل يمأأأ  وصأأأح ح  و طةياأأأ  متة أأأة شمل أأأةئج  مو أأأةا اش أأأمل  ا مل أأأ    وريأأأذا ا  أأأ    -
 ؛اشمل ة  شوو     ا ةش   ومم ومةا اشش ريةا واهل ئةا

  حأأأأ  صأأأأح  اج أأأأةاا اش أأأأملو   و طةيا اأأأأة شوم وو أأأأةا ا ة ملأأأأ  ك ضا  أأأأ  اش  أأأأ   اشأأأأذث  ا  أأأأ  ا  أأأأ وجم   -
 ؛  ةمهن أو شش ريةص مة وي اج  ا
 ةأأ ث اأ أأ  ك شأأمل ضا  أأ  لأأةص مأأوا ه أأ اصاا اش اةيأأ  اش الو أأ  ا  أأةي   و اأأة  أأخ الوأأ  انياااي والوأأ    -

 ؛ا     خ أو ا   
 ا ا ش وال هي اك اض ةا ةا ين اشش ري  اش    ااةاة وا ؤس ةا واهل ئةا اش ةي أ  هلأة أو يأن ا ؤس أةا واهل ئأةا   -

أو اهل ئأةا اش ةي أ      ،وجم ف اة شواأةئمن انياااي أو ا  أ  خ شوشأ ري  ا  مل أ    أةت  ةةشأ اي أو غأ   ةةشأ اياش  ضم
 اش  ضموجم ف اة شواةئمن مياااي؛  هلة أو ين ا ؤس ةا واهل ئةا

أجم      وأأ  ا  أأ  خ وا م  أأ  اش ة أأ  أو ه ئأأ  اش وشأأ  ا ؤهوأأ  يمأأل ناأأ  اأأ   م شأأ   أو  طوأأ   و أأ  و أأخ طة   أأ  -
 ؛   ال اس م اا ا ؤس   أو اهل ئ 

 
 . 07ص  ، اي  اش  ل  خ اش 24-23ا ةياي   ن   ا     ،   2010 واجم  29ا ؤاب (  01-10 اشاةنوجم  1
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ة اش أأح ح   ملأأ  ة ض أأ هة    أأةي  يأأةفظ اج أأةاا  وأأ  صأأح  وان يأأةك اج أأةاا ا  الأأ  وا   مأأ  وصأأوا  -
وذشخ  و  أسةن اشوعئا احملةسة   وضا    يأةفظ اج أةاا شأ ى اش أ و  أو اشم أةعا اش ةي أ    ،اهل ئ اشش ري  أو 

 شمل   ا  ريز اشا اا

 اجلزائري مراجع احلساابتمس وليات الفرع الثالث:  
ض منأأأل ك ا  أأأؤوش   ا  ن أأأ  وا  أأأؤوش   اش  ي ة أأأ     اج أأأةي محأأأل ا شأأأ   ا زائأأأ ث خأأأع،   أأأؤوش ةا شوم ا أأأ          

 وا  ؤوش   ا ملةئ    
 أوال: املس ولية التأديبية

 وأأ  أنأأ     أأ  لطأأ   امل أأة    2013ا أأؤاب ك  و و أأ   (  10-13    أأخ ا  سأأوك اش مل  أأذث ااأأ   2ن أأ  ا أأةياي          
   حل ش اوي   ي ة  ، ريل ضا   ك همرتاك اوا   اشوا ةةا ا امل   وا لعا   وريل همهةا صأةيا  أخ ا ةأ  ويأةفظ  
اج أأأةاا واحملةسأأأم ا   مأأأ ، سأأأواص هاضمأأأم ا طأأأ  شأأأخ  طة  أأأي أو شأأأ ري    أأأاو  ك ا  أأأ  اشأأأوط  شوخأأأ اص  

 1احملةسةن واش  ف  اشوطمل   حملةفيي اج ةاا وا مليم  اشوطمل   شومحةسةن ا   م  خ.
 لطأأةص  أخ اش ا أأ  اصون  و أةص ث ن أأ  ا  سأوك ك  أأةياي ا ة  أ  ض أأمل   شأللطأةص ا امل أأ  واش اويأ  ا  افاأأ  هلأة فة

 2هي:
 ؛ض     مب ا   ريةذي  -
ض أ    اصن مأأةص ان ا  أأ  اشأأوط  شوخأ اص احملةسأأةن أو اش  فأأ  اشوطمل أأ  حملأةفيي اج أأةاا أو ا مليمأأ  اشوطمل أأ    -

 ؛شومحةسةن ا   م  خ
 .   هزام ا ن اةياا ري ةي   أو ش ا   ي  حل انلعا اش عا  ين اشزيوجم وز عص ا امل  ي ههص اا  -
 3وضموجم اش اوي  ك هذه اجةصا  و  شمل هنذاا، ي ملمة ا لطةص  خ اش ا   اشنةن   فاي:   
  خ يا   ا ون؛ ضم اا ا طةص -
 و ان  خ اجملو  اشوط  شومحةسة ؛اف  اش م ل ا رتي ن ا  -
 ؛ف    م م ص   طةيا    اش ملي   ا  موا ي  -
 ؛ن خةاا أو   ك متن و  ن شوام  ةا اش ة   وشان    ةش  مة هوا  اش  ةب  خ مي -
    ملأأأة   أأأخ يفأأأ    أأأةا   ا شأأأةاري  ك اش يأأأةه اا اشأأأ   مليماأأأة ا  أأأ  اشأأأوط  شوخأأأ اص احملةسأأأةن أو اش  فأأأ   ان -

 ؛اشوطمل   حملةفيي اج ةاا أو ا مليم  اشوطمل   شومحةسةن ا   م  خ اش  ريةجم مة   ف اة

 
اشذث   ي يا   ا لطةص اش  ي ة   ا  ضمة   خ ط ف ا ة  احملةسم ويةفظ اج ةاا واحملةسم ا   م  لعا   .2013 ملة    13ا ؤاب ك   (10-13 ا  سوك اش مل  ذث اا   1

 . 02ا ةياي ،  03اش  ي   ا    اي اش مس   شواماوا   ا زائ    اشش ة  ا ا اةيو  هل  ممةاس  ور   ا  وريذا اش اوا
 . 06ا ةياي  ، ن   ا     ، 2013 ملة    13ا ؤاب ك   (10-13 ا  سوك اش مل  ذث اا   2
 . 07ا ةياي  ، ن   ا     ، 2013 ملة    13ا ؤاب ك   (10-13 ا  سوك اش مل  ذث اا   3
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م     ةام ك هذه اجةشأ  ي اويأ   وأ  شأمل ضأوي   و اجأةصا اشأ   مأوجم ف اأة ا طأ   أخ اش ا أ  اشنةشنأ            
 1هي:
 ؛مةش  ضم اا ا ط   خ اش ا   اشنةن  ، أو ا ط  اصم  ةظ ا اش   -
 ؛س  مةا ا    ا ا  ك أ مةا غ   ملازاي حت    ؤوش   ه -
 ؛ ن ا ا ري  ةب  ه  ك يف  اصشرتا  ا ا ، أو   ك  -
 مأأةا ا   واأأ  ا املأأ   أأ  شأأ ريةص غأأ    أأاون ك ا  أأ  اشأأوط  شوخأأ اص احملةسأأةن أو اش  فأأ   اشا أأةك مباةوشأأ  ا  -

 ؛اشوطمل   حملةفيي اج ةاا أو ا مليم  اشوطمل   شومحةسةن ا   م  خ
 .متملح  اجملةش  اشوطمل   حملةفيي اج ةااس  مةا ل   غ   طةيا شملموذ  اشذث ه -

  ةام   ضمم هذه اصلطةص ي اوي  ان اةف ا ؤا    اي أا ةهة س   أشا  وك  أة  وأي مأةصا ا لطأةص           
 2 خ اش ا   اش اي  :

 ضم اا ا ط   خ اش ا   اشنةشن ؛ -
 ؛هفشةص اش   ا ا  -
 ؛هص اا ه ةزاا لةطئ  أو  زوااي أو  ةةش  ف اة -
 ؛ فةا   م ااي مت  ياوا   ألعا ةا ا امل ض  -
 .و يوجم و وي  م م  ا أممةاس  ا امل  لعا   اي اش وا  ،   -

ك هذه اجةصا  شطم  خ ا  وا و  حم  ملأ  ا أ   وشأاةياي اش  أا ل واشةطةاأ  ا امل أ  ي أ  ضةو  أ  اشاأ اا        
 اش وا  .  

 : املس ولية املدنيةاثنيا 
  احملةسأأأيب وأأأ  حتمأأأل ا  ا أأأ     61و59ك ا أأأواي  (  01-10 نأأأ  اشاأأأةنوجم ا أأأملي   املأأأ  ا  ا  أأأ  ك ا زائأأأ           

ريمأة   أ  ا  ا أ  ا أةا ي   أؤص    3ا  ؤوش   اش ة    خ اش ملة   ا امل أ  مبامأ ا  وأشأز ا  ي أوف  اشوسأةئل يوجم اشمل أةئج،
وف مة  وي ا اريةجم اش   م ضوف هة شا ةك ا  ؤوش   ا  ن أ  م أم ن أ     4 خ ا لطةص اش    ضمةاة أخملةص أياص  اة  

 اشاةنوجم 
 ؛ك أياص وا ةةض  ا امل    اج ةااا  ا   همهةا أو ضا    خ  ةنم   -
 ؛احملةسيبا  ا    واو    ا أصةب اش   ن  ا  همهةا وضا     -
 .ا  ا    عا  سةة   ين اشت ا اشذث جا اش   وين همهةا  -

 
 . 08ا ةياي  ، ن   ا     ، 2013 ملة    13ا ؤاب ك   (10-13 ا  سوك اش مل  ذث اا   1
 . 09ا ةياي  ،      سةيا ،2013 ملة    13ا ؤاب ك   (10-13 ا  سوك اش مل  ذث اا   2
 . 10ص  59ا ةياي       سةيا،  2010 واجم  29ا ؤاب ك (  01-10 اشاةنوجم  3
 . 10ص  61ا ةياي  ن   ا     ،  2010 واجم  29ا ؤاب ك (  01-10 اشاةنوجم  4
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 :املس ولية اجلزائية اثلثا:
ئ أأ  جتأأةه ريأأل    حمأأل ا  أأؤوش   ا زا  اج أأةاافأأ جم ا  ا أأ   (  10-01  أأخ اشاأأةنوجم   62طةاأأة شومأأةياي ا أأةياي          

جم   ضمأأم   ميأأ   ملةئ أأ  ك  أري أأ ه  أأخ ا شأأخةص ميمأأخ  اج أأةاا    ا أأ   ش أأزاك اشاأأةنوي، هجم  ضا أأ  ك اشا أأةك ان
ريل هأذه  اب اش مأل، خمةش أ  اش شأ    اشتأ  يب، ةنأ  خمةش أ  ضشأ    اش مأل ي أ      نأل اشمل أم ل ةنأ  ا شاةنوجم اش ةك ا

مباملأ  ا  ا  أ  ض ضمأم و  ةاأم  و اأة اشاأةنوجم    جم هملأة  خمةش أةا    واأ أاشو   ةا ضملشأ   ملاأة   أؤوش    زائ أ  غأ   
ن ي أوف  خعخأ   ملةصأ   ها  أؤوش   ا زائ أ     ميمأخ ا أةك  س  مةا غ  اششأ  ي ش أ     ا أ  اج أةاا، وصا ملةئي ريةن

 1 هي:
 ؛ميمخ ش  ل أجم  موجم خمةش   هص يمل  اةنوي : م   صالعنصر القانوين •
 ؛:  م اجم  موجم اش  ل ا  أجنز ف عالعنصر املادي •
   .:  م أجم   ، ا ط   م االعنصر االخالقي •

 اجارجي: أش ال مس وليات املراجع  (01-02)ال  ل رقم  

 

 

 

 

 

 

 
ريو      ،ا و ا  اشوط  اشنة خ موا  امل  اش  ا ا ك ا زائ  اشواا  وا فة   ،واملس وليات دراسة مقارنة بني اجلزائر تونس واملغربفافظ احلساابت بني املهام  ،ش اي  م   املصدر :

 . 2010أري وي   12 -11اي  و ي ، ة    سم م   ،اش ووك اصا  ةي   وجتةا   و ووك اش    

ا  ا             أجم  شملة  سةا   ت   أجم   اج ةااممة  م    و   مل ،  و  زائ    خع،   ؤوش ةا  ي ة      حمل 
ا  ا    مل ا  ؤوش   ا زائ   واش  ي ة     ف   ةاة   ك مةش  ا ة   خبط   ة، ي ملمة ضرتضم  خ ا  ؤوش   ا  ن   

ا ةا ي  خ ه مةن   حتمو  نو  أل   خ ا  ؤوش   ن  ا     ا  خ  مو ، ريمة ص  ا   ا  ا  ض و   اشط ف ا  ي
  ث ض  ف أل . 

 
  .56ص، 2014أط وم  يري وااه ريو   اش ووك انا  ةي   واش اةا   و ووك اش    ،  ة    سط  ، ا زائ ،  التنظيم امله  للمراجعة،، اي  مةاش   1

 مس ولية املراجع

 مدنية 

ررين  تعويض األشخاص المتظ

 من رأي المراجع 

 جرائية

 السجن والغرامة المالية 

 إنضباطية 

عقوبات تأديبية من طرف دائرة  

 التأديب 

 عدم إقصاء المسؤوليات األخرى 
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 مراجع احلساابتتعيني وإهناء مهام الفرع الرابع:  

ا م أم نأو  ا  ا  أ  فأ ذا ريةنأ   واهل ئأةر و  ض  ن ا  ا   ا ةا ي ك اششأ ريةا  تعيني املراجع اجارجي:   -1
ي ملمأأة هذا ريةنأأ     ،وفاأأة  ممأأةك اشاأأةنوجم ا أأملي  شوماملأأ  واشاأأةنوجم اش اأأةاثجم   أأ  اةنون أأ  فأأ جم ض   ملأأ   أأم أجم  مأأو ا  ا 

ا  ا  أأ  ض ةا  أأ  فأأ جم ا شأأ   مل  أأ ي أث شأأ وال  جم ذشأأخ   أأوي شو اأأ  اشأأذث    أأ  ا  ا أأ   أأ  اششأأ ري  ا  مل أأ  اشأأ   
 ي اةك ا  ا   اشاةنو هةص  اش   ن وه ن ري    و و   سمل ط   ك هذا ا زص ه  1طوة  ل  ةض 

أسأةن يفأرت    ري     ض  ن يةفيي اج أةاا  أخ طأ ف ا م  أ  اش ة أ   وأ   11-32ا  سوك اش مل  ذث  و         
ياااي أو ا م م ا    أو اهل ئ  ا ؤهوأ  ه أ اي يفأرت  نةشن   و  أن     ن  و  الو  انم   ن   اش ا اي اش ،اشش وال

 شا  ي   ها ةا أل  يوااي ش ا اي يةفظ اج ةاا   اشش وال  خ أ ل ض ن يةفيي اج ةاا ك أ ل أا ةه

 2  وك  ة  وي أه  اشش وال اش   م أجم   تمملاة يفرت اشش وال:       

 ؛  حل اهل ئ  أو ا ؤس   و وحاة ة احمل مو  ووم ا ة وف و اة ك ا ةا  -
اش أةيا  اشأأذث أيأ اهة يأأةفظ   وخأ   أخ ا  ة ملأأةا وا عميأةا واش ح يأأةا اش أةيااي  أأخ م أةاا اشأأ وااا   -

 ؛اج ةاا ا مل ا    ا ض 
 ؛اش ملةص  ا       ا   و   و و  ا ام  واش اةا   اشوا م ه  ايهة -
 ؛اشوعئا انياا   اشوا م ضا مياة -
 ؛منوذ  اسةش  اشرتش  -
 ؛س اعش   جتةه اشم ةجم طةاة شألممةك اش ش           اشش ك اشذث  و   و     انمنوذ  اش -
 ؛ؤهعا وان مةن ةا ا امل   واش امل  ا  -
 .منوذ  اش      اشش ك ي  ك و وي  ةن   وا يوجم ممةاس  ا امل  -

ضاأأوك اهل ئأأ  أو ا ؤس أأ  ا وز أأ  ي   أأن يأأةفظ اج أأةاا ي شأأم ل  ملأأ  ضا أأ   اش أأ وحل، ن ضاأأوك ي أأ حل هأأذه          
وضا  ماأأة و   أاة  وأأ  ا م  أ  اش ة أأ  اشأ  ض  أأل ك    اش أ وحل وض ض ةاأة ضملةزش أأة  وأ   اأأةز اش  أ   ا ؤهأأل ي ااسأ اة

  3ض  ن يةفظ اج ةاا وضش  ه يذشخ ي   ض   مل  ش  أجم   ي  و  اةوا اش   ن ك فرتاي أا ةهة يةن   أىك

ضملاأ   اأةك   ا أ  اج أةاا ك اجأةصا طة   أ  وهأي اجةشأ  اشأ  ضمل اأي ف اأة    :احلساابتإهناء مهام املراجع  -2
 1   ا ض  واجةصا اش   طة     ك اجةصا اصس نملةئ   رية وا أو ا  حل....وض    مو   انهةص أو اش زا ريمة  وي:

 
 . 137ص ن   ا    ،  ش اي  مةا،    1
 23ص  ،04ا ةياي   ري     ض  ن يةفيي اج ةاا   (،32-11  ا  سوك اش مل  ذث اا   2
      .24ص ، 13ا ةياي   ( ن   ا     32-11 ا  سوك اش مل  ذث اا    3
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ضملاأ   اة أ  ك ه  مأة  ا م  أ  اش ة أ  اش ةي أ  اشأ  ض  أل م أةاا اش أمل  ا ةش أ   إنتهاء املدة احملةةددة قةةانوان:   -
 و و  ا م    اش ة   مسة  .اشنةشن  ش  ومارتاح  مل    ك جت    اش تو    

ك مةشأأ  ا أأوا   أأ خو  مبحأأةفظ م أأةاا ألأأ  مأأا ان اأأةص  امأأ  احملأأةفظ اشأأذث  وفةةاة فةةافظ احلسةةاابت:   -
أس خو   وك مةش  هغ ةا ا م    اش ة   هس خعف  أبل   موجم اجا شمل   ةه  أجم  طوم  خ اش  اشأ  ض  أن  

 يةفظ م ةاا.
جملوأ  انياااي اجأأا ك ههأأةص يأأةفظ اج أةاا ك مةشأأ  لطأأ  أو و أأوي   :  قليةةةرفةةحم فةةافظ احلسةةاابت مةةن األ -

  ةن   خ ط  ا ا اةا اشاتةئ   ا خ    ش  ط  اجم مينووجم  و  ا ال  ش  اأن  ةا اشش ري .
سأأ اةش  شأأ  ط  هش زا أأ  انشأأ ةا ا  أأةا  أأ اي خأأع،  حملأأةفظ اج أأةاا اجأأا ك انإسةةتقالة فةةافظ احلسةةاابت:   -

 2ضا ت ضا     خ ا  ااةةا وانخةةاتا اجةصو .أشا     
 يف اجلزائر من خالل معايري املراجعة اجلزائرية )AIS(تب  املعايري الدولية للمراجعة  املطلب الرابع:  

ا  أة      طوةأةا ضطة أا    شوم ا  أ   وأ  ا  أ وى اشأ ويل و ن ط   ك هذا ا طوم هن ضوافأا ا مةاسأةا ا امل أ         
 .ن ن  حل   ة   ا  ا    ا زائ    وجن ث  اةان  هلة    ني  ة اش وش    ،اش وش   شوم ا    ك ا زائ 

 الفرع األول: توافق املمارسات املهنية للمراجعة عل  املستوا الدو 
لأ عف  انهأذا    ا  ا  أ ،  ك ا ةأةي  واشاوا أ  ل عفأةاانأمه أ    أة   ا  ا  أ  اش وش أ   أ  زىياا   را ا         

 أأأؤيث هن ضاأأأةا     ا  أأأ  خم و أأأ  و   ةا أأأ  ك اشمنأأأ   أأأخ ا م أأأةجم وراأأأ ا اجة أأأ  هن اش أأأ ا ا ك أسأأأةةب هأأأذا  
 خ أ ل اشوصوا هن اش مل  ا اش الوي  أخ ط  أا ضوم أ  ان أ اصاا اشاوا أ  وا سأ  ك اشةوأ  اشوامأ    ،ل عفان

و و أأ     ، مةن أأ  اشا أأةك ا اأأةاعا  وأأ  ا  أأ وى اشأأ ويل  ا  وو أأةا ا ةش أأ  وهرت    ة أأواشوصأأوا هن ضوافأأا يويل  شأأ
فاأأ  يأأ أ اش و أأ  حنأأو اش وافأأا اشأأ ويل يأأن خم وأأ  اشأأ وا وا مليمأأةا ا امل أأ  ك يةوشأأ  ش وم أأ  هأأذه ا نيمأأ  ا خ و أأ   

 3وضا  ةاة أرين  هن ي تاة 

 يف اجلزائر(ISA) الدولية املراجعة  معايري الفرع الثاين: متطلبات تطبيق 
 خ أ أل اصن اأةا هن ضطة أا   أة   ا  ا  أ  اش وش أ  و أم اشا أةك مبامو أ   أخ انصأعمةا اشأ   أخ شأ هة          

ض أأا ل هأأذه اش مو أأ ، م أأ  أنأأ   ملة أأي  وأأ  ا م  أأةا ا امل أأ  وا ؤس أأةا ا ا مأأ  ا ةنأأم ا اأأ  شومحةسأأة   وأأ   
شا أأةك مبأأة  أأم  أأخ أ أأل ايأأط اشة ئأأ  ا زائ  أأ  يشأأمل سأأو    ا  أأ وى احملوأأي وا ؤس أأةا اش وم أأ  وا ة  أأةا وا  ةهأأ  ا

 
 254-253ص ص    6،7 م ا  715اشاةنوجم اش اةاث ا ةياي   1
 . 08ص ،38ا ةياي       سةيا،   2010 واجم   29ا ؤاب  (01-10 اشاةنوجم   2
    س    ة   ، و ا  يويل موا اشمليةك احملةسيب ا ةيل ك  وا ا  ا  ة   اش وش   شومحةسة  وا  ة   اش وش   شوم ا    ،تطبيق النظام احملاسيب املا   ع واق آل وجم،و  وي يوياا   3

 .173ص   ،2011ي  م    12-13 واش اةا   و ووك اش     ا  ةي  يو  اي ريو   اش ووك ان   ميمو
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نأ  ة  اشة ئأ   ه ا  طوةأةا  أةصا ش حا أا اهلأ ف ميملةص  و  اش  أ  عا اشأ  أ   أة اش وشأ  ا زائ  أ ، و و أ  فأ جم هأذ 
 1ا زائ    اشة ئ  اش وش  .

 2  :وميمخ حت    هذه ا  طوةةا ك  ة  وي
س   اي ش ةمل اأة واش  أ ف  و اأة  انن اةش     ف  هل ةةا  خ لعا   مو   شوم ا    حت  ان  ة   اش وش    و   ا -

 ؛أرين 
ضمليأأ   يوااا ونأأ واا ضمو مل أأ   أأخ اةأأل ا  خ  أأن ك ا  أأة   اش وش أأ   أأخ طأأ ف ا م  أأةا ا امل أأ  و مةضأأم   -

 ؛ة ئ  ا زائ   ك ري     ضطة ا ا  ة   اش وش      ا لذ ي ن اص  ةةا طة    اش ،ا  ا   
 اش      خ ا مل  ىا وا و ا ةا؛  اش و    ا      ةمل هذه ا  ة    خ لعا -
مأأ  ا ة  أأةا وا  ةهأأ  وا ؤس أأةا ا امل أأ  اشأأ   وأأ   عاأأ  احملةسأأة  وا  ا  أأ  يملشأأ  وضوصأأ ل ريأأل  أأة    وأأا   -

 ؛ا  ة   ا    اي وفا اش    عا اج  ن  وري     ضطة ااة
 ةا وان أأ اصاا ا خ و أأ  اشأأ  ض  وأأا  أأذه ا  أأة   وهصأأعح ضملي مأأةا خم وأأ  اهل ئأأةا ا   ة وأأ   حت  أأ  اش شأأ   -

 ؛ا  ة   اش وش  
ه أ اي و ه أل وضمأو خ أسأةضذاي ا ة  أةا وا  ةهأ  اش مل أ ا  أ  ا م  أةا ا امل أ  ش أ ا   هأذه ا  أة   واشا أأةك   -

 ؛مياا اة  مخ ا ملاة  اش ااس  
 ؛    ا  ضةط  مب ة   ا  ا    اش وش  اش   ةا ا زائ    و ه ل خم و  ا نيم  يااس  واا  ا ؤس -
  ؛ مةا وا  ا  ن ا ةا  ن اش ا ب  خ ا ة  ةا  خ أ ل اش   ف  و  س  هذه اش    عاهشزاك ا ةا ا  -
 ؛ضمو خ واسمو  انطةااا ا خ     خ  امل ن أريةيمي ن ش ااس  هذه اش    عا -
 ؛خت    ا ر ف  ا ةش   ا ملةسة  ش  ط   ضمةش   اشا ةك  ذه اش    عا -
فأأ حل اهل ئأأةا اجمو  أأ   وأأ  ا ؤس أأةا اشمأأ ى هشزا  أأ  ضاأأ ت ضاأأةا   ا  ا  أأ  وفأأا ا  أأة   اش وش أأ  شوم ا  أأ    -

 .أبم ، اش    عا
ك اشة ئأأ     (ISA)  ا  أأ  اش وش أأ ضطة أأا   أأة   ا  طوةأأةا  خ لأأعا اش ملةصأأ  اش أأةيا ، أجم  أأل    تأأ  شملأأة  أأ        

  شوم ا  أ   ك اش فأ   أخ ا ياص ا اأ   هأذا اش مل أ اريأزا  وأ  اش مل أ  اشةشأ ث وضمو ملأ  و طأ ه نيأ ا  مه  أ   ا زائ  أ   
 ي    لةص .ض ا ل  مو   ان  ة  اشة ئ  ا زائ       اشة ئ  اش وش   احملةسة   ي     ة   و 

 معايري املراجعة اجلزائرية  إصدارات عرضالفرع الثالث:  

 
ةا   و ووك اش    ، خت    ووك اش    ،    ةي   واش اأط وم  يري وااه ريو   اش ووك انا ،اإلصالح احملاسيب دراسة حالةأمهية تب  معايري املراجعة الدولية يف ظل   ، سة   فة ز  1

 213، ص 2016 ة    يو  اي، ا زائ ، 
واش اةا   و ووك اش    ، خت   اش  ا ا واشمليةك   ا  ةي  اش ووك ان ريو     ،يري وااهأط وم   ،تقارير التدقيق اجارجي يف ضل إلزامية تطبيق معايري التدقيق الدولية ،متةا ل      2

 . 208ص ، 2017ا زائ ،  ،     ةمن احملةسيب ا ةيل،  ة   
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يوشأأأأ   طةاأأأأوجم   أأأأة      100يو أأأأوي أرينأأأأ   أأأأخ    2006صأأأأ ا ك حتا أأأأا شاحتأأأأةي اشأأأأ ويل شومحةسأأأأةن سأأأأمل           
  اششأأأ وي  ةي اشأأأ ويل يوجم أث ض  أأأ   نأأأل يوشأأأم أأأ  هملأأأة  يوا ضةملأأأ  ا  أأأة   اش أأأةيااي  أأأخ انحتأأأ  ،ا  ا  أأأ  اش وش أأأ 

مأ ا، ي أ  اش  أ اا  و اأة  هوهملأة  ي أ  اشأ وا اشأ  ضةملأ    أة   ا  ا  أ  اش وش أ  ي أ     ، ةش زى ،ري مل ة  ،هونمون  
  ،سو  أ ا  ،اش أو     ،ن وز وملأ ا،  وشملأ اه  ، نأل  ملأوب هف  ا أة  ، خ أ ل   ة   ي   اش ملةاتةا    اش شأ   ةا احملو أ 

 1.اش ةاجم   ،ا م  خ ،ي ملمة هملة  يوا ضةمل    ة   ممةخو  شوم ة   اش وش    نل ا موم  اش  ي   اش  وي  

(  CNCوأأ  اشأأوط  شومحةسأأة   اجمللأأعا    ف اأأة  أأخأصأأ اا وزاااي ا ةش أأ   وا زائأأ   وأأ  غأأ اا ااأأي اشأأ وا           
  16م أأأ  ضةملأأأ  ا زائأأأ     ،ا  أأأ ومةاي  أأأخ ا  أأأة   اش وش أأأ  شوم ا  أأأ أايأأأ   اأأأ ااا ض تأأأمخ   أأأة   ا  ا  أأأ  ا زائ  أأأ   

  م أأم اش  و أأل اشأأز   ري أأةيل:   اأأ ا اجة أأل   أأة   اش أأ ا ا ا زائ  أأ   ريأأل   أأةا هن مأأ  ا جم سأأمل  حل  أأة  أأةص ك  
 أأة   ا زائ  أأأ  شوم ا  أأ  أصأأأ اا ا زائأأ  اجملمو أأأ   ا   ا  تأأأمخ  2016فيفةةةري    04املةةة رخ يف    002وفةةةق القةةةرار  

  :م    ةص ك ا ةياي ا ون  خ هذا ا ا ا اشذث و   م ز اش مل  ذ أاي     ة    زائ    شوم ا    وهي ا ون
 .هض ة  موا أممةك  ام  ا  ا     210ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓
 ا ةا   .  اش  ري  اا  505ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓
 أم ا، ضا  ي   ها ةا اج ةاا وا م ا، اشعما .  560ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓
 .اش    ةا اشم ةي    580ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓
  أصأأ اا ا زائأأ  اجملمو أأ   ا  تأأمخ ا  أأة   ا زائ  أأ  شوم ا  أأ  2016أكتةةوبر    11املةة رخ يف    150وفةةق القةةرار  و 
   :م    ةص ك ا ةياي ا ون  خ هذا ا ا ا اشذث و   م ز اش مل  ذ أاي     ة    زائ    شوم ا    وهي  نةن  اش
 ا ةش  . ختط ط   ا    اشمشوف  300ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓
 ا امل  .  اش ملةص   500شوم ا     ا   ةا ا زائ ث   ✓
 ا اص اي اصف  ةم  .–    ا وش    اةك ا  ا  510م ا     ا   ةا ا زائ ث شو ✓
 . س   اش أث وضا    ا  ا    شومشوف ا ةش    700ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓

  اشنةشنأ ا  أة   ا زائ  أ  شوم ا  أ  أصأ اا ا زائأ  اجملمو أ     ا  تأمخ  2017مارس    15امل رخ يف  23وفق القرار 
   :م    ةص ك ا ةياي ا ون  خ هذا ا ا ا اشذث و   م ز اش مل  ذ أاي     ة    زائ    شوم ا    وهي

 .ان  اصاا اش حو و    520شوم ا     ا   ةا ا زائ ث   ✓
 س م اا   اشملشةال.ه  570ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓
 س خ اك أ مةا ا  اان اش الو ن.ه  610  شوم ا   ا زائ ث     ةا ا ✓

 
1    Conférence des nations unies sur le commerce et le développement, note sur les difficultés pratiques et 

autres considérations liées à l’application de normes internationales d’Audit, 25ème session 4-6 novembre 

2008, P.8 
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 س خ اك أ مةا لة    ن  خ ط ف ا  ا  .ه  620ا زائ ث شوم ا     ا   ةا  ✓
ا  تأأأمخ ا  أأأة   ا زائ  أأأ  شوم ا  أأأ  أصأأأ اا ا زائأأأ  اجملمو أأأ     2018سةةةبتمرب    24املةةة رخ يف    77وفةةةق القةةةرار  

   :اش اي   م    ةص ك ا ةياي ا ون  خ هذا ا ا ا اشذث و   م ز اش مل  ذ أاي     ة    زائ    شوم ا    وهي
 .وعئا ا  ا     230ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓
 .ا  ةةااا لةص ا امل     اش ملةص   501شوم ا     ا   ةا ا زائ ث   ✓
 .اش   ك ا  ا     530ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓
  اجا اأأأأ   ا  أأأأ  اش اأأأأ   اا احملةسأأأأة   مبأأأأة ف اأأأأة اش اأأأأ   اا احملةسأأأأة   شوا مأأأأ     540ا   أأأأةا ا زائأأأأ ث شوم ا  أأأأ    ✓

 اشوااياي ا   وا وا  وو ةا  
 حسب تصنيف التبويب الدو  الفرع الرابع: تعريف معايري املراجعة اجلزائرية

 املبادب واملس وليات -1

واثئق "  230" و   ةا  إتفاق حول أح ام مهمة املراجعة"  210أص ا اجملو  اشوط  شومحةسة     ةااجم    ةا  
 " املراجعة

 " "إتفاق حول أح ام مهمة املراجعة  210ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓
اشةياا شاض ة  ين انو و   المو    خ ا  ة        2016فيفري    04اش ةيا ي ةا     ا   ةا  هذا    ةجل        

ك ه  اي ري ةب اش مو   ا   وا اج ةاا   ا      ة  اي   ف    ا  ا   واشزيوجم  و  ش وال اش مو   ا  ا     
اش مو   ك ري ةب  ا   ا  و اة  اشش وال  وضنة    ا ةش    اشة ةعا  ا  مب ا     م ي  م    ي وىا ري ةب ،   ةا 

حت      ؤوش   انياااي  خ اشة ةعا ا ةش     ف  خ   ا    اشة ةعا ا ةش   و اهلاش مو   واش  ض منل ك   وااي و   
ضتمن ري ةب اش مو   اش ش   ةا واش  و مةا اش   و زك  ة ا  ا   اش ةيااي  خ اهل ئةا ا امل   وحت      ريمة    

اش ا    ا  ا   و   ،شمل  اش   طوةاة  ريمة   انشةااي هن و وب انطع   و  ريةف  اش اعا واشوعئا وا   مل اا 
حت    ط  ا  و وطوم  ري   هس عك ري ةب اش مو      ، ميمخ شوم ا   ضتمن ري ةب اش مو   خمطط ضمل  ذ ا  ا   

ضو     و   ، ن أو ل اص آل  خانشةااي ان ض ض ةةا ا   وا  مبشةاري    ا        م ةب ا ض ةب وري     ض    هة  
ك مةش  ،  ري       ا    ا ا ةك اتي   ك مةش  اش   موجم ف اة ا  ا   اشش ري  ا ك هو ن      ا   اشش ري  اش ةي  

و وي   ااا   اوش   يش ال  اش   اا  اشا ةك  ذه  ا  ا     ى  عئم   اش مو     ان  ض     اش م ل  طوم 
 . ن حةبانياااي ا سةةب اش  يف    شا  و  ض   ل اش مو      هش ةاو مل حم ك مةش    ك اشا ااي  

 "واثئق املراجعة"  230ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓
 ا ف هذا ا   ةا هن ضوخ ا ة   اش مو أةا ا امل أ ، وش  ري أ  أبجم ه أ اصاا ا  ا  أ  متأ  وفأا ا  أة   اش وش أ          

شوم ا    وهو  ة   طي أرين    أ اا   شأ أث ا  ا أ ، وأشأةا ا   أةا هن  أ وااي ه أ اي   أ مل اا ا  ا  أ  ك اشواأ   
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سةسأأ   اشأأ  أ أأ هة ا  ا أأ  أو اشأأ  حت أأل  و اأأة أخملأأةص  مو أأ  ا  ا  أأ   ا ملةسأأم ان أأةف  هن ضوخ أأا أواا  اش مأأل ا 
وهي  و  شمل أواا  أو ف   وهةا أو أا اص  ت وط  ....، ريمة أشأةا ا   أةا هن اش وا أل اشأ  ضأ لل ك حت  أ   

 شمل وي وى ضوخ ا  مو   ا  ا   .

 تقييم اجطر واإلستجابة لألخطار -2
شمشأأأوف ا ةش أأأ  ك  ختطأأأ ط   ا  أأأ  ا  300   أأأةا وامأأأ  ك هأأأذا اش أأأمل   أصأأأ ا اجملوأأأ  اشأأأوط  شومحةسأأأة      

 .2016أري وي   11ا ا ا اش ةيا ي ةا   
 "ختطي  مراجعة ال  وف املالية"  300ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓

و أأ  هأأذا ا   أأةا  و    اأأ ف هأأذا ا   أأةا هن اش  ري أأ   وأأ   أأ وااي اش خطأأ ط شوم ا  أأ  مأأا ضأأ   يط  اأأ  ف ةشأأ          
المو    خ اشملاةال اش   م   ا  اة أخملةص و   لط  ا  ا    اششة و  شزىياي ري أةصاي وف ةش أ   مو أ  ا  ا  أ  هنطعاأة  

ؤس أأأ  يأأأل ا  ا  أأأ  وفاأأأ  اشمليأأأةك احملةسأأأيب هلأأأة، وحت  أأأ  طة  أأأ    أأأخ اش  أأأةه   أأأ  اش م أأأل وا   فأأأ  يا اأأأ  شطة  أأأ  ا 
ان أأأ اصاا اشأأأ  سأأأ    ضمل  أأأذهة ريمأأأة أشأأأةا ا   أأأةا هن  أأأ وااي هم أأأواص يأأأ ع ج ا  ا  أأأ   وأأأ  أهأأأ اف ا  ا  أأأ  ا أأأ اي  

  ا    وه  ائ اةاشوصوا هش اة وا وازن  اشز مل   شوا ةك شوا ةك  ذه اش مو ةا  خ لعا ضا  ماة  و  خم ل الةصا ا 

 معايري أدلة اإلثبات -3
  505اش ملةصأأأأ  ا امل أأأأ "   "500ك هأأأأذا اش أأأأمل  سأأأأة     أأأأة   وهأأأأي  شومحةسأأأأة   أصأأأأ ا اجملوأأأأ  اشأأأأوط                

  560 "ان أأأ اصاا اش حو و أأأأ "  520 " اأأأةك ا  ا  أأأ  اش وش أأأ  ا اصأأأ اي انف  ةم أأأ "  510 "اش  ري أأأ اا ا ةا  أأأ "
اش ملةصأ  ا امل أ     501  "اش  أ  ةا اشم ةي أ "  580"هس م اا   اشملشةال"  570 ""أم ا، ضا  ي   ها ةا اج ةاا

 .ا  ةةااا لةص 
 ."العناصر املقنعة"  500ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓

 ا ف هذا ا   ةا هن ضوف  هاشةياا موا ري     اج وا  و  أيش  انخةأةا وريم  اأة ونو   اأة، م أ  أشأةا         
ا   ةا هن   وااي اج وا  و  أيش  هخةةا ريةف   و عئم    ة  اي ا  ا   ك اشوصوا  و  ن أةئج   اوشأ  متمملأ   أخ  

شمم أأ  أيشأأ  انخةأأةاتا ي ملمأأة ا عئمأأ  فاأأي ا أأةن شملو  أأ  أيشأأ     هيأأ اص اأ أأ  اش أأ  احملة أأ ، م أأ  أجم اشم ة أأ  هأأي ا أأةن
 انخةةا

 ."العناصر املقنعة اعتبارات خاصة"501شوم ا      ا   ةا ا زائ ث   ✓

  ملأةوا ا   أأةا ا زائأأ ث شوم ا  أأ  ان  ةأأةااا ا ةصأأ  اشأأ   أم  وأأ  ا  ا أأ    ا  اأأة أخملأأةص اج أأوا  وأأ  أيشأأ          
ا  ا  أأ  اشمةف أأ  وا عئمأأأ  ف مأأة    وأأأا ا خأأزوجم وا ملةز أأأةا وا  وو أأةا اشاطة  أأأ  ك  مو أأ    ا  أأأ  اشاأأوائ  ا ةش أأأ ،  

أيشأأ  ريةف أأ  مأأوا مةشأأ  ا خأأزوجم ومةشأأ  اشأأ  واا اشاتأأةئ   ا   واأأ     م أأ   اأأ ف ا   أأةا هن م أأوا ا  ا أأ   وأأ 
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ا ؤس أأ  وهس   أأةا ا  ا أأ  اج أأةاا مأأوا اشأأ  ةوى وا طةشةأأةا اشاتأأةئ   اشأأ  ضأأؤخ  يشأأمل  ةةشأأ   وأأ  اشاأأوائ   
 ا ةش  

  "التأكيدات اجارجية"505  شوم ا     ا   ةا ا زائ ث ✓

ا   ن أ اصاا اش  ري أ  ا ةا  أ   أ ف اج أوا  وأ  أيشأ   نة أ ، م أ  أشأةا   ةجل هذا ا   ةا هس  مةا ا           
ا   أأةا هن أجم اش  ري أأ  ا أأةا ي هأأو يش أأل  نةأأ   أأ   اش ح أأل  و أأ   أأخ ط  أأا اي ري أأةيب  أأخ طأأ ف اش أأ  هن   ا أأ   

 اج ةاا سواص ريةجم ك شمل وااي أو هشمرتوي أو ك أث شمل ال .

  "مهام املراجعة الدولية األرصدة اإلفتتاحية"510  شوم ا      ا   ةا ا زائ ث ✓

م أأ  أشأأةا ا   أأةا    ، اأأ ف هأأذا ا   أأةا هن ضاأأ ت هاشأأةياا شوم ا أأ  ك مةشأأ    ا  أأ  اشاأأوائ  ا ةش أأ   وا  أأ اي      
وا  أ ى  هن أن   م  و  ا  ا   أخملةص اشا ةك ا  ا     وا   اي شواوائ  ا ةش   أجم   ل  وأ  أيشأ  هخةأةا ريةف أ  مأ

ان أأةف  هن اش  ريأأ   أأخ سأأع      ،ا اصأأ اي ا  ة  أأ  ش أأمل  اش أأةيا   أأوف اي ك ا اصأأ اي اصف  ةم أأ  و صأأح  ا  وو أأةا ا
وك اجأةصا اشأ   أ     ضطة ا اش  ةسةا احملةسة   ا ملةسة  وأجم أث ض أ اا ك هأذه اش  ةسأةا اأ  مت اشمشأ   ملاأة

 .سةا  ش  أجم   ة  ه  اصاا أل ى يمل   ن    ا  ا   ش    ا مل  ي مل ا  ا   اشذث 

 "اإلجراءات التحليلية"520  شوم ا     ا   ةا ا زائ ث ✓

  أأأةجل هأأأذا ا   أأأةا هسأأأ خ اك ا  ا أأأ  شا أأأ اصاا اش حو و أأأ  م  ةةاهأأأة   ااةأأأ   ةي أأأ  ك  وه هأأأة وهشزا  أأأ  ا  ا أأأ         
   مأأل ا  ا  أأ ، م أ  أجم هأأ ف ا  ا أأ  وفأأا  ن أ اصاا حتو و أأ   نة أأ  أخملأةص  أأ حل ضملةسأأا المأأل اج أةاا ك هة أأ

هذا ا   ةا هو ة  اش ملةصأ  ا امل أ  اش اشأ  وا وخواأ   أخ لأعا و أ  ان أ اصاا اش حو و أ  ا ةي أ  ضو أ  ريأذشخ ض أوا  
وأياص ه أأ اصاا حتو و أأ  ك اتا أأ  ا  أأم  أأخ هة أأ  أ مأأةا ا  ا  أأ  ش  ريأأ   أأخ ضملةسأأا ك المأأل يأأن ا   فأأ  ا م  أأة   

ئ  ا ةش  ، و  ف ا   أةا ا زائأ ث شوم ا  أ  ان أ اصاا اش حو و أ  هأي ضامل أ  ض مأل  وأ  ضاأ    ا  وو أةا ا ةش أ   واشاوا
 خ لعا يااس  اش عا  ين اشة ةعا ا ةش   واشة ةعا غ  ا ةش أ  و اةانأ  اشاأ   اشأ  سأال ك اشأ فةض   أ  اشاأ   اشأ   

 هم ةئ   مت هس ح اخاة. ضوا اة ا  ا   وهذا اشواوص هن ضامل ةا

 

 

  "أحداع تقع بعد إقفال احلساابت"  560شوم ا       ا   ةا ا زائ ث ✓

   ا  أأأأأأأ ا اج أأأأأأأةاا ك هطأأأأأأأةا   أأأأأأأةاجتأأأأأأأةه ا مأأأأأأأ ا، اشعماأأأأأأأ  نا   ا أأأأأأأ    طأأأأأأأ   ا   أأأأأأأةا هن اش زا أأأأأأأةا ا          
وا أ  يأن اتا أ  اشمشأوف ا ةش أ   اج وا  و   ملةص  هخةأةا ريةف أ  ضنةأ  ا مأ ا، اشأ     ف ، اشمشوف ا ةش  

م أ  و أ  ا   أةا أجم  ،  وا  ة   اش ح ح  شألم ا، اشأ   وأ   أة ا  ا أ  ي أ  هصأ اا ضا  أ ه واتا   ه  اي اش ا   
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  ا أأ  اج أأأةاا ك اش أأأرتاي ا م أأ اي يأأأن اتا أأأ  ضا  أأ  ا  ا أأأ  واتا أأأ  ه  مأأةي اشمشأأأوف ا ةش أأأ  غأأ   وأأأزك م أأأ اصاا  
وهذا أ ومأ  انياااي ا  ا أ  اةأل ا  أةيا   وأ  اشمشأوفةا    ،وفةا ا ةش   ي   اتا أ  هصأ اا اأ ااها  ا     و  اشمش

ا ةش   ش  أجم   ، ض   عا  و  اش ا    ي    ملةاش  هذا ا      اأة ي ملمأة اشمل أة  شوحاأةئا ا م شأ   ي أ  صأ وا  
 فةا ا ةش   ي   هشاةاهة.اشمشوف ا ةش   ف جم ا  ا   ص  و زك أبث ه  اص   ا     و  اشمشو 

 " إستمرارية الن ا "570شوم ا       ا   ةا ا زائ ث ✓

  أأةجل هأأذا ا   أأةا هش زا أأةا ا  ا  أأ  ك   ا  أأ  اشاأأوائ  ا ةش أأ  ا   واأأ  ي   أأ   ضطة أأا انياااي ش   أأ   هسأأ م اا          
انسأأأ  عا ك ه أأأ اي اشمشأأأوفةا ا ةش أأأ ، م أأأ  م أأأأم هأأأذه اش   أأأ     أأأرتحل أجم اشم أأأةجم   أأأ م  ك نشأأأأةط  ك  

 أأةجم اأأةيا  وأأ  حتا أأا أصأأوش  واشوفأأةص مش ز ةضأأ  أخملأأةص  ا  أأ اةل، ويأأذشخ  أأ   ض أأا ل اصصأأوا وا  أأوك  وأأ  أجم اشم
اش أأ  اش أأةيث  نشأأط  اشم أأةجم واهلأأ ف وفأأا هأأذا ا   أأةا هأأو ةأأ  اش ملةصأأ  ا امل أأ  اشمةف أأ  وا عئمأأ  ا   واأأ  مبأأ ى  

 ك   عئم  ضطة ا انياااي ف     انس  عا أعص ه أ اي اشاأوائ  ا ةش أ ، ان أةف  هن هسأ خعص ن أةئج مأوا و أوي  أ
اش ان   ضةط أبم ا،  خ ش هة ي   اششخ ك ا ااي اشم ةجم  و   واصو  انسأ  عا وحت  أ  أخأ  ذشأخ  وأ  ضا  أ   

 ا  ا  .

 "التصرحيات ال تابية"580  شوم ا     ا   ةا ا زائ ث ✓

   ف انياااي  ةجل ا   ةا ك هطةا   ا    اشمشوفةا ا ةش   هشزا    م أوا ا  ا أ   وأ  ض أ  ةا ري ةي أ   أخ طأ      
ريمأأة مأأ ي ا   أأةا ا  أأؤوشوجم اشأأذث  ،   أأ ف حت  أأ  ري   أأ  م أأوا ا  ا أأ   وأأ  ض أأ  ةا ري ةي أأ   أأخ طأأ ف انياااي

ضطوأأم  أأملا  اش  أأ  ةا اشم ةي أأ   أأخ ا  أأ  خ ذوث ا  أأؤوش ةا ا عئمأأ  وشوم ا أأ  اجأأا ك اج أأوا  وأأ  ض أأ     
اشمشوفةا ا ةش   وفا   ة   احملةسة  ا  مأوا  أة ان أةف       ؤوش   ه  اي  اشذث  و   هش زاك انياااي ي حمل ري ةيب

ميمأأأخ  و   هن ض أأأ  ةا ري ةي أأأ  ضؤريأأأ  ف اأأأة انياااي ضاأأأ مياة ريأأأل ا  وو أأأةا ذاا اش صشأأأ  طةاأأأة  ممأأأةك اسأأأةش  ا امأأأ 
 شوم ا   طوم ض   ةا ري ةي   أل ى ش     ملةص   امل   أل ى    وا  اشمشوفةا ا ةش   

 1ا   ةا اش ملةص  اش ئ     شو    ةا اشم ةي   وا  منو  ك:ريمة م ي 
   ؛ طوم ا  ا    ملون  اسةش  ا ام  هش   وضتم ملاة   وو ةا لةص  ضؤاب وضوا   - ✓
 .  زا خ ك اش ةياي ضا ت اش    ةا اشم ةي      اتا   ضا    ا  ا    - ✓

غأ    ح أأل  و اأأة م أأ     أن  وأأ  ا  ا أأ  ك هأأذه  وو أ  ط  اأأ  اش  ة أأل  أ  ض أأ  ةا ري ةي أأ  ا طوويأأ  و         
اجةشأأأ  ه أأأةياي ضا أأأ   نزاهأأأ  انياااي ي أأأ   ملةاشأأأ اة ك ان  ملأأأة   أأأخ ضاأأأ ت اش  أأأ  ةا اشم ةي أأأ  ا طوويأأأ  واختأأأةذ اش أأأ ي   

 ا ملةسة   

 
 1  ا ا ا اا  002 ا ؤاب ك 04  ف   ث 2016 ا  تمخ   ة   ا  ا    ا زائ   ،  ا    اي اش مس   شواماوا   ا زائ   ، وزاااي ا ةش  ، ص4.
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  احلقيقةةةمراجعةةة التقةةديرات احملاسةةبية اةةا فيهةةا التقةةديرات احملاسةةبية للقيمةةة  "  540ا   أأةا ا زائأأ ث شوم ا  أأ    ✓
 "الواردة املتعلقة هباواملعلومات  

  اجا اأأأ   ا  أأأ  اش اأأأ   اا احملةسأأأة   مبأأأة ف اأأأة اش اأأأ   اا احملةسأأأة   شوا مأأأ     "ضملأأأةوا ا   أأأةا ا زائأأأ ث شوم ا  أأأ          
  ا أأأ  ا   واأأأ  اش اأأأ   اا احملةسأأأة   ومأأأا اش اأأأ   اا احملةسأأأة   شوا مأأأ   وا ةأأأةا ا  "اشأأأوااياي ا   واأأأ   أأأةوا  وو أأأةا  

أ أأأل اج أأأوا  وأأأ  أيشأأأ  هخةأأأةا  هذ أشأأأةا ا   أأأةا هن  أأأ وااي اج أأأوا  وأأأ  ضاأأأ   اا يةسأأأة     اوشأأأ   أأأخ    ،اش ةيشأأأ 
و    اشواوص هن اش اأ   اا احملةسأة    ملأ  ة   أ ح ل ا أةن ي أ   ملةصأ  ا  زان أ  ي اأ  ف أ   ضاأ   هة ممأة اأ      ريةف  ،

   ، نو   خ   ك اش ان ولط  اش ح ز  خ انياااي، وو   ا   ةا ي   أ نو   خ مةصا اش ح ز.

 ."السرب يف املراجعة"  530ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓

   ةا "هس خ اك ا  ا   شو  ملةا انم ةئ   وغ  انم ةئ    ملأ  و أ  وهل  أةا   ملأةا ا  ا  أ     ملةوا هذا ا        
ا  ا  أأ   وأأ    ملأأ  أاأأل  أأخ     ىوجتأأ    1وه أأ اص هل ةأأةااا  مليمأأ  اش اةيأأ  وهل ةأأةااا اش  ةصأأ ل وضا أأ   ن أأةئج اش  ملأأةا"

ض م ماأة  وأ  اجمل مأ  انم أةئي اشأذث   خ اشةملوي ا مون  شو مل   ي  حل اج وا  و  أيشأ  هخةأةا  أخ أ أل   100
وأشأةا ا   أةا هن  أأ وااي ا لأذ ي أن ان  ةأأةا  ملأ  ض أم   اش  ملأأ  أهأ اف انل  أةا ول أأةئ     ،سأحة   ملأ  اش  ملأأ 

 انخةةا ا طووي  وه مةن   ا ط .اجمل م  اشذث ضؤلذ  مل  اش  مل  وطة    أيش   

 راجعةمعايري اإلستفادة من عمل اآلخرين ونتائا تقرير امل -4
"هسأأأأ خ اك أ مأأأأةا ا أأأأ ا  ن    610   أأأأةااجم ا   أأأأةا    ك هأأأأذا اش أأأأمل شومحةسأأأأة   أصأأأأ ا اجملوأأأأ  اشأأأأوط             

 "هس خ اك أ مةا لة    ن  خ ط ف ا  ا  "  620اش الو ن" وا   ةا

 "إستخدام أعمال املراجعني الداخليني" 610ا   ةا ا زائ ث ✓
  ةجل هذا ا   أةا شأ وال وف صأ  هن  أة  ا  ا أ  ا أةا ي  أخ أ مأةا ا  ا  أ  اش الو أ  م أ  أجم اهلأ ف  ملأ            

هأأأو حت  أأأ  ه مةن أأأ  وهن أث  أأأ ى ض أأأ خ ك ا  مأأأةا ا ةصأأأ  شومأأأ ا  ن اشأأأ الو ن وك مةشأأأ  هسأأأ خ ا اة حت  أأأ   
و اأ ف ا   أةا هن حت  أ  ه مةن أ  و أ ى هسأ خ اك      ى  عئم  أ مةا ا  ا  ن اش الو ن صم  ة ةا ا  ا   ،

ا  مأأأةا ا ةصأأأ  شومأأأ ا  ن اشأأأ الون وك مةشأأأ  هسأأأ خ ا اة وحت  أأأ   أأأ ى  عئمأأأ  أ مأأأةا ا أأأ ا  ن اشأأأ الو ن  
   2:اش  ري   خ أجم  ةا ي  ا  ا   ا وو خ أ ل    ف    ى  عئم  أ مةا ا  ا   اش الوي   نم  اةا ا  ا   

أجنأأز  أأخ طأأ ف أشأأخةص هلأأ  اش  ه أأل واش أأ ا م ا اأأ  ا ملةسأأم وأجم  مأأل ا  أأة   خ مت انشأأ اف  و أأ   اش مأأل   -
 ؛اشط  ا  ا ملةسة 

  ؛مت اج وا  و  أيش  هخةةا ريةف   و عئم  ش موجم أسةن   اوا شمل ةئج ا  وصل هش اة -
 

 . 18ص ، وزاااي ا ةش  ، واماوا   ا زائ   ا  تمخ   ة   ا  ا    ا زائ   ، ا    اي اش مس   ش 2018سة م   24ا ؤاب ك  77 ا ا اا   1
 . 6، صا ةش  وزاااي ، واماوا   ا زائ   ، ا  تمخ   ة   ا  ا    ا زائ   ، ا    اي اش مس   ش2017 ةان  15ا ؤاب ك  23ا ا ا اا   2



 األدبيات النظرية للمراجعة احملاسبية                                                                                                      الفصل األول     

 

 58 

 ؛أن  مت   ة   انس نملةصاا اش  هري ش   يواسط  ا  ا    اش الو   -
  ؛اةا   ا ملازاي ريةن    وافا     اش مل ا ملازأجم اش  -
 ؛اش  ري   خ ضطة ا انياااي ش وص ةا ور    ا  ا    اش الو   -
 .ن       ث ا ؤس  أ مةن   هض ةا ا  ا  ن اش الو   ى   -
 إستخدام أعمال خبري معني من طرف املراجع"" 620ا   ةا ا زائ ث ✓

هن وا ةأأةا    620 اأأ ف ا   أأةا هن  أأ وااي اصسأأ  ةياي  أأخ  مأأل لةأأ  ألأأ  أشأأةا ا   أأةا اشأأ ويل شوم ا  أأ          
ا  ا   اشوا م انش زاك  ة أخملةص هس  ةن   خب  ةا ا ةأ ، م أ   وأ  ا  ا أ  أجم  اأ   ري أةصاي و و أو    ا ةأ  اةأل  

 ري   خ أجم نطة   مل ا ةأ  ريأةف ش اأ ت أيشأ  هخةأةا ريةف أ ،  انس  ةن  ي  و خ ن حت    نطة   مل ا ة  ي   اش 
 وك ا ل   اوك ا  ا   ي ا     مل ا ة  و  ى  عئم  وري ة   ا يش  اش  مت اج وا  و اة  خ  مو  ريمة ش ي

 .شوم ا    هن   وااي انشةااي هن  مل ا ة  ك ضا    ا  ا    اشملاةئي  620ا   ةا اش ويل  
 تائا تقرير املراجعةمعايري ن -5

" سأأ   اشأأ أث وضا  أأ     700شوم ا  أ   ا   أأةا ا زائأأ ث    ك هأذا اش أأمل شومحةسأأة   أصأ ا اجملوأأ  اشأأوط          
 ا  ا    شومشوف ا ةش  "

 "أتسيس الرأي وتقرير املراجعة لل  وف املالية"  700ا   ةا ا زائ ث شوم ا      ✓

  أأةجل هأأذا ا   أأةا هش أأزاك ا  ا أأ  يم   أأ  ضشأأم ل اأث مأأوا اشاأأوائ  ا ةش أأ  وريأأذا شأأمل و تأأموجم ضا  أأ  ا  ا أأ          
وفاأأة   أأة   ا  ا  أأ  ا زائ  أأ ، م أأ    أأ  ا  ا أأ   أأخ اأث غأأ    أأ ا هذا مت ه أأ اي اشاأأوائ  ا ةش أأ  وفأأا  أأة   أأ       

ل عصا     اي أو ش   يوس   ةأ  اش ملةصأ  ا امل أ    أ  ا  ا أ   أخ اأث  اشمليةك احملةسة ي ا ةيل وهذا ريةن  هملة  ه
    ا.

 
 
 

  (NAA) املراجعة اجلزائرية  ومعايري(ISA) املقارنة بني معايري املراجعة الدوليةالفرع الرابع:  
ناأأأوك مبحةوشأأأ   اةانأأأ    أأأة   ا  ا  أأأ  اش وش أأأ   أأأ    أأأة   ا  ا  أأأ  ا زائ  أأأ  وهأأأذا  أأأخ لأأأعا ضو أأأ   أو أأأ             

 اش شةي  وانل عف ي ملامة
 (NAA) ومعايري املراجعة اجلزائرية   (ISA)مقارنة بني معايري املراجعة الدولية (:04-01اجلدول رقم )
"إتفاق حول أح ام   210"اإلتفاق عل  شرو  الت ليف ابملراجعة" واملعيار اجلزائري    210املعيار الدو   



 األدبيات النظرية للمراجعة احملاسبية                                                                                                      الفصل األول     

 

 59 

 مهمة املراجعة" 
 أوجك اإلختالف  أوجك الت ابك 

   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   
اهل ف والةا اش طة أا وريأذا ك اششأ وال ا  أةا  ش مو أ   

ض  أ  اششأ وال اش مو أ   ا  ا    وان أ اصاا ا  ة أ  ك 
 .ا  ا    هذا ي   اجة   هن ذشخ

ضتأأأأأأمخ ا   أأأأأأةا اشأأأأأأ ويل شوم ا  أأأأأأ  يملأأأأأأ ا مأأأأأأوا ري ةيأأأأأأ   -
اش مو أأأ  واششأأأ وال اشأأأ   أأأم انض أأأة  موهلأأأة ك اشاطأأأة   
اش أأأأأةك وهأأأأأو اشةملأأأأأ  اشأأأأأذث مل   ملةوشأأأأأ  ومل  شأأأأأ  هش أأأأأ  ا   أأأأأةا  

   ؛ا زائ ث شوم ا   
  ك شأأأأ وال  مو أأأأ   مل  شأأأأ  ا   أأأأةا ا زائأأأأ ث شوم ا  أأأأ  -

ا  ا  أأ  هن ه مةن أأ   أأ ك ضأأ و خ انض أأة  ا طأأي ششأأ وال  
ا  ا  أأ  ك مةشأأ  و أأوي نأأ  اأأةنوي أو نيأأةك    أأ  هأأذه  

 ؛اشش وال ي    ل
ضطأأأ   ا   أأأةا ا زائأأأ ث ك ا  ا  أأأ  ا  مأأأ ااي هن  أأأ وااي    -

ا  ةيا   خ اشط فن  وأ  اسأةش  ا امأ  ا  أ اي  أخ طأ ف  
ون  خ ا ام  وهو  ة مل  أذري ه ا   أةا  ا  ا   ك اش مل  ا 

 اش ويل.
 " واثئق املراجعة "  230  " واملعيار اجلزائريواثئق املراجعة"  230  املعيار الدو  

   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   
اشوا ةأأأأأةا ا طوويأأأأأ  ن أأأأأ اي  اهلأأأأأ ف والأأأأأةا اش طة أأأأأا و 

 وعئا ا  ا   .

اش ويل هن ري     ضشم ل  و  ا  ا    مل   ط   ا   ةا -
وري      اش مل  وم ظ  و ةا  محة    وري      اشملاةئي 
ي ملمة  ا  ا    ضا     ي    ضا   اش   ا م ا،  اش  ة ل    

 ضط   هلة ا   ةا ا زائ ث يشس  خ اش    ل.
 اجارجية" "التأكيدات    505"املصادقات اجارجية" واملعيار اجلزائري  505املعيار الدو 

أغوأأأأم  اجم ك اهلأأأأ ف والأأأأةا اش طة أأأأا وك     أأأأا ا   أأأأةا 
اش ملةصأأأأ  سأأأأواص ض وأأأأا ا  أأأأ  م أأأأ اصاا اج أأأأوا  وأأأأ   
أيشأأ  هخةأأةا وري   أأ  اش  ة أأل  أأ  افأأ  انياااي هسأأ اةةا  

 .طوةةا اش  ري   و  ك اش ي  و اة وضا    ا يش  ا نة  

و   ا   ةا اش ويل ري     ضطة ا  وف  هة ي    ل  وأ   -
   ؛م  ا   ةا ا زائ ث 
  505ضطأأأأأأأأأ   ا   أأأأأأأأأةا اشأأأأأأأأأ ويل هن اأأأأأأأأأ اصاي ك ا   أأأأأأأأأةا    -

ي ملمأأأأة مل    200ا  أأأأةياةا ا ةا  أأأأ   أأأأخ لأأأأعا ا   أأأأةا  
  200 شأأأأأأ  ا   أأأأأأةا ا زائأأأأأأ ث شأأأأأأذشخ نيأأأأأأ ا  جم ا   أأأأأأةا  

  ؛شوم ا    ا زائ ث مل    ا ي   
وا  منوأ   ضط   ا   ةا ا زائ ث  نوا  اش  ري أ  ا أةا ي   -

ك اش  ري أأأأ  ان أأأأةيب واش أأأأويب ي ملمأأأأة مل   طأأأأ   هلأأأأة ا   أأأأةا  
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 اش ويل.
 "أحداع تقع بعد إقفال احلساابت"   560"أحداع الحقة" واملعيار اجلزائري    560املعيار الدو   

   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   
ان أأ اصاا ا طوويأأ  شألمأأ ا،  اهلأأ ف والأأةا اش طة أأا و 

اشأأأأأ  وا أأأأأ  يأأأأأن اتا أأأأأ  اشاأأأأأوائ  ا ةش أأأأأ  واتا أأأأأ  ضا  أأأأأ   
ا  ا   واجاةئا اش  أ وأ   أة ا  ا أ  ي أ  اتا أ  ضا  أ   

 ا  ا    هن غة   ه  مةي ااشاوائ  ا ةش  .  

   أأأأ ك هش أأأأزاكذريأأأأ  ا   أأأأةا ا زائأأأأ ث مةشأأأأ  وامأأأأ اي وهأأأأي    -
  ا   اج ةاا أبث ه  اص شوم ا    ي   هشاةا اشاأوائ   

  ، ي ملمة ذري  ا   ةا اش ويل مأةصا ألأ ى  نأل مةشأ ا ةش  
 ؛   ف  ا  ا   يواا   ريةن   و وياي ي ةا   اش ا   

اجملةا اشأذث جتأ ى    هن ا   ةا ا زائ ث شوم ا   ضط    -  
و  أة مل  ف    مو   ا  ا    ك مةشأ  ا مأ ا، اشعماأ  وهأ

 ؛    ط   ش  ا   ةا اش ويل
ذريأأ  ا   أأةا اشأأ ويل و أأوب  مأأل ا  ا أأ  هس   أأةااا    -

ش و   أو ري ةي   حملة ي ا ؤس    خ اشأ  ةوى وا طةشةأةا  
 .وهو  ة مل   ط   ش  ا   ةا ا زائ ث

 "إقرارات خطية"   580واملعيار اجلزائري   "تصرحيات كتابية"580املعيار الدو   
   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   

واشوا ةأأأأأأأةا ا طوويأأأأأأأ  جتأأأأأأأةه  اهلأأأأأأأ ف والأأأأأأأةا اش طة أأأأأأأا  
اش  أأأأأأأأأأأ  ةا اشم ةي أأأأأأأأأأأ  ا   واأأأأأأأأأأأ  مب أأأأأأأأأأأؤوش ةا انياااي  
واش  أأأأأأ  ةا ا لأأأأأأ ى وحت  أأأأأأ  اتا أأأأأأ  وشأأأأأأمو  هأأأأأأذه  
اش  أأأأأأ  ةا وري   أأأأأأ  اش  ة أأأأأأل  أأأأأأ  ه  ملأأأأأأة  انياااي  أأأأأأخ  

 ضا مياة.

ا   ةا  - اش ضملةوا  ك  ش ح  ة ط   02ا اي  ا زائ ث 
وا  ةيا   و اة و  اوك اتا    ش ةا   ه  اي اشاوائ  ا ةش   

 وهو  ة مل   ملةوش  ا   ةا اش ويل.  ضا    ا  ا   

 "العناصر املقنعة"   500واملعيار اجلزائري    "أدلة اإلثبات"  500املعيار الدو   
   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   

واشوا ةأأةا ا طوويأأأ  وه أأأ اصاا  اهلأأ ف والأأأةا اش طة أأأا  
 ا  ا    ا   وا  جبم  اش ملةص  ا امل  .

مل     عفأأأأأأةا اششأأأأأأمو   ك ا  أأأأأأطوحةالان  ه أأأأأأةف  هن-
   أأ  ا   أأةا ا زائأأ ث ري   أأ  ضطة اأأ   وأأ   مأأ  ا   أأةا  

  أجم هملأأأأة  شأأأأة  ضطأأأأةيا كضطأأأأ   هلأأأأة غأأأأ   اشأأأأ ويل اشأأأأذث  
 .ا تموجم 

 "ختطي  مراجعة ال  وف املالية"   300واملعيار اجلزائري    "التخطي "  300املعيار الدو   
   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   

اشوا ةأأأأةا ا طوويأأأأ  وا  أأأأةئل  اهلأأأأ ف والأأأأةا اش طة أأأأا و 
ا  ا  أأأ   ان أأأةف   اشأأأ   لأأأذ ي أأأن ان  ةأأأةا ك  امأأأ   

 ياأأأأأأأأأأأأأأأ  اصلأأأأأأأأأأأأأأأ عف اششأأأأأأأأأأأأأأأموي يأأأأأأأأأأأأأأأن ا   أأأأأأأأأأأأأأأةااجم ك  
مل  شأأأأأأأ  ا   أأأأأأأةا ا زائأأأأأأأ ث شوم ا  أأأأأأأ   ريمأأأأأأأةا  أأأأأأأطوحةا  

هن ه أأأأأأأأأأ اصاا ضا أأأأأأأأأأ   نيأأأأأأأأأأةك اش اةيأأأأأأأأأأ  اش الو أأأأأأأأأأ  أخملأأأأأأأأأأةص  
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 مو أأأأأأأأأأأ  اش خطأأأأأأأأأأأ ط شوم ا  أأأأأأأأأأأ   اغأأأأأأأأأأأ  ا مه أأأأأأأأأأأ  اشأأأأأأأأأأأ    ا وش  
 . م   اة هذا اش مل  

"مهام املراجعة األولية األرصدة 510األولية األرصدة اإلفتتاحية""عمليات املراجعة  510املعيار الدو   
 اإلفتتاحية 

   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   
ه أأأأ اصاا   ا  أأأأ  ا اصأأأأ اي  اهلأأأأ ف والأأأأةا اش طة أأأأا و 

 انف  ةم  .

أ أأأأأةف    أأأأأةا ا  ا  أأأأأ  اشأأأأأ ويل  وأأأأأ     أأأأأةا ا  ا  أأأأأ   -
وذشأأأخ    330 أأأةا ااأأأ   ا زائأأأ ث اشوا ةأأأةا ا طوويأأأ  ك ا  

  أةا ا زائأ ث ممأ   ك أم  فا اض  وهأو  أة مل   طأ   شأ  ا 
 .ما اش وك  330ا  ة   ك ص وا ا 

"أتسيس الرأي 700واملعيار اجلزائري   "ت وين رأي وإعداد تقرير حول البياانت املالية" 700املعيار الدو   
 وتقرير املراجعة لل  وف املالية" 

اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ      أأأأا ا   أأأأةا  
الأأأأةا اش طة أأأأا واشوا ةأأأأةا ا طوويأأأأ  ش  سأأأأ    اهلأأأأ ف و 

 اأث موا اشمشوفةا ا ةش  .
 

 عفأأأأأأأةا اششأأأأأأأمو   ك ا  أأأأأأأطوحةا مل  ل أأأأأأأةف  ها انه-
   أأ  ا   أأةا ا زائأأ ث ري   أأ  ضطة اأأ   وأأ   مأأ  ا   أأةا  
  كاشأأأأ ويل اشأأأأذث ضطأأأأ   هلأأأأة غأأأأ  أجم هملأأأأة  شأأأأة  ضطأأأأةيا  

 ؛ا تموجم 
وا  منوأأ  ك اش اأأ اي  ا   أأةا ا زائأأ ث  هملأأة  فاأأ اي مل   ملةوهلأأة  -

   .اش  ض تمخ اش اةا   ا   ش  29
 "اإلجراءات التحليلية" 520"اإلجراءات التحليلية" واملعيار اجلزائري    520املعيار الدو   

   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   
 اهل ف والةا اش طة ا وريل  ملةص  ا   ةااجم 

ف أأل ا   أأةا ا زائأأ ث شوم ا  أأ  الأأةا ضطة اأأ  أرينأأ   أأخ  -
ي ملمأأأأأأأة ف أأأأأأل ا   أأأأأأأةا اشأأأأأأ ويل شوم ا  أأأأأأأ     ا   أأأأأأةا اشأأأأأأ ويل

 ؛ ان  اصاا اش حو و   أبرين  ضوس  
ان أأأ اصاا  ضتأأمخ ا   أأأةا اشأأأ ويل شوم ا  أأأ  يملأأأ ا مأأأوا  -

اشاطأأأة  اش أأأةك وهأأأو اشةملأأأ  اشأأأذث مل   ملةوشأأأ  ومل  ك    اش حو و أأأ 
 . ش  هش   ا   ةا ا زائ ث شوم ا   

 إعتبارات خاصة   501" واملعيار اجلزائري  صةالعناصر املقنعة اعتبارات خا"501  املعيار الدو  
   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   

واشوا ةأأأأأأةا ا طوويأأأأأأ   مأأأأأأ   اهلأأأأأأ ف والأأأأأأةا اش طة أأأأأأا  
اش ملةصأأأأأأ  ا   واأأأأأأ  ا خأأأأأأزوعا واشاتأأأأأأةى وا ملةز أأأأأأةا  

 .وريل  ملةص  ا   ةااجم وا  وو ةا اشاطة    

مل   طأأأ   ا   أأأةا ا زائأأأ ث ش مل أأأ  ةأأأ  اش ملةصأأأ  ا امل أأأ   -
ك اش اأأأ اي  ا   أأأةا اشأأأ ويل  شأأأذ   ا   ملأأأ  وهأأأو  أأأة ضطأأأ   شأأأ   

 اشنةن  .  
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 "إستمرارية اإلستغالل" 570"امل سسة املستمرة" واملعيار اجلزائري    570املعيار الدو   
   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   

والأأةا اش طة أأا وريأأل  ملةصأأ  ا   أأةااجم   أأل هن  اهلأأ ف  
 م  اش طةيا

 أأذري  ا   أأةا اشأأ ويل شوم ا  أأ  أ نوأأ  مأأوا ا مأأ ا،  مل  -
اشأأ  ميمأأخ ضشأأمل مةشأأ   أأ ك اش اأأن أو أ نوأأ  مأأوا  أأ ك  

ن ذريأأأأأ  ي تأأأأأاة  اأأأأأ ااي ا ؤس أأأأأ   وأأأأأ  انسأأأأأ م اا ك مأأأأأ
 ا   ةا ا زائ ث؛  

 مليأأأأأأوا  ضتأأأأأمخ ا   أأأأأةا اشأأأأأ ويل شوم ا  أأأأأأ  يملأأأأأ ا مأأأأأوا  -
اشاطة  اش ةك ك ف     هس م اا ا ؤس أ  وهأو اشةملأ  اشأذث  

 .مل   ملةوش  ومل  ش  هش   ا   ةا ا زائ ث شوم ا   
واملعيار اجلزائري     "عينات املراجعة وإجراءات اإلختبارات اإلنتقائية األخرا 530املعيار الدو   

 " السرب يف املراجعة"530
شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ      أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث  

الأأأةا اش طة أأأا و  اأأأوك وماأأأ  اش  ملأأأ  وري   أأأ   اهلأأأ ف و 
هل  ةاهأأأأأأة وو أأأأأأ  ه أأأأأأ اصاا ا  ا  أأأأأأ  وحت  أأأأأأ  سأأأأأأةم  

 انحن افةا وضا    ن ةئج ا  ة مل .

و أأأأ  ا   أأأأةا اشأأأأ ويل ك خأأأأع،  عمأأأأا شأأأأ  أ نوأأأأ   أأأأخ  -
اش وا أأأأأل ا أأأأأؤخ اي  وأأأأأ  ماأأأأأأ  اش  ملأأأأأ  سأأأأأواص ض وأأأأأا ا  أأأأأأ   
مل ةأأأةااا اش اةيأأأ  أو ان أأأ اصاا ا وه  أأأ  وأ طأأأ  أ نوأأأ   
 أأأأأخ ري   أأأأأ  هن اأأأأأةص اش  ملأأأأأ  وهأأأأأو  أأأأأة مل   طأأأأأ   شأأأأأ  ا   أأأأأةا  

 ا زائ ث؛  
 م أأأ   وض  أأ ع ك شأأ م     ضوسأأأ ة  أرينأأ ا   أأةا اشأأ ويل    -

 اش ملةص .
مراجعة التقديرات احملاسبية اا "  540"مراجعة التقديرات احملاسبية" واملعيار اجلزائري    540املعيار الدو  

  الواردة املتعلقة هبا"واملعلومات    احلقيقة فيها التقديرات احملاسبية للقيمة  
   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   

 .اش طة ا وريل  ملةص  ا   ةااجم اهل ف والةا  
أمهوأأ    أأة   ا  ا  أأ  اش وش أأ  ري  أأ    ا  أأ  اش اأأ   اا  -

احملةسة   ريوجم اش ا   اا ض  م   و  مم   اأ  ك مةشأ   
 أ ك اشأأ ممخ  أأخ ضاأأ    يملأأ    أأن وهأأو  أأة   واأأة    أأ   

  خةط  اش ح    وهو  ة ضط   ش  ا   ةا اش ويل .
"إستخدام عمل املراجعني 610عمل املراجعني الداخليني" واملعيار اجلزائري  "إستخدام  610املعيار الدو   

 الداخليني"
   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   
اهلأأ ف والأأةا اش طة أأا وريأأل  ملةصأأ  ا   أأةااجم   أأل هن  

 .م  اش طةيا

؛  ض  أأ ع  أأخ نتأأ ه اشأأ ويلو   ضوسأأ ة  ا   أةا اشأأ ويل أرينأأ -
 مليأأأأأوا  ضتأأأأأمخ ا   أأأأأةا اشأأأأأ ويل شوم ا  أأأأأ  يملأأأأأ ا مأأأأأوا    -

هسأأأأأأأأ خ اك  مأأأأأأأأل ا أأأأأأأأ ا  ن  ك ري   أأأأأأأأ   اشاطأأأأأأأأة  اش أأأأأأأأةك  
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وهأأو اشةملأأ  اشأأذث مل   ملةوشأأ  ومل  شأأ  هش أأ  ا   أأةا    اشأأ الو ن
 .ا زائ ث شوم ا   

طرف "إستخدام أعمال خبري معني من  620"إستخدام عمل اجبري" واملعيار اجلزائري    620املعيار الدو   
 املراجع"

   أأأأا ا   أأأأةا اشأأأأ ويل وا زائأأأأأ ث شوم ا  أأأأ   أأأأخ م أأأأأ   
اهلأأ ف والأأةا اش طة أأا وريأأل  ملةصأأ  ا   أأةااجم   أأل هن  

 .م  اش طةيا

ا   أأأأأةااجم   طةياأأأأأةجم  أأأأأخ م أأأأأ  ا تأأأأأموجم انلأأأأأ عف  -
اشوم أ  ك اش وسأ  واش   أ ل اشأذث  أةص يأ  ا   أةا اشأأ ويل  

 .أري   خ اشش ح واش    ل ا   ةا ا زائ 
  خ ه  اي اشةةم  ان  مةي  و  هص اااا   ة   ا  ا    اش وش   وا زائ    املصدر: 

وني  أة ا زائ  أ    (IAS) اشأذث ضملأةوا  اةانأ  يأن   أة   ا  ا  أ  اش وش أ نعمظ  خ لعا ا  وا اش ةيا          
(NAA)     أرينأ     اش وش أ   هن أجم   أة   ا  ا  أ   اةان    ف  أو   اش شةي  وانل عف ي ملامة م   ضوصو   ا ي

هن  أأأاوا هلأأأ عف    ريمأأأة جتأأأ ا انشأأأةااي  ريأأأل ا  أأأة   ك ا أأأ وا أ أأأعهك    ضو أأأ ح ضوسأأأ ة وض  أأأ ل وهأأأو  أأأة متأأأ   
 شأأأرت  يأأأن أغوأأأم ا  أأأة   وهأأأو خت أأأ     أأأة   ا  ا  أأأ  اش وش أأأ  شواطأأأة  اش أأأةك ك أغوأأأم ا  أأأة   ي ملمأأأة مل ض طأأأ    

ة أأأ  اش ملةصأأأ  ا مونأأأ  شوم أأأة     تأأأموجم   أأأة ميمأأأخ  ري أأأ ه هأأو ضوافأأأا وضطأأأةيا    أأأ  هلأأأذا اش مل أأأ ، شمأأأخ  ا  أأة   ا زائ
 أأ   أأة ضتأأممل   ا  أأة    اتا أأ  ألأأ  هصأأ اا ومأأا اش أأوك    2018  أري أأوي   اتا أأ      أأةا" اش أأةيااي مأأا  16ا زائ  أأ  "
 اش وش   
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 : الفصل   خالصة

متحأأوا هه مة أأةع ك هأأذا اش  أأل  وأأ   أأ حل انطأأةا اشمليأأ ث ا  ا  أأ  احملةسأأة    أأخ لأأعا ضطواهأأة اش أأةاري،          
 مو أأ   مليمأأ  ض مأأل  وأأ  اش  ريأأ   أأخ  أمه  اأأة، أهأأ افاة أنوا اأأة، واش أأ وحل اشاةئمأأ   و اأأة، فة  ا  أأ  احملةسأأة   هأأي  

ضاأأأ مياة  ال ا ؤس أأأ   أأأ    أأأة   ا و أأأو    و واأأأ  يملشأأأة أأأ ى  طةياأأأ  ا  وو أأأةا ا  ح أأأل  و اأأأة  أأأخ ا مأأأ ا، ا   
، ومأأا ضأأ   هأأذه اش مو أأ  يط  اأأ  سأأو م  وسو أأ  ريأأةجم شزا أأة  و اأأة أجم  شا  مأأةي  و اأأة ك هختأأةذ اأأ ااا      أأ خ   اة

ض  مأأ   وأأ    أأة   ضتأأةط ط  اأأ  ه  اصهأأة، وريأأأةجم ا  اأأ  ا    مأأي شومحةسأأةن اشاأأةنونن سأأةةاة ك هصأأ اا   أأأة    
اش مأأ      أأ  ا   أأةاف  و اأأة و أأ  راأأوا اششأأ ريةا ا   أأ ياي ا مل أأ ةا وضطأأوا ا  أأة عا اش اةا أأ  اش وش أأ   اأألا  ا

 (.IAS احملةسيب يياوا   ة   ا  ا    اش وش   

 أأأخ لأأأعا هسأأأ ا ائملة شوااأأأ   املأأأ  ا  ا  أأأ  احملةسأأأة   ك ا زائأأأ  وض ة ملأأأة ش طواهأأأة اش أأأةاري وضملي ماأأأة ويااسأأأ   و         
ص اشاةنون   اش  ضمليماة نعمظ اشم  اهلةئل  خ اشاأوانن وا  اسأ   اشأ  سأ   ش طأو    املأ  ا  ا  أ  احملةسأة    اشمل و 

(، اشأأذث اشأأذث أ أأ   هن ناوأأ  نو  أأ  ك ممةاسأأ  ا املأأ  وك هطأأةا ا اأأوي ا ةذوشأأ  ش حا أأا  01-10وأمهاأأة اشاأأةنوجم  
 أخ طأ ف اجملوأ  اشأوط  شومحةسأة  واشأ  أراأ ا ضوافاأة  (NAA)   اش وافا اش ويل مت هص اا   ة   ا  ا  أ  ا زائ  أ 

   ل م  اش طةيا.(  IAS رية ا      ة   ا  ا    اش وش    
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 : متهيد

تناول هذا الفصل أبرز  الراااراا البرابامل القة ارمل ع ار ح الن رب ار  أبةراع و واو  ريررت وت بة،راا  ق فرمل         
د الراااررمل أم تفررةفه ارر    ررمل  بةررام اررا هلذرر   ررذ و    لةرره هررذد الرااارراا ارر    ررملإهبرررا القةررزا   ررو اررا ت  رر    

وبةام الفج ت الن ثةمل اليت تةاجل را الرااارمل    أو هخقالا والقشابه ا  خالل  رت  و ار اااانمل بني نااط اإل أخزى 
  .م نقائج هذد الراااملاقفاعت ا  نقائج الرااااا البابامل ت تر ةرا اإلاحلالةمل هب

ل نةرمل ل مزا ةرمل اساارنةمل  بناء   و اا انق ام  هذا الفصل نةزض الرااااا البابامل اليت تناولر  المااارمل ا       
وا قررا الراااررمل احلالةررمل ارر  الرااارراا    (NAA)  اجلزائزيررملو   (ISA)  والرااارراا الرريت تناولرر  اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل

 :ملالقالة  الناحب الثالثالبابامل ت 

 الدراسات ابللغة العربية املبحث األول:  
 الدراسات ابللغة األجنبية   املبحث الثاين: 
 موقع الدراسات احلالية من الدراسات السابقةاملبحث الثاين:  
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 الدراسات باللغة العربية المبحث األول: 

ت هرررذا الن رررب ناررر د بةرررزض الراااررراا الررريت  ررراءا ال ترررمل الةزبةرررمل والررريت تناولررر  المااارررمل ال نةرررمل ل مزا ةرررمل         
ت النة،رررمل    أ زيررر   ان رررا عاااررراا  (NAA)  اةررراية الزا ةرررمل اجلزائزيرررملو    (ISA)  اساارررنةمل  اةررراية الزا ةرررمل الرولةرررمل

الرريت  م الط ررا الول الراااراا البرابامل  اراط نرني     إىلال طنةرمل وأخرزى ت النة،رمل الرولةررمل  حةرب م تابرةم الن ررب  
  الررريت تناولررر  اةررراية الزا ةرررمل  بةنمرررا تفرررم  الط رررا الثرررا  الراااررراا  تناولررر  المااارررمل ال نةرررمل ل مزا ةرررمل اساارررنةمل

 .و تناول الط ا الثالب اةاية الزا ةمل اس ةمل الرولةمل

   املراجعة احملاسبيةالدراسات اليت تناولت   املطلب األول:

ت هرذا الط را أهرم الراااراا الترمل الةزبةرمل الريت  اجلر  ا ار ح الماااراا ال نةرمل ل مزا ةرمل اساارنةمل    نقنراول      
 ت اجلزائز ا اء ت النة،مل اس ةمل أو الرولةمل   و الن   القايل:

   1(.2012دراسة عمر شرقي، سنة ) .1

بةن ام:                     للمراجعة "ال ا امل  املهين  واململكة م  دراسة–  التنظيم  تونس  اجلزائر  بني   قارنة 
 "  املغربية

طررراا الةررراد ل ممااارررمل ال نةرررمل  القمث رررمل ت اإل   ال رررل ل مزا ةرررمل  اااانرررمل  نا رررز القن رررةم  إىلهرررره  هرررذد الرااارررمل        
وا  ك ال نمل ت ثالث ب ررام  زبةرمل اجلزائرز تر ن     عابآعاق ا  و وا ة،اا الشزهمل   و تن ةم ال نمل واةاية الزا ةمل  

   .والم ذمل التزبةمل

أم القن رررةم احلرررايل ل نرررمل الزا ةرررمل ت اجلزائرررز د يقررر هز   رررو الةريرررر اررر  ا صرررائ     إىلحةرررب ت  ررر   الرااارررمل         
يرررمل  أهننبرررنمل لةررراية الزا ةرررمل ي تصررررا ا ة،ررراا الن مرررمل ل م نرررمل ت اجلزائرررز     والقط نررراا الذفة رررمل بنجرررامل وتطررر ا ال نرررمل

القنفةذيررمل والقشررزيةةمل د تزقررو اىل     رررا ا ا ة،ررااأاةرراية ا نةررمل ل مزا ةررمل وام اررا هرر  ا  رر ع وررزع نصرر   قان نةررمل  
ل مةررراية الرولةرررمل    2002 رررراا اةررراية ا نةرررمل ت ةرررمل قنرررل تننة رررا ارررنمل  أابرررق ى الةررراية   رررو  ذررر  تررر ن  الررريت  

وأ ررراا النبرر مل    2009و رررل ت    1998 ررراا علررةال ل مةرراية اس ةررمل انررذ  أل مزا ةررمل والم ذررمل ااتزبةررمل الرريت  
 .2011ت وم  ا انمل   اليت تقطابق اا الةاية الرولةمل

 

 
أطزوحرمل عتقرر ااد  ت ةرمل الة رر د ادققصرراعيمل والقجاايرمل و  رر د القبرةة   ااةررمل اررطة     واململكيية املغربيييةدراسيية مقارنيية بييني اجلزائيير وتييونس -التنظيييم املهييين للمراجعيية مررز قررزق     1

 .2011/2012البنمل اجلااةةمل  
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 1  (.2017دراسة حممد أمني لونيسة، سنة ) .2

بةن ام:                     املعلومات "  ال ا امل  جودة  حتسني  على  أثره  و  اجلزائر  يف  التدقيق  مهنة  تطور 
 "  املالية_دراسة لعينة من مكاتب اخلربة احملاسبية

حةرررب عااررر  اررررى ا اتنرررمل اةررراية     حبثررر  الرااارررمل أثرررز تطررر ا ا نرررمل الزا ةرررمل   رررو  ررر عت الة  اررراا الالةرررمل       
ارر      تررذا اةرراية إ ررراع القازيررز ل مةرراية الةمرر ل هبررا ت البرراحمل الرولةررملزا ررا و اةرراية الةمررل الةرررا  و الشرر   ال

نةمل وحت ةررررل نقررررائج أاائ ررررم ااررررق راد العواا و  اقاصررررائةمل لةةنررررمل ارررر  اذاتررررا ا رررر ت اسااررررإخررررالل إ ررررزاء عاااررررمل  
 الاالةا الذمةمل اإلحصائةمل لقأتر ا  ارى   مل الفزاةاا 

تزى        و  الرولةمل  لقط ااا  اجلزائز  الزا ةمل ت  ا نمل  لقط ا  نبنةمل  ا اتنمل  ت  ر  أنه  اىل  الرااامل  ت      وقر 
 ااا الالةمل الرااامل أم  ذا القط ا الثز اإلجيايب ت حتبني   عت الة   

البق رامل ل ز اا         قزينمل ا  مجةا قزائح  تذ م  بقنصةا وال  وجلام    يمل وت ةمل  الرااامل  وأو   
الزا ةمل و الةمل   و إ راا اةاية ا نةمل ترقةاةمل ت قذل ا حر ا ل القطنةق ي قزد به تل ال نةني ويةر خااطمل 

 طزيق لذل ا  يزير ممااامل ال نمل.

  تناولت معايري املراجعة احمللية والدولية: الدراسات اليتاملطلب الثاين

 2  (.2015سنة )  ،دراسة سايج فايز .1

بةن ام                  ت": ال ا امل  يف  أمهية  الدولية  املراجعة  معايري  اإلظبين  احملاسيبل  حالة   -صالح  دراسة 
 "  -اجلزائر

جيابةررمل ت تطنةررق الن رراد  إىل ت اررةح أم تنررل اةرراية الزا ةررمل ت اجلزائررز ارر  قررأنه حتاةررق نقررائج  إ رررا الراااررمل         
ظ ررزا نقررائج الراااررمل الننةررمل  أهارر     اساار  الررايل وهرر  اررا يرنةذ    ررو قنرر ل تارراايز الزا ةرمل   ررو البررق ى الرررويل

ة الزا ةرررمل الرولةرررمل ت النة،رررمل اجلزائزيرررمل  ازا رررا خررراا   أم تنرررل اةررراي  180ارررقنةام لةةنرررمل اقذ نرررمل اررر   إ  رررو حت ةرررل  
وقرر أظ رزا أ  رو نبرنمل ار  اإل رااا أم النراها     جيابةمل ت تطنةق الن راد اساار  الرايلإاةمذ  ا  حتاةق نقائج 

 الرتتنمل    تنل اةاية الزا ةمل الرولةمل اقذ م أت  ا  تذالةف ا.

 
أطزوحمل الرتق ااد  ت ةمل الة  د    ، لعينة من مكاتب اخلربة احملاسبيةأثر تطور مهنة التدقيق يف اجلزائر و أثره على حتسني جودة املعلومات املالية_دراسة   تمر أاني ل نةبمل     1

 . 2016/2017البنمل اجلااةةمل    ختص  بن ك االةمل وتاانمل    ااةمل ابة مل   صاعيمل والقجاايمل والة  د القبةةادقق
أطزوحرمل عتقر ااد  ت ةرمل الة ر د ادققصراعيمل والقجاايرمل و  ر د القبرةة  ختصر  تاارنمل وتررياةق  قبرم   ر د   أمهية تبين معايري املراجعة الدولية يف ضل االصييالح احملاسيييبيز  اايج ها  2

 .2014/2015البنمل اجلااةةمل  القبةة    ااةمل ب ةرت   
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اية الرولةررمل ل مزا ةررمل أاررزا  ررةنا ن ررزا ل اقررا اليابرراا اجلزائزيررمل  قررر ت  رر   الراااررمل إىل أم القاررااب اررا الةررو        
عته ارر  هررذد الةرراية ت تا ةررل  اررقفاإالرريت دبررر أم تذرر م ت خراررمل البررقثمز الرررويل ت الن ا ررمل اجلزائزيررمل ارر  أ ررل  

ىل إطراا تصر ام اااانرمل ارا الز را  إتما أم ن اد الزا ةمل اساانةمل ت اجلزائرز يفقارز    خقالا اساانةمل بني الرول اإل
ىل تنررل الةرراية الرولةررمل ل مزا ةررمل لررا  إالرررويل  إال دبررر ارر  تنررل إطرراا تصرر ام ل مزا ةررمل اسااررنةمل الالةررمل قنررل القطررز   

 .لإلطاا القص ام ا  أمهةمل ت قزمل بة،مل الزا ةمل اس ةمل

 1  (،2017سنة )  ، مي عمردراسة ديل  .2

-حالة اجلزائر–حنو حتسني أداء املراجعة املالية يف ظل معايري املراجعة الدولية "ال ا امل بةن ام:                 
  " 

اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل وعواهررا ت حتبررني أعاء ا نررمل  الفرراهةم  ل مزا ةررمل الالةررمل و   اإلطررااتناولرر  هررذد الراااررمل          
حةررب اأا الراااررمل  أم حتبررني أعاء ا نررمل الزا ةرررمل الالةررمل ت اجلزائررز يذرر م ارر  خررالل تطنةرررق     الزا ةررمل ت اجلزائررز

 . قماع   ة ا وتطنةا احةب تةق  الز ةةمل اليت هلذ  اإلاةاية الزا ةمل الرولةمل  

 ىل وم  مل ا  النقائج تام أمه ا:إوت     الرااامل 
تطنةق اةاية الزا ةمل الرولةمل ير م اةةاا ااقااللةمل الزا ةني ت اجلزائز واللك بفرن  المااارمل ال نةرمل  رم   ✓

 ؛   طزيق ادلقزاد هبذد الةاية ت أعاء ا اا م
اىل ا ة،راا  نفرماد  ولةمل ا  قأنه أم هلذ  الياباا والشزتاا اجلزائزيرمل ار  اإلتطنةق اةاية الزا ةمل الر  ✓

 ؛ققصاعيمل الةالةملوالن ماا الالةمل واإل
زيرررمل اررر  اناهبرررمل الذاترررا الرولةرررمل وازا ةرررمل  تطنةرررق اةررراية الزا ةرررمل الرولةرررمل هلذررر  اذاترررا الزا ةرررمل اجلزائ ✓

 ؛الرولةملحبااا الشزتاا ال طنةمل و 
عاء ال رررل ل مزا رررا ت اجلزائرررز اررر   ولةرررمل يبرررمح بقفةةرررل برررزااج ازاقنرررمل  ررر عت الزا ةرررمل الر تطنةرررق اةررراية ال ✓

لقرزاد هبررذد  اذانةرمل ازاقنرمل اررى اإلخرالل وارا الةراية الريت تةقر  علررةال ل اةراد بةم ةرمل الزا ةرمل ممرا يبررمح إ
 ؛الةاية ت قةاس العاء

   .الزا ةمل القة امل إبراء الزأم الفل ل مزا ا تطنةق اةاية الزا ةمل الرولةمل هلذ  ا  ختفةض  اطز   ✓

 

 
أطزوحرمل عتقر ااد  ت ةرمل الة ر د ادققصراعيمل والقجاايرمل و  ر د القبرةة   قبرم   ر د     -حاليية اجلزائيير–أداء املراجعيية املالييية يف ظييل معييايري املراجعيية الدولييية  حنييو حتسييينيعي م   مرز    1

 .2016/2017البنمل اجلااةةمل  القبةة    ااةمل ق     
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 1  .(2019سنة )  ،دراسة فاطمة عالق .3

بةن ام:                  على مصداقية  "   ال ا امل  وأثره  اجلزائر  احلساابت يف  مراجع  وفق   التقاريرمسؤوليات 
 " -دراسة ميدانية -معايري املراجعة الدولية

 ررو اصررراقةمل القارراايز  القةررزا   ررو ابرريولةاا ازا ررا احلبررااا ت اجلزائررز وأثزهررا    إىلهررره  هررذد الراااررمل        
والنةرر الثرا  القمثرل ت     اجلزائةرمل والقأعينةرملالقمث رمل ت البريولةمل الرنةرمل و  قماع   و بةر البيولةمل الاان نةرمل  الالةمل اإل

  .لقزاد اةاية الزا ةملاحلبااا   و اإل  ل اارات ازا ة البيولةمل ال نةمل ا  خال

وحت ةررل اللررك ااررق راد  اائ ررم  أاررقنةام ا  رره اىل ازا ةرر  احلبررااا هبرررا اةزهررمل  إ قمرررا الراااررمل   ررو  إو         
  .حصائةمل الاا الص مل ا  أ ل القأتر ا    مل الفزاةااالاالةا اإل

وقر ت     الرااامل اىل أم حتمل ازا ةر  احلبرااا لبريولةا م الاان نةرمل وال نةرمل تريثز   رو اصرراقةمل القاراايز       
    تمرررا أو ررر  الرااارررمل إ رررراا اارررزااا  ريررررت لقن رررةم ا نرررمل اساارررنمل والزا ةرررمل ت اجلزائرررز لقرررر ةم الاررران م  الالةرررمل  
 قمررراع ن ررراد اقابرررمل تاارررل  إةاا بشررر ء اررر  القفصرررةل و اتاررراء ال نرررمل وحتريرررر أتثرررز ل مبررريولاررر  أ رررل اإل  10-01

 .والنة،مل اجلزائزيمل  ئمل مبيولةاا ا  حةب اةاية الزا ةمل تقال

 2  (.2019دراسة بلقاضي طاهر ملني، سنة ) .4

بةن ام:                    هلا"  ال ا امل  اجلزائرية  البيئة  استجابة  ومدى  الدولية  املراجعة  معايري   دراسة-تطبيق 
 " -تطبيقية يف مكتب مراجعة

ارررناب الررريت عهةررر  ا نةررر  الزا ةرررمل إىل إ ررررااها    رررزض اةررراية الزا ةرررمل الرولةرررمل والىلإهرررره  هرررذد الرااارررمل         
ىل ادققصاع اجلزائزم ا  خالل عااامل حالمل تطنةق اةاية الزا ةمل اجلزائزيرمل   رو ابرق ى  إوبةام أمهةمل تننة ا النبنمل 

ارررقةمال الةررراية اس ةرررمل ل مزا ةررررمل خرررالل قةررراد الزا ررررا  إإحررررى اذاترررا الزا ةرررمل  حةررررب  زاررر  الرااارررمل تةفةررررمل  
 لةاية اجلزائزيمل ل مزا ةمل.ا اا   ع ااه والتز تل اا ياابل ا  اةةاا الاان م الذم تام اةم ل به قنل تطنةق ا

 وت     الرااامل اىل وم  مل ا  النقائج ان ا:   

 
أطزوحمل عتق ااد  ت ةمل الة  د ادققصاعيمل   ،دراسة ميدانية  -مسؤوليات مراجع احلساابت يف اجلزائر وأثره على مصداقية التقاريري وفق معايري املراجعة الدولية هاطممل  ال       1

 .2018/2019البنمل اجلااةةمل والقجاايمل و   د القبةة   قبم الة  د الالةمل واساانةمل  ختص  تاانمل وترقةق   ااةمل ال اعم    
أطزوحمل عتق ااد  ت ةمل الة  د ادققصاعيمل والقجاايمل      -دراسة تطبيقية يف مكتب مراجعة-تطبيق معايري املراجعة الدولية ومدى استجابة البيئة اجلزائرية هلا ب ااا  طاهز لني     2

 .2018/2019البنمل اجلااةةمل    3ئزو   د القبةة   قبم    د القبةة  ختص  اإلعاات الالةمل واساانةمل    ااةمل اجلزا 
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ماا ال نرر  الناقررز وهررقح  اررقثاتفرراح اإل الزا ةررمل الرولةررمل إلتبررقجةا بة،ررمل الزا ةررمل اجلزائزيررمل لقطنةررق اةرراية .1
 ؛زائزيمل يقزاير اقثماا ل شزتاا اجلزائزيمل ا ااج اا  ةل الط ا   و تطنةق اةاية الزا ةمل اجلاب اإل

يقفررح  ررا عم اةرراية الزا ةررمل     عااانررمل ا نررمل الزا ةررمل ت اجلزائررز قنررل وبةررر تطنةررق اةرراية الزا ةررمل اجلزائزيررمل .2
 رراعت هةذ ررمل لمااارراا وقرر انني واةرراية ا نةررمل تررام اةمرر د برره ارر  قنررل م مجة ررا ت اةةرراا  إاجلزائزيررمل هرر   

   .واحر حبا الق ص 

 1  (.2017سنة )  دراسة متار خدجية، .5
 " تقارير التدقيق اخلارجي يف ظل الزامية تطبيق معايري التدقيق الدولية  : "ال ا امل بةن ام             

ااء  أتن ررب هررذد الراااررمل ت اةزهررمل ارررى تطنةررق الزا ررا ا رراا   لةرراية الزا ةررمل الرولةررمل ت اجلزائررز وتررذا اةزهررمل       
حةررب     ت  رره اجلزائررز ورر  ت حةررر وتطنةررق اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل   ررو ال نررمل ت اجلزائررز  نةذرراسإال قصررني ت ارررى  

قررا النة،ررمل  اررقازاء أمهةررمل تطنةررق اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل اررا وااررقنةام تررأعات جلمررا النةررا ا إلاررق را  الراااررمل اإلإ
 .SPSSا ةمل   قماع   و بز اج احلزد ادحصائةمل ل ة  د اد قماجلزائزيمل وح  ق ا اإل

جيررايب لقطنةررق اةرراية الزا ةررمل  إو رراءا نقررائج هررذد الراااررمل لق  ررز أم أج نةررمل الررزا ةني ا رراا ةني يق قةرر م أثررز        
مل  اجلزائزيمل ا  خالل القطنةق الب ةم لن اد اساا   جة أهنم اق  ه م ا  حجم تذالة  القذ ي  ال صصرمل لذةفةر

 زى اا القذ ي  ت تطنةق الن اد اساا  الايل.تما    تطنةق اةاية الزا ةمل الرولةمل

الزا ةررمل الرولةررمل لفررمام البررة  لزاارر  لقطنةررق اةرراية اسااررنمل و وقررر أو رر  الراااررمل بفررزوات إاررفاء الطررابا اإل      
 احلب  لنشاط ا.

 2  (.2008دراسة حمي الدين حممود عمر، سنة ) .6

بةن ام                   "ال ا امل  مقارنة:  دراسة  الدولية  واملعايري  العامة  املعايري  بني  احلساابت  حالة -مراجعة 
 "   -اجلزائر

   تناول  هرذد الرااارمل تشر ة  ال اقرا الةم ر  ل مزا ةرمل ت اجلزائرز واااانرمل اةايةهرا الان لرمل ارا الةراية الرولةرمل       
حقةا راا القزايررت لرطرزاا البرق رامل ل ز راا الزا ةررمل  ىل اإلإاررقجابمل  اولرمل إلجيراع إطراا ن رزم يبرمح اإلت ت

  .ىل عاق ا اقذاال ل مزا ةمل ين م وي  ه  مل الزا ةنيإىل حا مل اجلزائز  إحةب تز ا أمهةمل هذد الرااامل 

 
أطزوحمل عتق ااد  ت ةمل الة  د ادققصاعيمل والقجاايمل والة  د القبةة   قبم االةمل وتاانمل       تقارير التدقيق اخلارجي يف ظل الزامية تطبيق معايري التدقيق الدولية متاا خرجيمل      1

 .2016/2017البنمل اجلااةةمل  ااةمل ابقتامن      لقرقةق والن اد اساا  الايل ختص  ا
صاعيمل والقجاايمل  ق اعت  الا ةبقاا  ت ةمل الة  د ادقق  ااالمل لنةل    -حالمل اجلزائز-ت  الري  تم ع  مز   ازا ةمل احلبااا بني الةاية الةاامل والةاية الرولةمل عااامل اااانمل   2

 . 2007/2008البنمل اجلااةةمل الريمل   ااةمل  والة  د القبةة  ختص  الالةمل واساانمل  
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الررن ج الق  ة رر  ت اجل انررا   ررزاء الزتنطرمل القأ ررةل الة مرر  و ارق را  الراااررمل الررن ج ال  ررف  ت بةررض الإ      
قرر واناقرزت  لزا ةرمل ار  القةااىل إطراا اقذاارل لمااارمل  إهقااع اجلزائز  إىل  إالزتنطمل الن اد اساا  وت     الرااامل  

ل  ظرطراا خا رمل ت  ىل جايمل ادنق اء ان ا ممرا يفرزض   رو أ ر اب الارزاا ارزوات القفذرة ت إااراء هرذا اإلإالةم ةمل 
 الففاءاا الرولةمل   إىل ماداإلنفاة  اجلزائز  

  و ابق ى   ا  الهراا تل واحرت   و حرى   قاإنطال  ملىل الفصل بني اساانمل والزا ةإ وأو   الرااامل        
  .الن ماا ال نةمل  وإنشاء جلنمل خا مل   و ابق ى اجمل   ال طل ل م اانمل

 1  (.2016دراسة رشيدة خالدي، سنة )  .7

املراجعة الدولية يف تضييق فجوة التوقعات يف املراجعة القانونية   دور تطبيق معايري"  ال ا امل بةن ام:           
 "   يف اجلزائر

حاولررر  هرررذد الرااارررمل اةزهرررمل عوا تطنةرررق اةررراية الزا ةرررمل الرولةرررمل ت تفرررةةق هجررر ت الق قةررراا ت بة،رررمل الزا ةرررمل       
ااء  ةنررمل ارر  ازا ةرر   أخررالل حت ةررل    ارر    الاان نةررمل ت اجلزائررز وممرررى ذهةررل هررذد النة،ررمل لقنررل اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل

 شررز اةةرراا ارر  اةرراية الزا ةررمل    11ىل أمهةررمل  إاحلبررااا وابررق را  الارر ائم الالةررمل ت اجلزائررز وخ صرر  الراااررمل  
والرريت تقم رر ا تق و ررا حرر ل ت اررةا ابرريولةاا     الرولةررمل  ررم عوا اناقررز وجررة اناقررز ت تفررةةق هجرر ت الق قةرراا

   .تصال اا ابق را  الا ائم الالةمل وإعاات اليابملم ةاا اإلزا ة  احلبااا وحتبني  ا

قرزيطمل تذةةر  واقرا المااارمل ال نةرمل عرا يرقالئم ارا     تما أم النة،مل اجلزائزيمل  احلمل ل قنل اةاية الزا ةرمل الرولةرمل       
 .وأو   الرااامل بفزوات  ةاجمل اةاية ت ةمل تذ م ابق حات ا  اةاية الزا ةمل الرولةمل  اةاية الرولةمل ل مزا ةمل

 

 

 

 

 

 
 

أطزوحمل الرتق ااد  ت ةمل الة  د ادققصاعيمل والقجاايمل والة  د    دور تطبيق معايري املراجعة الدولية يف تضييق فجوة التوقعات يف املراجعة القانونية يف اجلزائراقةرت خالرم     1
 . 2015/2016البنمل اجلااةةمل ث ةج  الج اط   ااةمل  ماا   م الة  د القجاايمل  ختص  تاانمل  القبةة   قب
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 1  (.2016دراسة قسوم حنان، سنة ) .8

أثر اإلفصاح احملاسيب على جودة القوائم املالية يف ظل تطبيق معايري التقارير  "  ال ا امل بةن ام:                
 "   دراسة تطبيقية حول بعض املؤسسات اإلقتصادية بوالية سطيف -املالية الدولية

يل   ررو  رر عت  قررذالةمل ارررى ذثررة تطنةررق ادهصررامل اساارر  وهررق الن رراد اساارر  الرراإحاولرر  الراااررمل اةاجلررمل       
ىل تنررل اةرراية  القارراايز الالةررمل والرولةررمل لقذرر م النمرر الج النااررا ت قةرراس  إل الررر  اا القزايرررت  ظررالالةررمل ت    الارر ائم

 وحترير الةم ةاا الالةمل و زا ا.

  ارررقمااتالعواا متث ررر  ت الااب رررمل اإلاررر    قمررررا   رررو ارررزيج  إوحرررت ترررقمذ  الرااارررمل اررر  حت ةرررل اإلقرررذالةمل        
اام ت  رررررزء اررررر  الرااارررررمل لق ريرررررر  والالح رررررمل الش صرررررةمل ومجةررررر  برررررني الرررررن ج ال  رررررف  الق  ة ررررر  والرررررن ج الاررررر

اااررمل اليابرراا  خقالهرراا بررني تاةررةم  رر عت الارر ائم الالةررمل الةرررت وهررق الن رراد اساارر  الررايل   ررو أارراس ارررى مماإل
 ةمل .ارى ت هز ا صائ  الن  ةمل ل مة  ااا اساانإلعاات أااح ا و 

أم الاررر ائم الالةرررمل الةررررت وهرررق  الن ررراد اسااررر  لرررايل البرررق حا اررر  اةررراية القازيرررز الالةرررمل  وخ صررر  الرااارررمل اىل        
لا ا رررر    اقثرررالتمرررا اأا الرااارررمل أم اإل  را  الاررر ائم الالةرررمل اس ةرررني وال اناالرولةرررمل أتثرررز  ررر عت  وهائررررت لبرررق

 .ابامهقه ت تط يز الب   الالةمل ىلإالن اد اساا  الايل حير ا  القال ا ت إ راع ل ا ائم الالةمل اإلااهمل  

 2  (.2017دراسة هبلويل نور اهلدى، سنة ) .9

بةن ام:                 احملاسيب ابجلزائر  "  ال ا امل  التدقيق  مهنة  تطوير  الدولية يف  التدقيق  معايري  تبين  –أثر 
 "   دراسة إستقصائية لعينة من حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبني

تروا إقذالةمل هذد الرااارمل ت حتريرر اررى ذثرة تنرل اةراية الزا ةرمل الرولةرمل   رو ا نرمل الزا ةرمل اساارنةمل ت         
مهةررمل تطنةرق اةرراية الزا ةرمل الرولةررمل وأهرم اإل ررالحاا الريت تشرر رها ال نررمل ت  أحةررب تناولر  هررذد الرااارمل     اجلزائرز
أهررراا الراااررمل إاررق را  اإلاررقنةام تررأعات ساولررمل ال  رر ل اىل ارررى ذثررة تطنةررق    إىلوبتررزض ال  رر ل     اجلزائررز

 اةاية الزا ةمل الرولةمل

 ئج نذتز ان ا:وم  مل ا  النقا  إىلوقر خ ص  الرااامل 

 
أطزوحمل   -دراسة تطبيقية حول بعض املؤسسات اإلقتصادية-أثر اإلفصاح احملاسيب على جودة القوائم املالية يف ظل تطبيق معايري التقارير املالية الدولية  عااامل قب د حنام   1

 .2015/2016 ااةمل اطة   البنمل اجلااةةمل   ة  ختص  تاانمل واالةمل وترقةق ت ةمل الة  د ادققصاعيمل والقجاايمل والة  د القبة   الرتق ااد 
أطزوحمل   رباء احملاسبنيدراسة إستقصائية لعينة من حمافظي احلساابت واخل–أثر تبين معايري التدقيق الدولية يف تطوير مهنة التدقيق احملاسيب ابجلزائر  هب  يل ن ا ا رى    2

 .2016/2017البنمل اجلااةةمل الرتق ااد  ت ةمل الة  د ادققصاعيمل والقجاايمل والة  د القبةة   ختص  تاانمل واالةمل وترقةق    ااةمل اطة    
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 م ممااامل  ةرت ل م نملااانةمل ت اجلزائز جة تاهةمل لفمالقشزيةاا احلالةمل اليت تن م ا نمل الزا ةمل اس ✓
 الةمل عةاية الزا ةمل الرولةمل ا  قأنه أم يزها ا  ابق ى ممااامل ا نمل الزا ةمل اساانةمل اىل البق ى الرويل ✓

  إىلشرزهمل   رو ا نرمل الزا ةرمل ار  البر طاا الةم اةرمل القمث رمل ت و اات الالةرمل  قرتح  الرااامل حت يل ا ة،اا الإو        
ابا ا رررل  ىل اإلحتررراع الررررويل ل م اارررنةني إل طررراء طرررإنفرررماد اجلزائرررز  إهة،ررراا ابرررقا مل  تمرررا حثررر  الرااارررمل   رررو  

 طابا قان  .ال لمااامل ال نمل أتثز ا 

 1  (.2011دراسة حممد أمني مازون، سنة ) .10

بةن ام:                      يف "  ال ا امل  تطبيقها  إمكانية  ومدى  الدولية  املعايري  منظور  من  احملاسيب  التدقيق 
 "   اجلزائر

اةررراية الزا ةرررمل الرولةرررمل ت حتبرررني  ز ررراا الزا ةرررمل  ابرررامهمل  اذانةرررمل  إقرررذالةمل اررررى  إتناولررر  هرررذد الرااارررمل         
ار  أ رل اإل ابرمل   رو هرذد اإلقرذالةمل  و    زاا البق رامل ل ا ائم الالةرملوإ طائ ا أتثز ا ث قةمل لرى الط   اساانةمل

 اقنةام تأعات لقأتر ا  ارى تطنةق اةاية الزا ةمل اساانةمل ت اجلزائز  إاق را  الرااامل إ

ىل أم ممااارررمل الزا ةرررمل اساارررنةمل ت اجلزائرررز ختق ررر   ررر  ممااارررق ا وهرررق اةررراية الزا ةرررمل  إ  الرااارررمل  وقرررر ت  ررر        
قرتحرر  الرااارررمل تذةةرر  اةررراية  إو    تمررا أم النة،رررمل اجلزائزيررمل د تررقالئم ارررا اقط نرراا تطنةررق اةررراية الرولةررمل الرولةررمل  

 .أ ل تب ةل تطنةا ا  الزا ةمل الرولةمل اا ال اقا اجلزائزم ا

 2  (.2017صنهاجي هيبة عوادي مصطفى وعمامرة حممد العيد، سنة )  دراسة .11

 " أثر تطبيق معايري التدقيق الدولية  يف حتسني جودة التدقيق اخلارجي"  ال ا امل بةن ام:                     

اقرراعاا والق  ة ررراا الرريت تةمررل   ررو ابرررا رت  لزا ةررمل الرولةرررمل هرر  وم  ررمل ارر  اإلتررزى الراااررمل أم اةرراية ا       
ت حتبررني    اةرراية الزا ةررمل الرولةررملىل بةررام الثررز الرتتررا  رر  تطنةررق  إ  هررره  الراااررملعاء ا اارره لررذلك  أالزا ررا ت  

   .  عت القرقةق ا اا  

 
القبةة  ختص     لرتق ااد  ت ةمل الة  د ادققصاعيمل والقجاايمل والة  دأطزوحمل ا    التدقيق احملاسيب من منظور املعايري الدولية ومدى إمكانية تطبيقها يف اجلزائر  تمر أاني اا وم   1

 .2010/2011ةةمل   البنمل اجلاا3 ااةمل اجلزائز  تاانمل وترقةق 
اجمل ر   ااةمل ال اعم  و مل الة  د اإلعاايمل والالةمل     أثر تطبيق معايري التدقيق الدولية  يف حتسني جودة التدقيق اخلارجي ن ا   هةنمل   اعم اصطفو و ماازت تمر الةةر      2

 . 2017  01  الةرع 01اقم 
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ويقج رو أثرز تطنةا را     ىل أم الةاية اجلزائزيمل ل مزا ةمل ابقمرت ا  الةاية الرولةمل ل مزا ةرملإوت     الرااامل        
اإلهصررامل  ن ررا ت تازيررز الزا ررا وإ طرراء أتثررز  تقشرراه ا ال الفرراا ا ااررمل و إ  ررو  رر عت  م ةررمل الزا ةررمل ارر  خررالل  

 اصراقةمل ل ا ائم الالةمل

 1  (.2020، سنة )األخضردراسة لقليطي   .12

بةن ام:               اجلزائرية"   ال ا امل  البيئة  يف  الدولية  املراجعة  ملعايري  والتطبيق  التوافق  دراسة -متطلبات 
 "   -ميدانية 

ارر  خررالل اةزهررمل ارررى االئمررمل ال اقررا     تنرراول الن ررب ارررى إاذانةررمل تطنةررق اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل اجلزائررز        
ارقنةام و ح   رو  ةنرمل ار  ازا ةر   إارقةم   الرااارمل  إال ل  ذد الةاية ت ال ازوات ا اتنرمل القترةاا الرولةرمل و 

ا  أ ل اةزهمل اأي م ت ارى االئممل النة،مل اجلزائزيمل لقطنةق اةاية الزا ةرمل الرولةرمل  و ار  خرالل نقرائج     احلبااا
 .الرااامل بةر حت ة  ا ت     الرااامل إىل وم  مل ا  النقائج  أهزاع  ةنمل

  و الةاية الرولةمل ت تن ةم ا نمل الزا ةمل ت اجلزائز قرزيطمل تذةةف را    قماعىل أنه هلذ  اإلإخ ص  الرااامل        
 اا اا يالئم النة،مل اجلزائزيمل ا قنااها ختق      بة،مل وااة  هذد الةاية.

 

 2(. 2017نبيلة هيالمي، سنة )دراسة   .13

بةن ام               وفقا   "إستخدام:  ال ا امل  اجلزائر  يف  القانونية  املراجعة  على  وأثرها  املعلومات  تكنولوجيا 
 ملعايري املراجعة الدولية" 

اةرررراية     قنررراا م ةرررمل الزا ةرررمل اررررا الخرررذ بةرررني اإلىل حتريرررر ذثرررة تذن ل  ةررررا الة  اررراا ت  إهرررره  الرااارررمل        
لةرراا  حةررب  زارر  الراااررمل البررنل وال   الزا ةررمل الرولةررمل تةااررل أااارر  ت حتبررني أعاء ا نررمل الزا ةررمل ت اجلزائررز

الرررريت هلذرررر  ارررر  خال ررررا اإلاررررقفاعت ارررر  تطنةررررق اةرررراية الزا ةررررمل الرولةررررمل ت المااارررراا ال نةررررمل ل مزا ةررررمل ت اجلزائررررز  
مل خا ررمل ت وررال الف رر  و إ ررزاء  ا أثررز تنررة   ررو  م ةررمل الزا ةررىل أم تذن ل  ةررا الة  ارراا  ررإوت  رر   الراااررمل  

 .خقناااااإل

 
   01الةرع  06اجمل ر اقم  ااةمل بشاا  و مل النشائز اإلققصاعيمل     ،-ميدانيةدراسة -متطلبات التوافق والتطبيق ملعايري املراجعة الدولية يف البيئة اجلزائرية  لا ةط  ادخفز  1

2020. 
قبم الة  د جتاايمل      ااةمل الج اط   أطزوحمل عتق ااد  إستخدام تكنولوجيا املعلومات وأثرها على املراجعة القانونية يف اجلزائر وفقا ملعايري املراجعة الدولية  ننة مل هةالا   2

 .2016/2017 البنمل اجلااةةمل   تاانمل
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 1  (1994)  ، الشمري  حامد دراسة عيد معيوف   .14

بةن ام:              إستخدامها"  ال ا امل  أمكانية  الدولية و مدى  املراجعة  املهنية   معايري  املمارسة  تنظيم  يف 
 " ابململكة العربية السعودية دراسة حتليلية مقارنة

ارى أاذانةمل تطنةق اةاية الزا ةمل الرولةرمل اللرك  قا ال ل لزا ةمل ت البة عيمل و عااامل ال ا إىلامل اهره  الرا       
 .البة عيملا  خالل عااامل حت ة ةمل لرى االئممل اةاية الزا ةمل الرولةمل ل نة،مل  

ىل أم اةاية الزا ةمل البة عيمل ج ا   ة ا الطرابا احلذر ا  وابرق حات ار  اةراية الزا ةرمل  إوت     الرااامل        
وتام الهفل اإلاتذا    و اةاية الزا ةمل الرولةمل ت  ةاجق ا وه  اا أار ز الةريرر ار  أو ره الاصر ا    الازيذةمل

 .افق حمل   و اإلاقثماااا الةالةملايمل ت البة عيمل أم الا ا  اإلاقثماتطنةا ا خا مل و  ت

أو رر  الراااررمل بفررزوات  ةررل اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل الارراس الررذم يزتذررز   ةرره ت إ ررراا الةرراية اس ةررمل ت  و       
 مل قصاعيمل لذل عولعول النااةمل مث إ زاء  ق   القةريالا لالئمق ا اا ال زوا اإلق

 2  (.2020إبراهيم، سنة )دراسة شبالوي   .15

   (IASالتدقيق اخلارجي يف اجلزائر يف ضل معايري التدقيق الدولية)  وأفاقواقع  : "ال ا امل بةن ام            
 "  (NAAومعايري التدقيق اجلزائرية )

عاااررمل ادهررا   ىل حت ةررل ال اقررا ال ررل ل مزا ةررمل ت اجلزائررز ارر  خررالل  إهرررا الناحررب ارر  خررالل هررذد الراااررمل        
الرولةرمل حةرب وقرر  الناحرب   رو واقررا الزا ةرمل ا اا ةرمل ت اجلزائررز   ررق عةراية الزا ةرمل اجلزائزيررمل و البرقان ةمل هةمرا يقة

ط را الناحرب   رو أااء ال نةرني و التراعهلةني ت اررى هةالةرمل  إ  تمرا  01-10واإل الحاا اليت  راء هبرا الاران م  
 .ا اتنق ا لةاية الزا ةمل الرولةملاةاية الزا ةمل اجلزائزيمل وارى  

الررريت قااررر  هبرررا البررر طاا اجلزائزيرررمل ت اجملرررال    اإل رررالحااأم    إىلحةرررب ت  رررل الناحرررب اررر  خرررالل عااارررقه       
تمررا م الفصررل بررني ا ة،رراا الشررزهمل   ررو الزا ةررمل     اساارر  اررامه  بشررذل تنررة ت إ ررالمل بة،ررمل الزا ةررمل اسااررنةمل

ىل أم هنراك أثرز  إاساانةمل وهر  ارا  ةرل ا ر  ا نرة اساار  وتراهت احلبرااا أتثرز تن ةمةرا  و ت  ر   الرااارمل  

 
اة ر اإلعاات الةاامل    ، معايري املراجعة الدولية و مدى أمكانية إستخدامها يف تنظيم املمارسة املهنية ابململكة العربية السعودية دراسة حتليلية مقارنة   الشمزم رااح  ةر اةة ا  1

     . 1994 اإلعاات الةاامل ل ن  ث 
أطزوحمل عتق ااد  ت ةمل الة  د  ، (NAAومعايري التدقيق اجلزائرية )   (IASالتدقيق اخلارجي يف اجلزائر يف ضل معايري التدقيق الدولية) واقع وافاققنالوم إبزاهةم     2

 .2019/2020مل اجلااةةمل ادققصاعيمل والقجاايمل و   د القبةة   قبم    د القبةة  ختص  تاانمل وترقةق   ااةمل ب ةرت   البن

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%D8%8C
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ىل  إمل  جيررايب لةرراية الزا ةررمل اجلزائزيررمل   ررو المااارراا ال نةررمل الرريت يارر د هبررا الزا ةرر م ا رراا ةني تمررا ت  رر   الراااررإ
 .ااامل اا اةاية الزا ةمل الرولةملأم هناك ت اهق وقنه تطابق لةاية الزا ةمل اجلزائزيمل الصاعات حلر  روا الر 

القمث رررمل ت اجمل ررر   الزا ةرررمل ا اا ةرررمل ت اجلزائرررز و   وأو ررر  الرااارررمل بفرررزوات حرررز  ا ة،ررراا الشرررزهمل   رررو ا نرررمل     
نةررق  ادهقمرراد بقارررت الق  ة رراا الرريت تفررن   م ةررمل تطزا ةررمل اس ةررمل و تطنةررق اةرراية الالرر طل ل م ااررنمل   ررو ازاقنررمل  

 اداقةراع ل مةاية اليت اةقم إ رااها دحاا.الةاية الصاعات حلر ادم و 

 1  (.2020دراسة صليحة بوسليماين وحممد طويلب، سنة ) .16

 "   معايري املراجعة اجلزائرية مع معايري املراجعة الدولية  فيقتو "  ال ا امل بةن ام:                      
واررررى ت اها رررا ارررا اةررراية    2017حاولررر  الرااارررمل تبررر ة  الفررر ء   رررو اةررراية الزا ةرررمل الصررراعات اىل جايرررمل         

حةررب  م رر  الراااررمل   ررو     ارر  خررالل إ ررزاء اااانررمل ل  قرر ا   ررو أو رره القشررابه و ادخررقالا   الزا ةررمل الرولةررمل
اق راد الرن ج ال  رف  الق  ة ر  لةزهرمل اررى إاتنراط  إإاااط اةاية الزا ةمل اجلزائزيمل   و اةاية الزا ةمل الرولةمل و 

 ىل: إالةاية اجلزائزيمل بق ك الرولةمل وقر خ ص  الرااامل 
ىل الةراية الرولةرمل واللرك ار  أ رل  إالةاية الرولةمل أتثز تفصةال حةب أقااا تل الةراية اجلزائزيرمل ت هنايق را   ✓

 ؛الق اا أتثز ل  أااع اللك
 .هناك تطابق ت مجةا الةنا ز القفمنمل ت الةاية اجلزائزيمل اا ن ة ا الرولةمل ✓

اجلزائررررز القةرررراوم اررررا     ة،رررراا اإلقررررزاا   ررررو ال نررررمل تأو رررر  الراااررررمل بفررررقح واقرررراا جتمررررا الماااررررني واو       
 رررابز الن رررب يرررقم هة رررا قرررزمل وت ارررةح الةررراية الرولةرررمل ل مزا ةرررمل وتاولرررمل تذةةف رررا ارررا ال اقرررا ال رررل ت  اجلااةررراا و 

ية  ىل اجلزائرز والريت تننر  اةراإتما أ   الرااامل اداقفاعت ا  جتااب الرول الاا ال اقا القصرم الشابه     اجلزائز
 .الزا ةمل الرولةمل

 

 

 

 

 
انمل   3 ااةمل اجلزائز   1  الةرع11  و مل اإلققصاع والقنمةمل النشزيمل  اجمل ر ق معايري املراجعة اجلزائرية مع معايري املراجعة الدوليةي توف  ة مل ب ا ةما  وتمر ط ي ا  عااامل   1 

2020. 
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 1  (.2019دراسة سوسة بدر الدين، سنة ) .17

 آلراءدراسة ميدانية  -أثر معايري التدقيق اخلارجي على جودة املعلومات املالية"  ال ا امل بةن ام:              
 "   -على ضوء معايري التدقيق اجلزائرية  املدققني عينة من  

إ رررراا وم  رررمل اررر  الةررراية     ت ارررةح الق  ررره الررررويل وررر  الق اهرررق ت ورررال الزا ةرررمل  إىلهرررره  هرررذد الرااارررمل        
اليت قاا  هبا تما  م   الرااارمل   رو اةزهرمل    اإل الحااوال ق ا   و ابايزت اجلزائز  ذد القط ااا ا  خالل  

 اةرانةمل لةةنمل ا  ال نةني .ارى ذثة اةاية القرقةق   و الا ائم الالةمل ا  خالل عااامل 

واللك لا لةراية الزا ةرمل ار      أم لةاية الزا ةمل اجلزائزيمل أثز   و   عت الة  ااا الالةمل إىلوخ ص  الرااامل       
ىل  إتمرررا وقفررر  الرااارررمل   رررو أمهةرررمل ال جررر ء     مل الزا ةرررمل بشرررذل ارررن م وهررراعاةررراا اررراا جتةرررل الزا رررا ياررر د بةم 

ققصرراعيمل احلا رر مل  اررقجابمل ل قطرر ااا اإلاا اةرراية الزا ةررمل ت اجلزائررز واللررك لبررز ق ا ت اإلإ ررر   ا ة،رراا ال نةررمل ت
  ررو  ذرر  ارر  اللررك ا ة،رراا القشررزيةةمل القررل ازونررمل نفررزا  فرر   ا لطررز     ارر اء   ررو البررق ى اس رر  أو الرررويل

 قان نةمل اثبقمل.

 تطررر يز ا ة،ررراا ال نةرررمل و ة  رررا أتثرررز قررررات   رررو  ارررقفاعت اررر  القجرررااب الرولةرررمل تو ررر  الرااارررمل بفرررزوات اإلوأ      
 إ راا اةاية  زائزيمل ل مزا ةمل تقماقو وخص  ةاا ادققصاع اجلزائزم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
أطزوحمل الرتق ااد     ، دراسة ميدانية الراء عينة من املدقيقن على ضوء معايري التدقيق اجلزائرية -أثر معايري التدقيق اخلارجي على جودة املعلومات املالية  ا امل برا الري      1

 .2018/2019البنمل اجلااةةمل  ت ةمل الة  د ادققصاعيمل والقجاايمل والة  د القبةة   قبم الة  د الالةمل  ختص  االةمل تاانمل وترقةق    ااةمل  نابمل  
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   جنبيةالدراسات باللغة األ :المبحث الثاني 

هذا          ت  الرااااا    الن ب نقناول  ال ننةملأهم  ل مزا ةمل   ال تمل  ال نةمل  المااااا  ا ا ح  اليت  اجل  
 ا اء ت النة،مل اس ةمل أو الرولةمل   و الن   القايل:   (ISA)  والرولةمل(  NAA)اس ةمل   الزا ةمل  واةاية  اساانةمل

 تناولت املراجعة احملاسبية  اليتاملطلب األول: الدراسات  

   Semuiqnd Johnson   )(2011 1دراسة .1
Stakeholders  perception  of  audit  performance  gap  in  nigeria  :بعنوان    
Internationl  journal  of  acounting   

ابرق را  الار ائم الالةرمل وأثرز اللرك   رو اصرراقةمل  مرل الزا را  اامل هج ت العاء برني الرزا ةني و  اجل  الرا        
ابق راة ا وت  ر   الرااارمل إىل أم هنراك هجر ت تنرةت خا رمل هةمرا يقة رق عبريولةمل  و  و الثامل ال   عت بةنه وبني  

  .الزا ةني النبنمل لبق را  الا ائم الالةمل

وأو رر  الراااررمل إىل الرتتةررز   ررو بةررض النارراط بتةررمل الزهررا ارر  ابررق ى القة ةمرر  لبررق را  الارر ائم الالةررمل          
زوات إنشرراء هة،ررمل ابررقا مل تةمررل   ررو تطنةررق اةرراية الزا ةررمل الشررذل  هةمررا  رر  البرريولةاا لقا ررة  الفجرر ت وارر

 .الب ةم

 Douglas j.Skinner   (2001)2دراسة   .2

 scientific articles audit quality and auditor reputation ovidence   :بعنوان  
from japan  journal of accoenting and auditing  

مل ازا رررررا احلبرررررااا ت حتبرررررني  ررررر عت الزا ةرررررمل اساارررررنةمل ت  إقرررررذالةمل ابرررررامهمل تاةرررررةم أعلرررررالرااارررررمل   اجلررررر         
ارر  خررالل عاااررمل  ةنررمل إحصررائةمل ارر  اليابرراا  رر  طزياررمل إاررقنانمل لةزهررمل اأي ررم حرر ل  رر عت     اليابرراا الةاانةررمل

  م ةمل الزا ةمل اساانةمل  

أحر أهم العواا الريت يةقمرر   ة را ازا را احلبرااا ت  وقر ت     الرااامل إىل أم تاةةم أعلمل الزا ا تةق         
وإ طررراء أتثرررز ثارررمل لبرررق را  الاررر ائم الالةرررمل اإلاررراهمل إىل أم اإلارررقةانمل عيابررراا الاا     حتبرررني  ررر عت الزا ةرررمل

 ابق ى  ايل ت   عت الزا ةمل يباهم ت حتبني الزا ةمل ت الياباا اق اطمل ابق ى اجل عت.
 

1 Semuiqnd Johnson, Stakeholders  perception  of  audit  performance  gap  in  Nigeria, Internationl  journal  

of  accounting,  reporting, Nigeria, 2011. 

2  Douglas j.Skinner, scientific articles audit quality and auditor reputation ovidence from japan  journal 

of accoenting and auditing, journal of accoenting and auditing, n 05.87, university of chicago,  japan, 2012. 
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 Hassan Hessein Abuhem Memorndum Iyad  (2005) 1دراسة     .3

Factors affecting the quality of auditing frem the externnal auditor s  :بعنوان    
 point of view in palestine university of gaza 2005 magister 

هررره  الراااررمل إىل اةزهررمل  رر عت  م ةررمل الزا ةررمل اسااررنةمل وحتريررر أهررم الة ااررل الرريثزت   ة ررا وأهررم الطررز  الرريت         
أااء  ةنرمل    ولةاجلمل هذا ال ا ح إ قمر الناحب   و إارقنةام إلاقاصراء   تباهم ت اها ا    عت الزا ةمل اساانةمل

 الرااامل.

مسةرررمل اذقرررا الزا ةرررمل يبررراهم ت حتبرررني  ررر عت  م ةرررمل الزا ةرررمل اررر  خرررالل  وقرررر ت  ررر   الرااارررمل إىل أم اررر         
إقنال الزا ةني الوم الذفاءت الةالةمل وا  ت ال نةمل   رو الق ظةر  ت هرذد الذاترا الاا البرمةمل الةالةرمل وازا قرمل ت  

زا ةرمل  را أثرز واارح ت  تما أم الة اال ا ا مل إ زاء  م ةمل الزا ةمل ا  ختطة  وتنفةرذ لةم ةرمل ال   ال ا  اساا 
 .الزها ا    عت أ مال الزا ةمل

 Arezki Asmani (2018) 2 دراسة   .4

Les normes d’audit en Algérie: analyse à travers la réforme de la  :بعنوان    
profession comptable et des normes internationales 

هررره  الراااررمل إىل ت اررةح اإل ررزاءاا الرريت  رراءا هبررا اجلزائررز ارر  أ ررل الاةرراد إ ررالحاا إققصرراعيمل واالةررمل        
قرراا مل  وارر  بررني هررذا اإل ررالحاا اإل ررالمل اساارر  الرريت تطزقرر  لرره الراااررمل والررذم تانرر  برايقرره بقنررل اجلزائررز  

  ل إىل تاااب اا اةاية الرولةمل ل م اانمل والزا ةمل. لن اد اساا  والايل هبرا تط يز الثااهمل اساانةمل وال  

وت  رر   الراااررمل إىل أنرره واجررم تررل هررذد اجل رر ع إد أم الارر انني والةرراية   ررو البررق ى الرررويل تقطرر ا وتق ررني       
 ةرمل  إاقمزاا ت  صز القناهبةمل  وه  اا يصةا ا  اأا ايمل ا  ق انني وأن ممل ت ةرمل تفرن  المااارمل ال نةرمل ل مزا

 .واساانمل

 

 

 
1 Iyad Hassan Hessein Abuhem, Memorndum Factors affecting the quality of auditing frem the externnal 

auditor s point of view in Palestine, magister, university of gaza, Palestine , 2005. 

2 Arezki Asmani, Les normes d’audit en Algérie: analyse à travers la réforme de la profession comptable 

et des normes internationales, La réalité du métier de l'audit en Algérie Forum National , 11-04- 2018  .à 

l'Université de Boumerdes, Algérie . 
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 املطلب الثاين: الدراسات اليت تناولت معايري املراجعة احمللية والدولية

 chong Gin  ،(2000)  1دراسة     .1

  Auditing frame work in peopes republic of china and teh:بعنوان

international auditing guidelines . 

تررزتن  هررذد    1997اةةرراا اررنمل    38 اجلرر  الراااررمل إ ررراااا اةرراية الزا ةررمل اس ةررمل ت الصررني والرريت ب ترر         
وترام ا ررا ار  إ ررااها ال  ر ل إىل ت اهرق ت إ رزاءاا الزا ةرمل     الةاية الزا ةمل احلذ اةمل والشزتاا الصرنا ةمل

  .ااا اا المااااا الرولةمل ل مزا ةمل  و ابق ى مج  ايمل الصني ت  ا وتاولمل ل    ل هبا إىل ت اه

  ووت  ررر   الرااارررمل إىل أنررره م تطنةرررق هرررذد الةررراية   رررو ابرررق ى اذاترررا الزا ةرررمل ت تنفةرررذ  م ةرررمل الزا ةرررمل        
 .انق ممل وه  اا اها ا  نبنمل تطنةا ا ت الصنيإ راا قزاااا    تب ةالا ت وال تطنةا ا قرد لزا ا احلبااا

 and k.chan kenny  (02000)    2عااامل     .2

Auditing standards in china acomparative analysis with relevant   :بعنوان 
international standards and guidelines 

هررره  الراااررمل إىل عاااررمل اقط نرراا تطرر يز ا نررمل الزا ةررمل اسااررنةمل وحتبررني اةايةهررا عررا يق اهررق اررا القطرر ااا         
الرولةمل ل اتنمل المااااا الرولةمل ل مزا ةمل وه  اا ية ع الفائررت   رو ال نرمل بصرفمل خا رمل واإلققصراع الر طل بصرفمل  

  اامل

والررريت حصرررز ا الرااارررمل ت     اةررراية الزا ةرررمل اس ةرررمل ت الصرررني  وقرررر ت  ررر   الرااارررمل إىل إبرررزا  أارررناب إ رررراا        
القزايرر القبرااح    و اإل المل اإلققصاعم الشراال ت الصرني عرا يق اهرق ارا اقط نراا اةراية اساارنمل والزا ةرمل الرولةرمل

أاررناب    ل مشررزو اا ا ا ررمل وترر  حجررم اإلاررقثماااا ا اا ةررمل ت الصررني وتمررا يشررذل تطرر ا البرر   الالةررمل أحررر 
 .ت  ه الصني ت هذا الق  ه الرويل

 

 

 
1auditing guidelines  Auditing frame work in the peoples republic of china and internationlGin chong,  

. Managerial finance vol.26, no5, 2000 , p 12.some comparison 
2Auditing standards in china acomparative analysis with relevant international kenny and k.chan,  

no.4, p10., vol.35, standards and guidelines, the international journal of accounting 
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 el habib Djamale khoutra and mouhamed   (2017)  1دراسة    -3

Elaboration d’un référentiel d’audit financiers en algérie   :بعنوان  
par mimétisme intérets du cadre théorique de la tétranrmalisation 

والرريت متث رر  ت هرتتررني هرررتت الوىل قنررل اررنمل     الراااررمل الزاحررل الرريت اررزا هبررا ا نررمل الزا ةررمل ت اجلزائررز  وارر         
   1992واليت متةزا بتةاب الزا ةمل اساانةمل وتان  برايمل المااامل الفة ةمل وهق الا ا ر الرولةمل برايمل ا    1991

تمررا     ا ةررمل اس ةررمل ا ا ررمل هبررا ارر  اةرراية الزا ةررمل الرولةررملم اجلزائررز إاررق ح  اةرراية الز أوت  رر   الراااررمل إىل       
قرا  اجلزائرز و ر عاا تنرةت لق هةرق ت إلقزااق را ور  ا ة،راا الرولةرمل ار  خرالل الاةراد عجم  رمل ار  اإل رالحاا  

 .ت الن  امل اساانةمل

 Abdelfatah m.Alrshah   (2015  )2 دراسة  -4

An empirical analysis of audited financial statements reliability  :بعنوان    
mediating role of auditor quality  

الرااامل حت ةل ال ااطمل جل عت الزا ةمل ار  أ رل حت ةرل عوا ال اراطمل وذثةهرا   رو  ر عت الزا ةرمل ار     اجل        
   .ابقج ب تةةنمل ت الاطاح الصزت جبم  ايمل لةنةا  188خالل النةا ا اليت مجة  ا  

تمررا م   وت  رر   نقررائج الراااررمل إىل أم  القررمل إجيابةررمل بررني مماااررمل إعاات الشررزتاا ون  ةررمل ازا ةررمل احلبررااا          
الررريت  الق  ررل ترررذلك إىل أم هنررراك  القرررمل إجيابةرررمل برررني  ررر عت ازا ةررمل احلبرررااا و ا ث قةرررمل النةرررا ا الالةرررمل الزا ةرررمل  

اراطمل هارر تنرني أم ن  ةرمل ازا ةر  احلبرااا تق ار   زئةرا  والنبرنمل ل   أ را   و أاااا اةاية الزا ةرمل الرولةرمل  
 .الةالقمل بني آلةاا إعاات الشزتاا وا ث قةمل النةا ا الالةمل ل مزا ةمل

 

 

 

 
 

 Elaboration d’un référentiel d’audit financiers en algérie parDjamale khoutra and mouhamed el habib,  1  

 mimétisme intérets du cadre théorique de la tétranrmalisation,  Intervention lors du 15ème Colloque  

International, Lyon, France, 2017. 
2 Abdelfatah M. Alrshah, An Empirical Analysis of Audited Financial Statements Reliability: Mediating 

Role of Auditor Quality, ,vol 4, No3, International Journal of Finance and Accounting, 2015, PP: 172-179 . 
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 James Bievstaker Priscilla Burnoby and jay Thibodeau  (2001)  1دراسة  -5

The impact of information technology on the aoudit process    :بعنوان   
An assessment  of  the  state of the art and implications for the future  

managerial  auditing  journal USA 2001 

ل ت  رره اليابرراا ا ااررةمل  لة  ارراا   ررو  م ةررمل الزا ةررمل ت ظررهررره  الراااررمل إىل اةزهررمل ذثررة تذن ل  ةررا ا       
ت اإل ررزاءاا القنةررمل ت الزا ةررمل وتا ررة  اجل ررر والقذ فررمل وعوا الزا ةررمل  ل مزا ةررمل ورر  إاررق راد هررذد القذن ل  ةررا  

 اية الزا ةمل الرولةمل.اساانةمل اليت تةقمر   و هذد القذن   ةا ت تطنةق اة

خرالل الق طرة  لةم ةرمل    ا إلحالل القذن ل  ةا ت  م ةمل الزا ةمل  وقر ت     الرااامل إىل أم هناك أثز تنة         
وترررذلك ت ورررال احلصررر ل  رررل أعلرررمل اإلثنررراا  مجةرررا اإل رررزاءاا  إ رررزاء اإلخقنررراااا ت  الزا ةرررمل والذةفةرررمل الف ررر  و 

 .إتناح اةاية الزا ةمل الرولةمل وت ثةق  م ةمل الزا ةمل

 Atmane Ihaddaden  (2018) 2 دراسة   .5

Les Normes d’Audit Algériennes: Etat des lieux  :بعنوان    

هره  الرااامل إىل تب ة  الفر ء   رو اةراية الزا ةرمل اجلزائزيرمل الريت اأا أهنرا تةرر أحرر الة اارل الريت ترزتن             
فراءت ابرا ريه والةمر دا الريت يق ا را  ةمل وتباهم ت حتبةن ا  وعت   رو تفراءت الزا ةرمل وإارقااللةقه وتبن  ةمل الزا 
 رراا الذثرة ار  الار انني البرةت ل م نرمل بتةرمل حتبرني  إحةب  زه  ا نمل الزا ةرمل اساارنةمل ت اجلزائرز    ااابل  م ه

ةررراية الزا ةرررمل اجلزائزيرررمل والررريت  إارررق حة  اررر  اةررراية  واررر  هرررذد اإل رررراااا إ رررراا ا  ادعاء ال رررل  رررا ت اجلزائرررز
   .  الزا ةمل الرولةمل

الرااامل إىل أم اجلزائز واجم تننة ا  ذد الةاية بتةمل حتبني ن  ةرمل الزا ةرمل جرة أم اللرك ي حيصرل لنره   وت          
حبا الرااامل ا  الا انني د يذف  وحرد لق اةق هذا ا ررا برل جيرا اقابةرمل والقأترر ار  اررى تطنةا را   رو  

 .ابق ى اذاتا الزا ةمل

 

 
 

1 James Bievstaker Priscilla Burnoby and  jay Thibodeau, The impact of information technology on the aoudit 

process,  An assessment  of the  state of the art and implications for the future managerial  auditing, journal 

USA, 2001 . 
2 Atmane Ihaddaden, Les Normes d’Audit Algériennes: Etat des lieux, La réalité du métier de l'audit en 

Algérie Forum National, 11-04- 2018 à l'Université de Boumerdes, Algérie . 
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 ن الدراسات السابقة : موقع الدراسة الحالية م لثالمبحث الثا

بةررر  ررزض  ق رر  الرااارراا البررابامل حرر ل ا ارر ح تاةررةم المااارراا ال نةررمل ل مزا ةررمل ت اجلزائررز   ررو ارر ء        
ان اول ت هذا الن ب اناقشمل هذد الرااااا وحترير اا تقمةز به الرااارمل احلالةرمل    اةاية الزا ةمل اس ةمل والرولةمل

امل ار   ىل اط نرني ننراقيف ت الط را الول الراااراا البرابإاااانمل الرااااا البابامل وو  ةه ينابرم هرذا الن رب  
 اامل    الرااااا البابامل ادخقالا وت الط ا الثا  انةزض هةه اا هلز هذد الرا خالل ت اةح أو ه القشابه و 

  بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية  اإلختالفالتشابه و : أوجه  األولاملطلب  
ارر  خررالل اةاينررمل  ق رر  الرااارراا البررابامل  ررر أم أج ن ررا ابرر  حتبررني  رر عت الماااررمل ال نةررمل ل مزا ةررمل           

ار  أ رل حتبرني هةالةرمل العاء ال ررل     اساارنةمل بقطنةرق الةراية الرولةرمل ل مزا ةررمل ت إطراا الق  ره ور  الق اهرق ل رررويل
  (2012  قرررزيا  مرررز  )هرااارررمل     ززا ةرررمل ت اجلزائررر محةرررب  رررر أم  رررل الراااررراا الررريت تناولررر  القن رررةم ال رررل ل

حاول  القأاة  إلطاا ن زم تفةل برتقةمل الزا ةرمل الالةرمل ت اجلزائرز ار  خرالل تاررت اارتحراا ختر  تن رةم ال نرمل  
تمررر  )و(2017عي مرر   مررز)لررذم تبررةو الةرره عاااررمل  وهرر  نفرر  ا رررا ا   ت اجلزائررز وا اتنق ررا لقطرر ااا الةالةررمل

بةنمررا تناولرر  بةررض الرااارراا اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل حةررب قاارر  عةاجلرر  ال ارر ح ارر      (2017ل نةبررمل  اررنيأ
خررالل قةرراس ارررى تطنةررق اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل ت ال اقررا ال ررل وذثةهررا   ررو المااارراا ال نةررمل هراااررمل )ترر   

ولةررمل اررا اةرراية الزا ةررمل الةااررمل اإل قمرراع  ( إهقمرر  إ ررزاء اااانررمل ل مةرراية ازا ةررمل الر 2008الررري  تمرر ع  مررز  
ا برني  حتريرر الفزقرامرته الرااامل احلالةمل ت حت ةرل و   و الا  ب ال  ف  الق  ة   وه  نف  الا  ب الذم إ ق

اةرراية الزا ةررمل اس ةررمل ت    (1994 الشررمزم  حااررر  ةررر اةةرر ا  )وتناولرر  عاااررمل     الرولةررملاةرراية الزا ةررمل اس ةررمل و 
ب ااار   )و  (2011تمر أارني ارا وم )بةنمرا تناولر  عااارملعولمل ال ذمل الةزبةمل البة عيمل وقاانق ا اا ن ة ا الرولةرمل  

 (Arezki Asmani  2018)عااارمل  ( و AtmaneIhaddaden  2018) عااارملو   (2019ارنيأتمرر  
ية  اررى إاذانةرمل تطنةرق اةرا  (2017el habib  Djamale khoutra and mouhamed)  وعااارمل

بةنمررا تناولرر      اةرراية الزا ةررمل اجلزائزيررمل البررق حات ارر  اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل  ارر  خررالل  الزا ةررمل الرولةررمل ت اجلزائررز
ثرز الرتترا  ر  تطنةرق اةراية الزا ةرمل  ا ارمل بررا الرري  الوقب د حنام و   عااامل  ن ج  هةنمل و هب  يل ن ا ا رى

  رو حتبرني  ر عت الزا ةرمل ا اا ةرمل وهر  ارا تبرةو الةره عااارقنا  و    نةرمل ل مزا ةرمل اساارنةململ   رو المااارمل ال الرولة
   ا  خالل عااامل الثز الرتتا    تطنةق الةاية الزا ةمل اجلزائزيمل   و المااااا ال ةرمل ل مزا ةرمل ت ال اقرا ال رل

مهةررررمل و عوا تطنةرررق اةرررراية الزا ةررررمل  أ  (2016اقرررةرت خالرررررم)و(  2015اررررايح هررررايز)تناولررر  عاااررررمل تررررل اررر     و
 رر عت  (  2017مترراا خرجيررمل)و(  2019هاطمررمل  ررال )وابطةرر  عاااررمل     الرولةررمل ت حتبررني  رر عت الزا ةررمل اتااررنةمل

قرنالوم  )و(  2020 ر ة مل ب ار ةما )ارمل  هةمرا  راءا عاا  الزا ةمل الرولةرمل تازيز الزا ا ا اا   بقطنةق اةاية
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هررر  اررا تبررةو الةررره  يررمل اررا اةررراية الزا ةررمل الرولةررمل و   ررو قررذل عااارررمل اااانررمل لةرراية الزا رررا اجلزائز (2020بررزاهةمإ
       عااامل احلالةمل

ذثةهررا   ررو تن ررةم ا نررمل  تطنةررق اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل وت الخررة  ررر أم  تررل الرااارراا  اجلرر  ا ارر ح          
اررا هلةررز عاااررقنا احلالةررمل  رر  الرااارراا البررابامل هرر      اسااررنةملوعواهررا ت حتبررني  رر عت الزا ةررمل     الزا ةررمل ت اجلزائررز

ت قةق ررا حةررب  رراءا بةررر  و    (IAS)اااانق ررا عةرراية الزا ةررمل الرولةررملو    (NAA)اةاجلق ررا لةرراية الزا ةررمل اجلزائزيررمل
  أمجةر    تمرا  اةةراا  12الريت تقناولر     و  ذر  أج را الراااراا البرابامل     اةةاا  زائزم ل مزا ةمل  16إ راا 

 .  و ازوات تنل اةاية الزا ةمل الرولةمل ا  أ ل امام تط يز ا نمل الزا ةمل ت اجلزائز الرااااا البابامل
بني الرااامل احلالةرمل والراااراا البرابامل    والقشابه خقالانقةزا   و أو ه اإل( 01-02) ا  خالل اجلرول اقمو 

ا  تنةررا لرتتةرا  ارر   ت الراااررمل والنقرائج الق  ررل الة رهررت مل الن جةرمل والعواا البررق رامل و ار  خررالل اقترةاا الرااارر
  رواها.

 بني الدراسات السابقة والدراسة احلالية   اإلختالف و   التشابه  :أوجه(01-02)  اجلدول رقم

 إسم الباحث مكان الدراسة 
 وسنة النشر 

 عنوان الدراسة 
بني الدراسة احلالية   والتشابه  ختالف اإلأوجه  

 والدراسات السابقة

 الدراسات ابللغة العربية 
 الشمريحامد  عيد معيوف  

 لسعودية ( ا1994)
"معييييييايري املراجعيييييية الدولييييييية و  
ميييدى أمكانيييية إسيييتخدامها يف  
تنظييييييييييييم املمارسييييييييييية املهنيييييييييييية  
ابململكيييييية العربييييييية السييييييعودية  

 دراسة حتليلية مقارنة"
 

 مزا ةررمل ت  لقررا ال ررل  عاااررمل ال ا  إىلاررمل  اهررره  الرا 
اذانةررررررمل تطنةررررررق اةرررررراية الزا ةررررررمل  إارررررررى  البررررررة عيمل و 

وهر  ارا يقشرابه ارا الرااارمل احلالةرمل ار  حةرب  الرولةمل 
ا ررررا بةنمرررا يذمررر  اإلخرررقالا ت إ قمررراع الرااارررمل  

رى االئمرمل اةراية  ل    و الا  ب الق  ة  البابامل 
إ قمرررررررا  بةنمررررررا    الزا ةررررررمل الرولةررررررمل ل نة،ررررررمل البررررررة عيمل

رى    ررررو الارررر  ب اإلاقاصررررائ  لرررر  الراااررررمل احلالةررررمل
 تطنةق اةاية الزا ةمل اجلزائزيمل ت اجلزائز

 حمي الدين حممود عمر
 ( اجلزائر 2008)  

 

"مراجعييييييييية احلسييييييييياابت بيييييييييني  
املعايري العامة واملعايري الدولييية  

 "-حالة اجلزائر-دراسة مقارنة
 
 

  ىل إ زاء اااانرمل برني اةراية الةاارمل وإهره  الرااامل 
وه  اا يقشرابه ارا    اجلزائزت  ل مزا ةمل  الةاية الرولةمل  
اررر  خرررالل إ رررزاء اااانرررمل برررني اةررراية    الرااارررمل احلالةرررمل

خررقالا بررني الراااررقني  اإل   الزا ةررمل اجلزائزيررمل والرولةررمل
  اجلزائزيرمله  أم عااارمل احلالةرمل  اجلر  اةراية الزا ةرمل  
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اد قمررررررراع   رررررررو  اااانرررررررمل عةررررررراية الزا ةرررررررمل الرولةرررررررمل   
الق  ة ررررر     الررررن ج ال  رررررف اقاصرررررائ  و الارررر  ب اإل

بةنمررا قاانرر  الراااررمل البررابامل اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل  
الةرراية الزا ةررمل الةااررمل اد قمرراع   ررو عاااررمل حالررمل  

   .اداق راد الن ج ال  ف  الق  ة  
 

 حممد أمني مازون
 ( اجلزائر 2011)

"التييدقيق احملاسييييب مييين منظيييور  
املعايري الدولية ومدى إمكانييية  

 "اجلزائرتطبيقها يف 
 
 

 اجلرر  هررذد الراااررمل عوا اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل ت  
ارا يشرنه الرااارمل     حتبني  ز اا الزا ةمل اساارنةمل

ت ارررررل  احلالةررررمل هرررر  تنرررراول اةررررراية الزا ةررررمل الرولةررررمل  
جةرراب إ ررراا اةرراية الزا ةررمل اجلزائزيررمل بةنمررا  رراءا  

اس ةرررمل  الرااارررمل احلالةرررمل بةرررر أابرررا إ رررراااا ل مةررراية  
وعاا  اررى ت اهرق الماااراا ال نةرمل ل مزا ةرمل ارا  
الةرراية اس ةررمل الصرراعات  رر  اجمل رر  الرر طل ل م ااررنمل  

 .والبق حات ا  الةاية الرولةمل
( 2012)  دراسة عمر شرقي

 اجلزائر
 التنظيم املهين للمراجعة

دراسييية مقارنييية بيييني اجلزائييير  –  
 -تونس واململكة املغربية

ىل اااانمل القن ةم ال ل ل مزا ةرمل ت  إهره  الرااامل 
اجلزائرررز قنرررل  رررروا اةررراية الزا ةرررمل اجلزائزيرررمل  اااانرررمل  
برررررول  زبةررررمل اتاابةررررمل الرررريت تررررام  ررررا اررررنق ت إ ررررراا  
اةررراية الزا ةرررمل اس ةرررمل بةنمرررا  اجلررر  الرااارررمل احلالةرررمل  

قرزاد الرزا ةني الةراية الرولةرمل ت ارل الةراية  ارى إل
اهةمررررا تقشررررابه الراااررررمل احلالةررررمل اررررا الراااررررمل  اجلزائزيررررمل  

البررابامل ت تنرراول اإلطرراا الن ررزم ل مزا ةررمل اسااررنةمل  
 ت اجلزائز

تبييييين معييييايري املراجعيييية    "أمهييييية ( اجلزائر2015)سايح فايز
  اإلصيييييييالحالدولييييييية يف ضيييييييل  

دراسيييييييييية حاليييييييييية    -احملاسيييييييييييب
 "  -اجلزائر

تقشررابه الراااررمل البررابامل اررا الراااررمل احلالةررمل ت تنرراول  
البرابامل  ابطر  الرااارمل  اةاية الزا ةمل الرولةمل حةرب 

حتاةررررق نقررررائج إجيابةررررمل ت تطنةررررق ن رررراد اساارررر  الررررايل  
ت اجلزائررز بةنمررا حاولرر   بقنررل اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل  

الرااارررمل احلالةرررمل اةزهرررمل اررررى تطنةرررق هرررذد الةررراية ت  
 ال اقا الةم   
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 رشيدة خالدي 
 ( اجلزائر 2016)

املراجعيييية    "دور تطبيييييق معييييايري
الدولييييييييية يف تضييييييييييق فجييييييييوة  
التوقعات يف املراجعة القانونييية  

 يف اجلزائر " 
 

حاولررر  الرااارررمل اةاجلرررمل عوا تطنةرررق اةررراية الزا ةرررمل  
ت تفررررةةق    الرررريت تناولن ررررا ت الراااررررمل احلالةررررمل  الرولةررررمل

هجررر ت الق قةررراا ت بة،رررمل الزا ةرررمل الاان نةرررمل ت اجلزائرررز  
بةنمررررررررا  اجلرررررررر      ااررررررررقةمال أارررررررر  ب اإلاقاصرررررررراء

عوا اةراية الزا ةرمل الرولةرمل ت حتبرني   احلالةمل الرااامل
 المااااا ال نةمل ل مزا ةمل ت اجلزائز

 قسوم حنان
 ( اجلزائر 2016)

أثييير اإلفصييياح احملاسييييب عليييى  "
جيييودة القيييوائم املاليييية يف ظيييل  
تطبييييق معيييايري التقيييارير املاليييية  

دراسيية تطبيقييية حييول  -الدولييية
بعييض املؤسسييات اإلقتصييادية  

  بوالية سطيف "
 

اةاجلررررررمل إقررررررذالةمل ارررررررى ذثررررررة    إىلهررررررره  الراااررررررمل  
تطنةرررق اإلهصرررامل اسااررر  وهرررق الن ررراد اسااررر  الرررايل  
  ررررو  رررر عت الارررر ائم الالةررررمل ت اررررل اةرررراية الزا ةررررمل  

وهرررر  اررررا تطزقنررررا لرررره ت الراااررررمل احلالةررررمل ارررر   الرولةررررمل  
و إ قمررررررا  خرررررالل عااارررررمل اةررررراية الزا ةرررررمل الرولةرررررمل  

 رررمل والالح رررمل الش صرررةمل  الااب  رررو  الرااارررمل البرررابامل  
بةنمرررا      ج ال  رررف  الق  ة ررر  والاررراام نارررق راد الرررإ
الرااارررمل احلالةرررمل لةاجلرررمل اررررى تطنةرررق اةررراية    جت ررر إ

الزا ةررررمل اجلزائزيررررمل والبررررق حات ارررر  الةرررراية الرولةررررمل ت  
 قمراع   رو  ال نةمل ل مزا ةمل ت اجلزائز اإلالمااااا 
 .اقاصائةملالرااامل اإل

صيييييييينهاجي هيبيييييييية عييييييييوادي  
مصييييييطفى وعمييييييامرة حممييييييد  

 العيد
 ( اجلزائر2017)

"أثيييير تطبيييييق معييييايري التيييييدقيق  
الدوليييييييية  يف حتسيييييييني جيييييييودة  

 التدقيق اخلارجي"  
 
 

 اجل  هذد الرااارمل الثرز الرتترا  ر  تطنةرق اةراية  
الزا ةمل الرولةمل  ل حتبني   عت الزا ةمل ا اا ةرمل و  

وهرر  اررا يقشررابه    إ طرراء أتثررز اصررراقةمل ل ارر ائم الالةررمل
الزا ةررمل    اررا الراااررمل احلالةررمل ارر  خررالل عاااررمل اةرراية

بةنمرررررا  اجلررررر  الرااارررررمل احلالةرررررمل أثرررررز تطنةرررررق    الرولةرررررمل
اةرررررراية الزا ةررررررمل اجلزائزيررررررمل   ررررررو المااارررررراا ال نةررررررمل  
 ل مزا ةمل ت اجلزائز بةر اااانق ا اا ن ة ا الرولةمل 

 حممد أمني لونيسة 
 ( اجلزائر 2017)

مهنييييييييية التيييييييييدقيق يف    "تطيييييييييور
اجلزائييييير و أثيييييره عليييييى حتسيييييني  
جيييييييييييييييييييييييييودة املعلوميييييييييييييييييييييييييات  
املالية_دراسييييييييية لعينييييييييية مييييييييين  

 اجلرر  الراااررمل أثررز تطرر ا ا نررمل الزا ةررمل   ررو  رر عت  
اقاصررائةمل لةةنررمل  إالة  ارراا الالةررمل ارر  خررالل عاااررمل  

 الرااارررررمل  اررررر  اذاترررررا ا ررررر ت اساارررررنةمل بةنمرررررا تةررررراج
الق  ة ةرررررمل الااانرررررمل أثرررررز تطنةرررررق  احلالةرررررمل اإلاقاصرررررائةمل و 
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 مكاتب اخلربة احملاسبية "
 
 

اةاية الزا ةمل اجلزائزيرمل البرق حات ار  اةراية الزا ةرمل  
   المااارراا ال نةررمل ل مزا ةررمل ت اجلزائررز  الرولةررمل   ررو

اررر  خرررالل إاقاصررراء وم  رررمل اررر  ال نةرررني اإلاررراهمل  
ىل عااامل حت ة ةمل اااانمل بني اةاية اجلزائزيمل ل مزا ةرمل  إ

والصررررراعات  ررررر  اجمل ررررر  الررررر طل ل م اارررررنةمل واةررررراية  
 الزا ةمل الرولةمل  

 هبلويل نور اهلدى
 ( اجلزائر2017)

"أثيييييير تبييييييين معييييييايري التييييييدقيق  
الدولييييييييييية يف تطييييييييييوير مهنيييييييييية  

–التييييدقيق احملاسيييييب ابجلزائيييير  
دراسيييية إستقصييييائية لعينيييية ميييين  

حلسييييياابت واخليييييرباء  حميييييافظي ا
 احملاسبني"

 

هرررره  الرااارررمل اىل حتريرررر أثرررز تنرررل اةررراية الزا ةرررمل  
الرولةرمل   ررو تطرر يز ا نرمل الزا ةررمل اسااررنةمل ت اجلزائررز  
وهر  ارا يقشرابه ارا هررا الرااارمل احلالةرمل ار  خرالل  

  إ ررررراااات جةرررراب  عاااررررمل اةرررراية الزا ةررررمل الرولةررررمل  
اررر  خرررالل إاقاصررراء  ةنررررمل     اةررراية الزا ةرررمل اجلزائزيرررمل

اررررر  تررررراه   احلبرررررااا و ا ررررر اء اساارررررنةني بةنمرررررا  
أثررررز تطنةررررق اةرررراية الزا ةررررمل     اجلرررر  الراااررررمل احلالةررررمل
ال نةررمل ل مزا ةررمل ت اجلزائررز    اجلزائزيررمل   ررو المااارراا
وتقشرررابه ترررذل الراااررراا ت    اررر  أ رررل تطررر يز ال نرررمل

 نف  النم الج اإلحصائ .إتناح  
 متار خدجية 

 ( اجلزائر 2017)
تقييييارير التييييدقيق اخلييييارجي يف  "

ظييييييل الزامييييييية تطبيييييييق معييييييايري  
 التدقيق الدولية " 

 
 
 

هررررررره  الراااررررررمل إىل اةزهررررررمل ارررررررى تطنةررررررق الزا ررررررا  
ا رراا   لةرراية الزا ةررمل الرولةررمل أثنرراء مماااررقه ا اارره  
   واةزهمل انةذاااا هذا الق  ه   رو ال نرمل ت اجلزائرز

اقاصرراء وم  رررمل  إبةنمررا  اجلرر  الراااررمل ارر  خررالل  
ار  ال قصرني ت ال نرمل بةنمررا  اجلر  الرااارمل احلالةررمل  
وهرررررق الاررررر  ب الق  ة ررررر  الاررررراام ادخقالهررررراا برررررني  
اةرررررراية الزا ةررررررمل الرولةررررررمل واةرررررراية الزا ةررررررمل اجلزائزيررررررمل   

 وارى تطنةا ا ت ال اقا ال ل  
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 نبيلة هيالمي 
 ( اجلزائر 2017)

م تكنولوجييييييييييييييييييييا  إسيييييييييييييييييييتخدا
املعلومييييييييييات وأثرهييييييييييا علييييييييييى  
املراجعيييية القانونييييية يف اجلزائيييير  

 وفقا ملعايري املراجعة الدولية
 
 
 
 

ىل حتريرر ذثرة تذن ل  ةرا الة  اراا  إهره  الرااامل 
ت  م ةرررمل الزا ةرررمل ارررا الخرررذ بةرررني اد قنررراا اةررراية  
الزا ةررمل الرولةررمل تةااررل أااارر  ت حتبررني أعاء ا نررمل  
الزا ةرررمل ت اجلزائرررز حةرررب  زاررر  الرااارررمل البرررنل و  

الرريت هلذرر  ارر  خال ررا اإلاررقفاعت ارر  تطنةررق    اآللةرراا
ااا ال نةرمل ل مزا ةرمل  اةاية الزا ةمل الرولةمل ت الماا 

هةمرررررا  اجلررررر  الرااارررررمل احلالةرررررمل ا اررررر ح     ت اجلزائرررررز
اةرررراية الزا ةررررمل اجلزائزيررررمل إارررراهمل إيل اةرررراية الزا ةررررمل  

 الرولةمل
 

 ديلمي عمر 
 ( اجلزائر 2017)

"حنيييييييو حتسيييييييني أداء املراجعييييييية  
املالييية يف ظييل معييايري املراجعيية  

 "  -حالة اجلزائر    –الدولية 
 

  ابطرررررر  هررررررذد الراااررررررمل حتبررررررني أعاء ا نررررررمل الزا ةررررررمل
   ت اجلزائرررز بقطنةرررق اةررراية الزا ةرررمل الرولةرررمل  اساارررنةمل

بةنمررررا تناولرررر  الراااررررمل احلالةررررمل ا ارررر ح حتبررررني أعاء  
وممااارررررررمل ال نرررررررمل ت اجلزائرررررررز عةررررررراية الزا ةرررررررمل اس ةرررررررمل  
 البق حات ا  الةاية الرولةمل بةر إ زاء اااانمل بةن ما

 فاطمة عالق 
 ( اجلزائر 2019)

"مسؤوليات مراجع احلساابت  
يف اجلزائيييييييييييير وأثييييييييييييره علييييييييييييى  

وفييق معييايري    التقيياريرمصييداقية  
دراسيييييييية  -املراجعيييييييية الدولييييييييية

 "  -ميدانية

تناولررر  هرررذد الرااارررمل ااررررات ازا ةررر  احلبرررااا ت  
  اإللقررزاد عةرراية الزا ةررمل الرولةررمل واررا ذثررة هررذا اإللقررزاد
  ررررررو اصررررررراقةمل القارررررراايز الالةررررررمل ارررررر  خررررررالل عاااررررررمل  

بةنمررا  اجلرر  الراااررمل احلالةررمل ارررى القررزاد     إاررقنةانةمل
اإل قمراع  ازا ة  احلبااا عةاية الزا ةمل اجلزائزيرمل  

   و نف  العاء اإلاقنانمل وأا  ب اإلاقاصاء
 بلقاضي طاهر ملني

 ( اجلزائر2019)
"تطبيييييييييييق معييييييييييايري املراجعيييييييييية  
الدولييية ومييدى اسييتجابة البيئيية  

دراسييية تطبيقيييية  -اجلزائريييية هليييا
 "  -يف مكتب مراجعة

 
 

 اجلرر  هرررذد الرااارررمل اررررى إارررقجابمل النة،رررمل اجلزائزيرررمل  
لةرراية الزا ةررمل الرولةررمل وبةررام أمهةررمل تطنةا ررا ت ال اقررا  
ال رررل اررر  خرررالل عااارررمل اةرانةرررمل ت إحررررى اذاترررا  

بةنمرا  اجلر  الرااارمل احلالةرمل اررى     زائزيملالزا ةمل اجل
ترر هز النة،رررمل اجلزائزيرررمل لقط نرراا تطنةرررق اةررراية الزا ةرررمل  

 ا  خالل الا  ب اإلاقاصائ الرولةمل 
هره  هذد الرااامل إىل ت اةح ارى ابايزت اجلزائرز  "أثيير معييايري التييدقيق اخليييارجي   سوسة بدر الدين 
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-على جودة املعلومات املالية ( اجلزائر2019)
دراسيية ميدانييية آلراء عينيية ميين  
امليييييدققني عليييييى ضيييييوء معيييييايري  

 "   -التدقيق اجلزائرية

اسااررنةمل    ورر  الق اهررق ت وررال الزا ةررمل  لق  رره الرررويل
حاولرر   و   وهرر  اررا يقشررابه اررا هرررا الراااررمل احلالةررمل

اةزهررمل أثررز تطنةررق اةرراية الزا ةررمل الرولةررمل   ررو الارر ائم  
بةنمررا  اجلرر  الراااررمل احلالةررمل هررذا الثررز لذرر      الالةررمل

 ا  ان  ا تطنةق اةاية الزا ةمل اجلزائزيمل
صليحة بوسليماين وحممد 

 طويلب
 ( اجلزائر 2020)

معييييييييييايري املراجعيييييييييية  "توافييييييييييق  
اجلزائريييية ميييع معيييايري املراجعييية  

 الدولية"
 
 
 
 

قاانرررر  هرررررذد الرااارررررمل اةرررراية الزا ةرررررمل الرولةرررررمل ارررررا    
اإل رررررراااا الثالثرررررمل الوىل لةررررراية الزا ةرررررمل اجلزائزيررررررمل  

" اررررر  خرررررالل    2017"أثررررر   شرررررز اةةررررراا إىل جايرررررمل  
إ رررررزاء عااارررررمل حت ة ةرررررمل لق ريرررررر أو ررررره ادخرررررقالا و  

  الرررريت    ه  إلةرررره الراااررررمل احلالةررررملوهرررر  اررررا هررررر   القشررررابه
 اجل  تل الةاية الصاعات إىل حرر الةر د ارققه  شرز  

 ررررر  طزيرررررق عااارررررمل حالرررررمل  "  2018اةةررررراا إىل جايرررررمل  
اإل قمررررراع   رررررو الاررررر  ب اإلاقاصرررررائ  لةةنرررررمل اررررر   

 ال نةني.
 لقليطي االخضر

 ( اجلزائر2020)
 
 
 

التوافييييق والتطبيييييق    "متطلبييييات
ملعييييييايري املراجعيييييية الدولييييييية يف  

دراسييييييييييية  -البيئيييييييييية اجلزائريييييييييييية
 ميدانية"

 

تناولرررر  هررررذد الراااررررمل ارررررى إاذانةررررمل تطنةررررق اةرررراية  
بةنمررررا هررررره  الرااارررررمل     الزا ةررررمل الرولةررررمل ت اجلزائرررررز

ىل اةزهمل ارى القطنةق الفة   لةراية الزا ةرمل  إاحلالةمل 
ل مزا ةرررررمل ت اجلزائرررررز  اجلزائزيرررررمل ت الماااررررراا ال نةرررررمل  

 بةر إ زاء عااامل اااانمل اا نفة ا الرولةمل 
 شبالوي إبراهيم 

 ( اجلزائر 2020)
 

"واقع وأفاق التدقيق اخلييارجي  
يف اجلزائييييييير يف ضيييييييل معييييييييايري  

(  IASالتييييييييييييدقيق الدولييييييييييييية)
ومعييييييييايري التييييييييدقيق اجلزائرييييييييية  

(NAA) 
 
 
 

هره  هذد الرااامل إىل حت ةل ال اقا ال رل ل مزا ةرمل  
ت اجلزائرررررررز وحتريرررررررر اررررررررى هةالةرررررررمل اةررررررراية الزا ةرررررررمل  

اقاصررراء  وإارررق را  الرااارررمل أاررر  ب اإل   اجلزائزيرررمل
  ارر  خررالل إاررقنةام ا  رره إىل الترراعهلةني و ال نةررني
  وه  نف  الا  ب الذم إاق راقه الرااارمل احلالةرمل  

    ال نةررررني ت اجلزائررررزارررر  خررررالل ااقاصرررراء  ةنررررمل ارررر
حاولررررر  الرااارررررمل حتريرررررر اررررررى ت اهرررررق الماااررررراا  و 

 ال نةمل ل مزا ةمل اا اةاية الزا ةمل اجلزائزيمل  
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 الدراسات ابلغة األجنبية 
 kenny and k.chan 

 الصني   2000
 

Auditing  standards   

in china  

acomparative 

analysis  with  

relevant 

international  

standards   and 

guidelines 

هررررره  الرااارررررمل إىل عاااررررمل اقط نررررراا تطرررر يز ا نرررررمل  
الزا ةررررمل اسااررررنةمل وحتبررررني اةايةهررررا عررررا يق اهررررق اررررا  

وهررذا اررا  القطرر ااا الرولةررمل ل اتنررمل المااارراا الرولةررمل  
تزاررر  لررره الرااارررمل احلالةرررمل اإلخرررقالا يذمررر  ت قةررراد  

اساارنةمل  ل مزا ةرمل     و ال اقرا ال رلالرااامل البابامل  
بةنمررررا الراااررررمل احلالةررررمل   ررررو ال اقررررا ال ررررل    ت الصررررني

 .اجلزائزل مزا ةمل اساانةمل ت 
Ginchong  

 الصني    2000
 

 

 

 

 

Auditing  frame  

work in  peopes  

republic of china   

and  teh 

international  

auditing guidelines  

som compaisons 
 
 
 

 اجلرر  الرااارررمل إ ررراااا اةررراية الزا ةررمل اس ةرررمل ت  
ترررزتن     1997اةةررراا ارررنمل    38 والررريت ب تررر   الصرررني

احلذ اةررمل والشررزتاا الصررنا ةمل  هررذد الةرراية الزا ةررمل  
وترررررام ا ررررررا اررررر  إ ررررررااها ال  ررررر ل إىل ت اهرررررق ت  

  مل الصني ت  اإل زاءاا الزا ةمل   و ابق ى مج  اي
اررررررى تطنةرررررق  اررررا يشرررررنه الراااررررمل احلالةرررررمل هررررر  تنرررراول  

خررررقالا يذمرررر  ت تنرررراول الراااررررمل  الةرررراية اس ةررررمل اإل
بةنمرررررررا تناولررررررر     البرررررررابامل الةررررررراية اس ةرررررررمل ت الصرررررررني

 الرااامل احلالةمل اةاية الزا ةمل اس ةمل ت اجلزائز

James bievstaker 

priscilla burnoby 

and jay thibodeau 

2001   USA 

The impact  of 

information 

technology  on the 

Aoudit  process  An  

Assessment  of  the  

State of the art and 

implications for  the 

future   managerial  

auditing   

لة  ارراا  هرره  الراااررمل إىل اةزهررمل ذثررة تذن ل  ةررا ا
ل ت  ررررررره اليابررررررراا    رررررررو  م ةرررررررمل الزا ةرررررررمل ت ظررررررر

   ا اارررةمل ل مزا ةرررمل وررر  إارررق راد هرررذد القذن ل  ةرررا
بةنمرررررا  اجلررررر  الرااارررررمل احلالةرررررمل ذثرررررة تطنةرررررق اةررررراية  

تقشررررابه الراااررررمل    الزا ةررررمل   ررررو الماااررررمل ال نةررررمل  ررررا
احلالةررررمل والبررررابامل ت عاااررررمل الة ااررررل الرررريت ترررريثز   ررررو  

  م ةمل الزا ةمل اساانةمل
iyad hassan hessein 

abuhem memorndum   

 فلسطني  2005
 

Factors Affecting  

the quality  of  

auditing Frem  the  

Externnal Auditors  

Point   of  view  in  

هرررررره  الرااارررررمل إىل اةزهرررررمل  ررررر عت  م ةرررررمل الزا ةررررررمل  
اساارررررنةمل وحتريرررررر أهرررررم الة اارررررل الررررريثزت   ة رررررا وأهرررررم  
الطررررررز  الرررررريت تبرررررراهم ت اهررررررا ارررررر   رررررر عت الزا ةرررررررمل  
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Palestine 
 
 
 
 

اسااررنةمل ولةاجلررمل هررذا ال ارر ح إ قمررر الناحررب   ررو  
بةنمرررا وبرررنف     إارررقنةام إلاقاصررراء أااء  ةنرررمل الرااارررمل

الرااارررررمل احلالةرررررمل اةزهرررررمل  حاولررررر   و الاررررر  ب  العات  
ذثة تطنةق اةراية الزا ةرمل اس ةرمل والرولةرمل   رو ا نرمل  

 ت اجلزائز.  الزا ةمل اساانةمل
 Semuiqnd  

Johnson 

 نبجرياب  2011
 

Stakeholders  

Perception  of  

Audit  Performance  

gap  in  Nigeria 

 
 
 

الراااررررررررمل هجرررررررر ت العاء بررررررررني الررررررررزا ةني و     اجلرررررررر 
ابرررق را  الاررر ائم الالةرررمل وأثرررز اللرررك   رررو اصرررراقةمل  
 مرررررررل الزا رررررررا و  رررررررو الثارررررررمل ال  ررررررر عت بةنررررررره وبرررررررني  

بةنما  اجل  الرااامل احلالةرمل عوا اةراية  ابق راة ا  
ا  اس ةمل البق حات ا  الةاية الزا ةرمل الرولةرمل  الزا ةمل 

 ةمل احلبااات تا ة  هج ت ممااامل ازا 
Douglasj.skinner 

 الياابن  2012
  

Scientific  Articles 

Audit  Quality  and 

Auditor  Reputation 

Ovidence  From 

Japan 
 
 

مل ازا ررا  الراااررمل إقررذالةمل ابررامهمل تاةررةم أعلرر اجلرر   
احلبررررررااا ت حتبررررررني  رررررر عت الزا ةررررررمل اسااررررررنةمل ت  
اليابرراا الةاانةررمل ارر  خررالل عاااررمل  ةنررمل إحصررائةمل  
ارررررر  اليابرررررراا  رررررر  طزياررررررمل إاررررررقنانمل لةزهررررررمل اأي ررررررم  

 اجلررر  تطنةرررق  وبرررنف  أاررر  ب الرااارررمل احلالةرررمل الررريت  
اس ةرررمل البرررق حات اررر  الةررراية الرولةرررمل    اةررراية الزا ةرررمل

ني  رررر عت الزا ةررررمل اسااررررنةمل ت    ررررو حتبرررر  ل مزا ةررررمل
 .اجلزائز

Djamale khoutra  

and mouhamed  el 

habib 

 اجلزائر   2017
 

Elaboration  d’un 

Référentiel  d’audit 

Financiers  en   

Algérie par   

mimétisme Intérets   

لق هةرق  تاولرمل ا ل  الرااامل    ع اجلزائرز ت إطرااتناو 
اررررر  خرررررالل تنرررررل  وررررر  ا ة،ررررراا الرولةرررررمل    ت إلقزااق رررررا

اةرررراية الزا ةررررمل  ارررر  خررررالل  اةرررراية الزا ةررررمل الرولةررررمل  
وهررر  ارررا تزاررر  إلةررره الرااارررمل احلالةرررمل  وعت   رررو  اس ةرررمل  
هررررذد    مل اجلرررر  الراااررررمل احلالةررررمل ارررررى هةالة رررر  اللررررك  

 .اجل  ع ت حتبني ممااامل ال نمل
Abdelfatah 

m.alrshah 

2015اجلزائر    

An empirical 

analysis of audited 

financial statements 

reliability mediating 

role of auditor 

 اجلررر  الراااررررمل حت ةررررل عوا ال اررراطمل وذثةهررررا   ررررو  
 ررر عت الزا ةرررمل اررر  خرررالل النةرررا ا الررريت مجةررر  اررر   

ابررقج ب تةةنررمل ت الاطرراح الصررزت جبم  ايررمل    188
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quality 

 
اااررمل احلالةررمل تاةررةم المااارراا    بةنمررا  اجلرر  الر لةنةررا

يفرر ز القفشررابه    ال نةرمل ل مزا ةررمل اسااررنةمل ت اجلزائرز
ت تنرراول ا ارر ح الزا ةررمل اسااررنةمل وإاررقةمال نفرر   
الاررررررر  ب اإلاقاصرررررررائ  اإلخرررررررقالا ت إارررررررق راا  
الراااررررمل احلالةررررمل ال اقرررررا ال ررررل ل م ااررررنمل ت اجلزائرررررز  

 .اوالرااامل البابامل ال اقا الصزت ت لةنة
Atmane 

IHADDADEN 

 اجلزائر   2018

Les Normes d’Audit 

Algériennes: Etat 

des lieux 
 
 
 
 

هررررررره  الراااررررررمل إىل تبرررررر ة  الفرررررر ء   ررررررو اةرررررراية  
الزا ةمل اجلزائزيمل الريت اأا أهنرا تةرر أحرر الة اارل الريت  

برةن ا  وعت   رو  ةمل وتبراهم ت حتتزتن  بن  ةمل الزا 
وهر  و رره القشرابه ارا الرااارمل احلالةررمل  تفراءت الزا ةرمل  
الرااارررمل    يفررر ز اإلخرررقالا ت ابررر    وعت   رررو اللرررك

 احلالةمل ال ا ح الةاية اجلزائزيمل والرولةمل اةا.
Arezki ASMANI 

اجلزائر   2018  

 

 

 

 

 

Les  normes  d’audit 

en Algérie: analyse 

à travers la réforme 

de la profession 
comptable  et des 

normes 

internationales 

هررره  الراااررمل إىل ت اررةح اإل ررزاءاا الرريت  رراءا  
هبرا اجلزائررز ار  أ ررل الاةراد اإل ررالمل اساار  والررايل  
هبرا ال   ل إىل تاااب اا اةراية الرولةرمل الزا ةرمل  

 ره  يفر ز و بةنمرا وه  اا أقااا إلةه الرااامل احلالةرمل 
الرااارررررمل    اإلخرررررقالا  وعت   رررررو ارررررا ارررررنق ت تنررررراول

  احلالةررمل اةرراية الزا ةررمل اجلزاائزيررمل تالةررمل لقاررااب الرررويل
 ا  خالل قةاس ارى هةالةمل هذا الق  ه.

 ا  إ راع الناحب اإل قماع   و الرااااا البابامل املصدر: 

 موقع الدراسات احلالية من الدراسات السابقة  :ينالثا  طلبامل

ناولرر   بةررر اإلطررالح   ررو افررم م الرااارراا البررابامل الرريت حبثرر  ت ال ارر ح   ررر أم الرااارراا البررابامل ت        
حاولررر  ابررر  حتبرررني  ررر عت المااارررمل ال نةرررمل  ية الزا ةرررمل الرولةرررمل و اقط نررراا تطنةرررق اةررراو    القن رررةم ال رررل ل مزا ةرررمل

ت إطرررراا ت حةررررر الق اهررررق الرررررويل ارررر  أ ررررل حتبررررني العاء ال ررررل    (IAS)ل مز ةررررمل بقطنةررررق اةرررراية الزا ةررررمل الرولةررررمل
ارا اةراية الزا ةرمل الرولةرمل      (NAA)  يرملق  حني تزترزا عااارقنا   رو اررى ت اهرق اةراية الزا ةرمل اجلزائز   ل مز ةمل
(IAS)   الرااارررمل ت ا ررررا وهررر  تطررر يز المااارررمل ال نةرررمل ل مزا ةررررمل  اررررى تطنةا رررا ت ال اقرررا ال رررل حةرررب تقفرررق  و

 .انةمل وا اتنق ا لقط ااا الةالةملاسا
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اررا هلةررز الرااارررمل احلالةررمل  ررر  الرااارراا البرررابامل هرر  أم الرااارررمل احلالةررمل تننررر  ان رر ا تطنةرررق اةرراية الزا ةرررمل         
ارر  خررالل قةرراس ارررى تطنةررق اةرراية الزا ةررمل     اجلزائزيررمل تمرررخل لق بررني المااارراا ال نةررمل ل مزا ةررمل ت اجلزائررز

وحت ةرل اررى ت اهرق الةراية اجلزائزيرمل ل مزا ةرمل ارا الةراية الرولةرمل ل مزا ةرمل     اجلزائزيمل ت المااااا ال نةرمل ل مزا ةرمل
متر  هةره    وعااامل الثز الرتتا    تطنةق اةاية الزا ةمل اجلزائزيرمل تمرا متقرا   ر  الراااراا البرابامل ت الزارام الرذم

 شررز اةةرراا   ررو  ذرر     16اتايررا اإل ررراا الزابررا لةرراية الزا ةررمل اجلزائزيررمل وعاااررمل    حةررب  رراءا بةررر    الراااررمل
 .الرااااا البابامل  اليت ي ذخذ بةني اد قناا تل اإل راااا الابا الصاعات    اجمل   ال طل ل م اانمل
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 : الفصل   خالصة

الرريت تناولرر  اقتررةاا الراااررمل  ارراا البررابامل القة اررمل ال ارر ح و ىل أهررم الرااإاررم  هررذا الفصررل م القطررز           
حةررب دح نررا أم عاااررمل احلالةررمل تشرررتك اررا     احلالةررمل وتةقرر  ذ ررةال   مةررا  ررا ارر اء تانرر  عااارراا ت ةررمل أو عولةررمل

لة رررا ارررا  إىل حرررر تنرررة ت النقرررائج الق  رررل  إوتقفرررق      زيررر  هة رررا الرااارررملأالراااررراا البرررابامل اس ةرررمل ت النة،رررمل الررريت  
ال ننةمل خا مل أم أج ا هذد الرااااا أ زي  ت عول اقشراهبمل ال اقرا ادققصراعم بةنمرا متقرا   الرااااا الةزبةمل و 

  (IAS)بررل اةراية الزا ةررمل  (NAA)حلالةرمل  ر  الراااراا اس ةررمل ت تزتةزهرا   رو اةراية الزا ةررمل اجلزائزيرملالرااارمل ا
   .الزاام الذم مت  هةه الرااامل  الرااااا ال ننةمل ت الذام و الرولةمل ومتقا  تذلك  

رولةرمل ار  قرأنه أم حيبر  ار   ال(IAS) تفا    و أم تطنةق اةاية الزا ةرمل  إىل أم  ل الرااااا البابامل  إ       
المااامل ال نةمل ل مزا ةمل اساانةمل حةب  اءا هذد الرااامل لااانمل ارى ت اهق اةراية الزا ةرمل اجلزائزيرمل ارا اةراية  

ل مزا ةرمل احلبااا ت ارى تطنةا ا ت ال اقا ال ل وأثزها   رو حتبرني المااارمل ال نةرمل  الزا ةمل الرولةمل واةزهمل اأم ازا ة 
 .اساانةمل ت اجلزائز
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 :  تمهيد

  سبد جوبوا املرارسبا   هببد ،  نظم مهنة املراجعة احملاسبييةيدستور دويل  (  ISA)تعد معايري املراجعة الدولية           
هبببت متالبببة ل بببا دوا العببباى واارااببببر للبببا  بببرار ى بببت دوا العببباى لرلببب  للبببا   بببري  احملاسبببيية، ج  للرراجعبببة  ةيبببهنامل

تطييقهببا ا الوا بب     بغيببة(  NAA)احملليببة  صببدار ورولببة مببخ املعببايري  إمببخ لبب ا  احملاسببيية،  وحتببديم مهنببة املراجعببة  
(  NAA) املراجعبببة ااراابريبببةمبببا مبببدت  يبببري تطييببب  معبببايري  شببب الية الدراسبببة و بببت  إومبببخ  نبببا تتولبببا لنبببا    هببب ،امل

ليبببم  بببا     ،( للبببا املرارسبببا  املهنيبببة للرراجعبببة احملاسبببيية ا اارااببببرISAاملسبببتولاا مبببخ معبببايري املراجعبببة الدوليبببة )
ستقصبباابية لعينببة مببخ ابباجظت اخلسبباى  وايببباا احملاسببيي  بصبباتهم عارسبب  ملهنببة املراجعببة  إاليالببم رجببراا دراسببة  

   به  اخلبرياتواجب     مبدتو   مدت تطيي  معايري املراجعبة ااراابريبة  جا التعر  للا رأيهم اأمخ   ،احملاسيية ا ااراابر
ا   با  هببا اليالبم    البه   لتحليبا املقبار  و بها بعبد ا  ،ا اارااببر  املهنية  ا و يري ا للا املرارس ،م  نظريهتا الدولية

الصبادرا إىل    بب  معبايري املراجعبة الدوليبة وااراابريبة  تطباب شبي   ىل وجبود  إ مت التوصا مبخ ل لب  واله الاصا اخوا 
   ىل:إجيرا يلت نتطرق  و  لد اليو 

 ؛ يةنالطريقة واإلجراءات املتبعة يف الدراسة امليدااملبحث األول:   •

 .املبحث الثاين: عرض النتائج ومناقشتها •
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 .ية نالدراسة الميداالمبحث األول: الطريقة واإلجراءات المتبعة في 

( املسببتولاا مببخ معببايري املراجعببة  NAA) مببدت  يببري تطييبب  معببايري املراجعببة ااراابريببة   الدراسببة امليدانيببةتعبباج      
ليبم  يبا  به  الدراسبة امليدانيبة  با  اليالبم    ،( للا املرارسا  املهنية للرراجعة احملاسيية ا ااراابرISAالدولية )

حتليليبة مقارنبة بب  معبايري املراجعبة الدوليبة ومعبايري املراجعبة ااراابريبة مبخ أجبا معرجبة أوجبب    بدراسبة  اخواا الاصبا  
ا  بها الاصبا مبخ لب ا معرجبة رأ  عارسبت مهنبة املراجعبة    كبهل لي   إو و ما نتطرق  ،ارااللت   والتشاب  بينه

املهنيببة    مببدت تواجبب  املرارسببا و   نظريهتببا ااراابريببة،احملاسببيية ا ااراابببر لببوا مببدت تواجبب  معببايري املراجعببة الدوليببة مبب   
ىل  إجيهبا ببدايتا  ستقصباابية نتطبرق  إوذلب  مبخ لب ا دراسبة    ،مب  معبايري املراجعبة احملليبة  ا اارااببراحملاسبيية  للرراجعة 

 ومنا شتها.  النتاابجىل  إوتر  ولينة الدراسة واخدوا  واخساليب املستخدمة ا الدراسة وصوال  

 املطلب األول: الطريقة واألدوات املستخدمة 
حتديد ىإلضاجة إىل    ،لتيار لينة ووتر  الدراسةإىل منهج الدراسة امليدانية وكياية  إ نتطرق ا  ها املطلب        

  . ستييابناا اإلمتغريا  الدراسة وكياية  

 الفرع األول: منهج الدراسة امليدانية 
( املسبتولاا  NAA) مبدت  يبري تطييب  معبايري املراجعبة ااراابريبةمبخ لب ا  به  الدراسبة معرجبة    اليالمحياوا        

و مببخ أجبببا ذلببب   بببا     ،املهنيبببة للرراجعببة احملاسبببيية ا اارااببببر( للبببا املرارسبببا   ISAمببخ معبببايري املراجعبببة الدوليببة )
 يببببري للببببا  و  تطيقهببببا  ومببببدتالدوليببببة  اليالببببم بدراسببببة مببببدت تواجبببب  معببببايري املراجعببببة ااراابريببببة مبببب  معببببايري املراجعببببة  

ا اخوىل  لترباد للبا املبنهج الوصبات التحليلبت ا اخجببراوذلبب  ىإل  للرراجعبة احملاسبيية ا اارااببر،  املرارسبا  املهنيبة
 ببو املببنهج الببه   بينرببا إلترببد ااببرا التطييقببت للببا مببنهج دراسببة اخلالببة و   ،لإللا ببة ىاوانببب النظريببة  مببخ الدراسببة

اابرا     بها  اإرتياط  و  ب  اإل ار النظر  لليحم وب  الوا   التطييقت ل ، ليم  رنا  يستند للا لقيقة وجود  
سبتخدا  ورولبة  ر  هباراابهبم وحتليلأاارااببر  ملعرجبة    الشبرقستقصاابية جملرولة مخ مهب  املراجعبة احملاسبيية ا  بدراسة إ

 مخ اخساليب اإللصاابية.
 الفرع الثاين: جمتمع وعينة الدراسة

وذل  مخ ل ا دراسة جرا مخ اجملتر  هبد  تعريم النتاابج   ،أسلوب املعاينة ا الدراسة  يالم يستعرا ال        
 إليها للا كا اجملتر  اإللصاابت.   املتوصا
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 جمتمع الدراسةأوال:  
،  اارااببر  و بم جيتب   ا الشبرق  مهنة املراجعة احملاسييةيشرا وتر  الدراسة مجي  أجراد اجملتر  الهيخ ميارسو          

الايببببة الةانيببببة ابببباجظت اخلسبببباى   و   ،التعا ديببببةايارجيببببة  م لاببببو  ىملراجعببببة    ملتيببببار الايببببة اخوىل لببببباا احملاسببببية ر
 القانونية  ايارجية م لاو  ىملراجعة   ملتيار ر

 اثنيا: عينة الدراسة
را  الترةيببا اايببد جملتربب   ضببمببخ أجببا    لتيببار لينببة الدراسببة بطريقببة لشببواابيةإمت    ،هبببد  تعرببيم نتبباابج الدراسببة      

 الدراسة 
 فرع الثالث: حدود الدراسة ومتغريات الدراسةال

 أوال:حدود الدراسة
إىل  ايبة أكتببوبر    2020أشبهر إبتببداا مبخ ديسبرب    10هلبه  الدراسبة    امليبدايإسبتغرق ااببرا   الزمنيددة:احلدددود   .1

جإلداد أداا الدراسة وحتضري ا إستغرق شبهر  ديسبرب وجبانات، وكانب  بدايبة مجب  الييباا  ا بدايبة   2021
واجهببة لرليببة مجبب  الييبباا  ا بدايببة الدراسببة التطييقيببة صببعوى  كيببريا ا الشببهور اخوىل نظببرا    2021مببار   

مخ الدراسة امليدانية م  جرتا اإل  ق العا  "اخلور الصحت" بسيب وىا ال وروا اله  دا  ملدا  ويلبة، عبا  لترا
 .ألر لرلية مج  ومعااة اليياا  اجملرعة، وكان  بداية معااتها ا شهر أو 

ة، لناببة، اايبة،  ميلب،  سبطي،،  سبنطينة  الشرق ااراابر :والاي     ستييا  للا بعضوزع اإل  :احلدود املكانية   .2
 ، أ  اليوا ت، سوق أ را ،  املة،تيسةىتنة، لنشلة،    جيوا، ار ، س ي دا، 

ا ااراابببر، واملترةلبب  ا ابباجظت    احملاسببييةتعترببد  به  الدراسببة للببا عارسببت مهنببة املراجعبة   احلدددود البشددرية:  .3
 اخلساى  و ايباا احملاسيي  كوهنم مسؤول  لخ تطيي  معايري املراجعة احملاسيية أيناا  دية مهرتهم.

القبببوان  البببل حت بببم  و احملاسبببيية  ضبببي  البببل تناولببب  مهنبببة املراجعبببة   ترببب  الدراسبببة ىملواإ احلددددود املعيدددععية:   .4
مبختلبب، إصببداراهتا ومعببايري املراجعببة    (ISA)  لترببد  للببا معببايري املراجعببة الدوليببةإ  عارسببتها ا ااراابببر، كرببا

 .  (NAA)ااراابرية

 اثنيا: متغريات الدراسة
ومبببدت تطييقهبببا    ،ىل حتديبببد مبببدت تواجببب  معبببايري املراجعبببة الدوليبببة مببب  معبببايري املراجعبببة احملليبببةإ بببدج  الدراسبببة        

لتربد  الدراسبة للبا ورولبة مبخ املتغبريا   ليبم إ  ،و يري ا للبا املرارسبا  املهنيبة للرراجعبة احملاسبيية ا اارااببر
 :ش الية الدراسة لدد  متغريا  الدراسة للا النحو التايلإوبغية اإلجابة لا 
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 .(NAA)احمللية، معايري املراجعة (ISA)معايري املراجعة الدولية  :املتغريات املستقلة        
 .رراجعة احملاسيية ا ااراابراملرارسا  املهنية لل  :املتغري التابع       

                             
 :منعذج الدراسة(01-30)الشكل رقم                                  

 

 

 

 

 

           

 
 اليالممخ إلداد املصدر:                                                        

 اإلطار املنهجي ومراحل تصميم االستبيان الفرع الرابع:  
 : مراحل تصميم اإلستبيان    أوال
ليببببم مت    ،الدراسبببة ارببب  الييببباا ا  اليالبببم  لتربببد لليهبببا  إداا الرابيسبببية البببل  اإلسبببتييا  اخ  سبببتراراإمةلببب         

و ايببباا احملاسببيي  ىإللتربباد للببا أسببلوب    ىل لينببة الدراسببة واملترةلببة ا ابباجظت اخلسبباى إ  اوتوجيههبب  اتصببريره
ا  اابرة للبا املستقصبت مبخ أجبا  ستييا  ورولة مخ اخسيلة تعرض  اإلليم حيو    ،ستقصاا ا مج  اليياا اإل

 لداد ا ا مخس مرالا  ت:إستييا  د يقة ومنظرة جقد مت إسترارا اإلها ولىت ت و  اإلجابة للي

        املرحلة األوىل:  -1
  و ت أوا ايطوا  ا لرلية بناا اإلستييا ، ليم مت  صبيا ة ورولبة مبخ اخسبيلة املهربة والبل إستخلصب       

 .يترشا م  متطليا  لينة الدراسةر  واستط ع الدراسا  السابقة أبسلوب بسيط ومناسب  مخ ااانب النظ
 املرحلة الثانية : -2

كةببر مويو يببة مببخ  ببر   سببتييا  للتح ببيم لببىت ي ببو  مقياسببا صباخلا يعطببت نتبباابج موضببولية وأمت جيهبا تقببدل اإل      
سبتييا   م لظبا  احمل رب  تؤكبد سب مة اإل  ا واا املراجعة وااانب املنهوبت واإللصباابت، وكانب  مخس أساتها

 املتغريات التابعة   املتغريات املستقلة 

الدولية ومعايري   ة املراجعمعايري  
حسب التصنيف   احمللية املراجعة  

 الدويل
 ؛ امليادئ واملسؤوليا  ➢
 تقييم ايطر واإلستوابة لأللطاا ➢
 أدلة املراجعة؛  ➢
 ؛ مخ لرا آلريخ االستاادا ➢
 .وتقارير ملراجعةنتاابج ا ➢

 
 

املمارسات املهنية للمراجعة احملاسبية 
 يف اجلزائر
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سببتييا ، وبغيبببة التنكببد مببخ سببب مت   كانبب  جلهبببا تببدور لببوا تقلبببي  لوببم اإلمبب  تقببدل بعببض امل لظبببا  والببل  
م لظببباهتم لبببوا  ووضبببوس أسبببيلت  مت لرضببب  للبببا يببب   اببباجظت لسببباى  ا واليبببة ببببر  ببببولريريج وجببباا  كبببا  

 إلجابة.صعوبة جهم بعض املصطلحا  عا أله منهم و   أكب ا ا

 املرحلة الثالثة: -3
تعبببدي    جبببراا الإلبببه اريببب  امل لظبببا  املقدمبببة ومت  ا إلبببداد أداا الدراسبببة ليبببم مت اخلبببر مرللبببة  أو بببت         

 أمهها:ستيياني  هناابية واضحة مث توزيعها بعدا  رق إوايرو  بور ة  ال زمة 

 لعينة لخ  ري  املقابلة املياشرا؛التسليم املياشر خجراد ا ✓
إرسباا االسبتييا  لبخ  ريب  البيبد االل برتوي ) اابربة البيبد اإلل برتوي لعينبة الدراسبة مبنلوذا مبخ املو ب  الر ببت   ✓

 للرولس الو   للرحاسية(
 موا   التواصا االجترالت؛ستييا  لخ  ري  إرساا اإل ✓
 ؛ستييا  ا خمتل، الوالاي بيعض الرم ا هبد  توزي  اإلعانة ستاإل ✓

 ستبيانهيكلة حمتعى اإلاثنيا: 
يتضبرخ القسببم اخوا مقدمببة متهيديببة    ،سببتييا  إىل  سببر بعبد اخلببه اريبب  التعببدي   الضبرورية مت تقسببيم اإل      

لإلجابة للا اتوت االستييا  وتعرياية مبدت أمهية موضوع الدراسة م  التنكيبد للبا أ  مجيب  املعلومبا  البل سبيتم  
ويشبرا  بها القسبم كبهل  املعلومبا     ،ىل خ براض اليحبم العلربتإاخلصوا لليها حتظا بسبرية ممبة وال تسبتخد   

ليهببا أمببا القسببم الةبباي  إوكببها ااهببة الببل يوجبب     ،البيببد االل ببرتوي  ،اياصببة ىاامعببة ال ليببة القسببم وحصبب  اليالببم
 ىل  سر  جرلي .إواجملسد ا ى ت الصاحا  جيقسم  

 القسم الفرعي األول:   .1
،  الوظيايببببة  ،ايبببببا املهنيببببةالعرببببر، الدرجببببة العلريببببة و ة ا  يضببببم بيبببباا  الشخصببببية حبببب  أجببببراد العينببببة واملترةلبببب      

 التخص  وم ا  مراولة النشاط.

 :القسم الفرعي الثاين .2

ليببم    ،شبب الية الرابيسببيةالدراسببة والببل مببخ ل هلببا يببتم اإلجابببة للببا اإل  يضببم مجيبب  العيببارا  املتعلقببة باببروض       
مبب     هببامببدت تواجق، و ا ااراابببر  املهبب معببايري املراجعببة ااراابريببة ا الوا بب     مببدت تطييبب سببؤاال ببب     51لتببوت للببا  إ

ييبا   إوالبل حتباوا    ا اارااببر  املرارسا  املهنيبة للرراجعبة احملاسبيية للاراجعة الدولية ومدت  يري تطييقها معايري امل
 ستييا  إىل ي   ااور  ت:اإل سم الدراسة و جروض  إلدت  أو نات  
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ليبببارا حيببباوا جيهبببا حتديبببد مبببدت عارسبببة مراجعبببت اخلسببباى  املراجعبببة    16تضبببرخ احملبببور اخوا  :  احملدددعر األول •
ليببم إلتصبب  كببا ليببارا مبعيببار مببخ معببايري املراجعببة    ،(NAA)احملاسببيية ا ااراابببر وجبب  ملعببايري املراجعببة احملليببة

 .لشر معيار   16ااراابرية واليالغ لدد ا  

حيبباوا حتديببد مببدت تواجبب  معببايري املراجعببة ااراابريببة مبب  معببايري املراجعببة الدوليببة مببخ لبب ا درجببة    احملددعر الثدداين: •
وجب  الرتتيبب التوجب  البدويل    الدوليبة،ليارا  لوا أوج  التشاب  ب  معبايري املراجعبة احملليبة و  10مواجقتهم للا 

،  سبتوابة لأللطبااتقييم ايطبر واإل، مث  امليادئ العامة واملسؤوليا  لتنظيم مهنة املراجعة احملاسيية بداية بعيارا 
 .وتقارير ملراجعةنتاابج ا، وألريا ستاادا مخ لرا آلريخاإلمث أدلة املراجعة، 

ليارا  حتديد مبدت  يبري تطييب  معبايري املراجعبة ااراابريبة للبا    25مخ ل ا     ها احملور  حياوااحملعر الثالث:  •
ج  الرتتيب التوج  الدويل لتنظيم مهنة املراجعبة احملاسبيية بدايبة  و  ،املرارسا  املهنية للرراجعة احملاسيية ا ااراابر

  07،  ايطببر واالسببتوابة لأللطبباا  تقيببيمليببارا  لببوا    04، مث  لريببادئ العامببة واملسببؤوليا ل  ليببارا   06ب  
نتباابج  ليبارا  متعلقبة ب  04، مث  الستاادا مخ لرا آلريخليارا  متعلقة ى 04ليارا  متعلقة أبدلة املراجعة، 

 .وتقارير ملراجعةا
 اثلثا: األدوات املستخدمة 

العينة إمت         أجراد  رأ   لقيا   اخجوبة  متالة ا  واملتضرخ مخس ليارا   ايراست  لي ار   ستخدا  مقيا  
 : واادوا التايل يوضح ذل 

 األوزان املرجحة ملقياس ليكارت اخلماسي  :(01-03)جدول رقم  
 غري معافق بشدة  معافق غري  حمايد  معافق  معافق بشدة  اإلجتاه 
 01 02 03 04 05 العزن 

 ( 5-4.2) ( 4.2 -3.4) ( 3.4-2.6) ( 2.6-1.8) ( 1.8-1) املتعسط املرجح 
 ليالممخ إلداد ااملصدر:

( وتقسير  1= 4-5)  ( أصغر  يرة  –مت لساب واا كا جية مخ ل ا لساب املدت )املدت=اكب  يرة      
واا جية  ري ليم   ،(0.8) ( و  ها يصيح  وا الاية 0.8=5/4للا لدد الايا  للحصوا للا  وا الاية ) 

واا جية و   ، (3.4-2.6)    واا جية اايد مخ و   ،(2.6-1.8واا  ري مواج   و )و   ،(1.8-1مواج  بشدا )
 .( 5-4.2جية  ري مواج  بشدا)   واا و   ، (4.2-3.4)  ج موا
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 اإلحصائية املستخدمة   الربامج واألساليبالفرع اخلامس:  

بغيبة    ،لصباابية لتيويبب الييباا  املتحصبا لليهبا ا جبداوادوا  و اإللتيبارا  اإلستعانة ببيعض اخمت  اإل        
لصباابية املوجببودا ا ببرامج اخلبر  اإللصبباابية  ىإللترباد للبا بعببض اخسباليب اإلتسبهيا لرليبة حتليلهبا و تاسببري ا  

 . 22SPSSللعلو  االجترالية  

وكببها تلخببي  النتبباابج    ،ىلت ببرارا  والنسببب املؤويببة لوصبب، لصببااب  لينببة الدراسببة  ةسببتعاناإلىل  إجياإلضبباجة            
   لتيبببارا  اإلتسبببتخد ،  2007EXCELلصببباابية وأشببب اا بيانيبببة بواسبببطة ببببرامج  إاحملصبببا لليهبببا ا جبببداوا  

سبببتنياط  إلصببباا الوصبببات ا  سبببتخد  اإلإ  مبببخ لببب اىل دالال  ذا   يربببة  إهببببد  الوصبببوا    لصببباابية املناسبببيةاإل
 :املستخدمة ا الدراسة لصاابيةجيرا يلت أ م اخساليب اإلر ا  املتحصا لليها و اخلقااب  مخ اخ

 أوال: األساليب اإلحصائية املستخدمة

: والبببل حتبببو  لبببدا أنبببواع مبببخ املتوسبببطا ، ليبببم إلتربببد   الدراسبببة للبببا املتوسبببط  مقددداييس النزعدددة املر زيدددة •
 ايراست.أ  جية تنترت هلا ا سلم لي ار  ، و اخلسايب لتحديد القيرة الل تترركر جيها إجاى  لينة الدراسة

حنبببرا  املعيبببار  والبببه  للبببه مجيببب  القبببيم بعببب   للبببا اإل  لترببباد ا الدراسبببةاإلليبببم مت    مقدددداييس التشددددت : •
 لتيار.اإل

رتياط ايطت اليسيط واملتعدد اله  يدر  الع  ة بب  متغبرييخ أو أكةبر بعبد  إستعراا اإلمت    رتباط:أسلعب اإل •
 .  إييا  تتي  بياا  لينة الدراسة التوزي  الطييعت

حنببببدار ايطببببت املتعببببدد وذلبببب  لقيببببا  أيببببر الع  ببببة ببببب   سببببلوب اإل: يسببببتخد  ا الدراسببببة أسددددلعب اال دددددارأ •
 ورولا  متغريا  املستقلة واملتغري التاب . 

 املستخدمة   ختبارات اإلحصائيةاثنيا: اإل
لبل لبدد  ا  به  الدراسبة ب  ومقارنتب  مب   يربة ا  SIGجيب لسباب مسبتوت الداللبة  ا  لتيار الارضيإل       

جببردا والببل لسببب    30لينببة الدراسببة تاببوق  أ   وحب ببم    (%95)حبباذ القببرار تسبباو   إلتيببار أ  يقببة ا  ( ر0.05)
يعببت اريبب  اخوسببباط  التيبببارا  التوزيبب  الطي  مت التنكببد مببخ ذلبب  رجببراا  ،لصبباابية تتيبب  التوزيبب  الطييعبببتاإل  النظريببة

 لتيارا  املعلرية.اسيية وذل  للقيا  مبختل، اإلاخل
والببل تايببد أ  بيبباا  ولببدا  لينببة الدراسببة تتيببب     ،يقببو  للببا  يببوا الارضببية الصببارية  :را التعزيدددع الطبيعدددياختبددد إ

كبب مبخ  يربة ألابا وا لالبة الع بس يبتم  يبوا الارضبية اليديلبة والبل تايبد  أ  ةذا كا  مسبتوت الداللبإالتوزي  الطييعت 
 .ىل لد  تتي  اليياا  التوزي  الطييعتإ
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لتيبار للبا  يبا  معامبا ألابا كرونيباي والبه   : يعتربد  بها اإل Alpha de cronbachختبددار قدددق والثبدداتإ
 للا ييا  االستييا .دا ذل    1وكلرا ا رتب   يرت  مخ (  1-0)  ترتاوس  يرت  ب 

إلتيار  بها املعامبا مبخ أجبا  يبا  اإلتسباق البداللت لإلسبتييا  ليبم تقب     :Pearson  سعنمعامل االرتباط بري 
 دا ذل  للا اإلرتياط الطرد  القو .  1( وكلرا ا رتب   يرت  مخ -1و1 يرة  ها املعاما ا اجملاا )

تبدا    وجيبةجاإلشبارا امل(  -1و1)ب     كةر واله  تق   يرت أو أيقيس  وا الع  ة ب  متغرييخ    :R  اإلرتباط معامل
  1السببالية تببدا للببا ل  ببة ل سببية  وكلرببا ا رتببب  القيرببة مببخ  اإلشببارا  ل  ببة  رديببة ببب  املتغببريا  و وجببود  للببا  

 .زاد   وا الع  ة
لتيببار للببا رجببض الارضببية الصببارية و يببوا الارضببية  يقببو   ببها اإل  :T pour échantillon uniqueختبددار  إ

 (.0.05) ا مخ أ كا  مستوت الداللة  و  (1.955)كب مخ  يرتها اادولية أاحملسوبة    T اليديلة إذا كان   يرة
حنبدار ايطبت  املتغبريا  املسبتقلة ا معادلبة اإلدلباا مجيب   إليبم يبتم    :ENTER   دار اخلطي املتعددددمنعذج اإل

 لقيا  اخير. املتعدد املعيار 
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 )اإلستبيان( ثبات أداة الدراسة  قدق و  املطلب الثاين:
عب  أنب  ا    يسبتييا  جةياتبييا  اإل  لتيارإجراا  إستييا  مت  أداا الدراسة اإلتنكد مخ س مة وصحة  المخ أجا         

 : و ما نتطرق ل  ا ما يلتو لالة توزيع  أكةر مخ مرا ا ناس الظرو  والعواما يعطت ناس النتاابج  

 حماورهاإلستبيان و   ثبات وقدقالفرع األول:  
ليببم تببرتاوس    Alpha de cronbach    سببتخدا  معامببا آلاببا كرونيببايسببتييا  مت إمببخ ييببا  اإل  لتحقبب          

لتحقب  مبخ  و   الدراسبة،  ملقيبا ل س ذلب   بوا التراسب  البداللت    1 رتب   يرتها مخ  إوكلرا    (1-0) يرتها ب   
ليبم تبرتاوس  والبه  يسباو  اابهر الرتبيعبت ملعامبا آلابا كرونيباي    ،ستعا  اليالم مبعاما الصدقإستييا  صدق اإل
كةبر و اابدوا التبايل يوضبح  أسبتييا   دا ذل  للبا صبدق اإل  1كلرا ا رتب   يرة املعاما مخ  و ( 0-1) يرت  ب  

 ييا  وصدق االستييا  واحملاور امل ونة ل :

 احملاور املكعنة له ستبيان و (: ثبات وقدق اإل20-03)اجلدول
 معامل الصدق  معامل الثبات آلفا  رونباخ  عدد العبارات  البيان 

 0.973 0.948 16 احملعر األول 
 0.960 0.922 10 احملعر الثاين 
 0.979 0.960 25 احملعر الثالث 
 0.989 0.979 51 االستبيان  كل

 SPSSىإللتراد للا نتاابج  مخ إلداد اليالماملصدر: 
تراولب   بيم  ليبارا    51راسبة اإلسبتييا  والبه  يت بو  مبخ  املتعل  بصدق وييا  مقيا  الد مخ ل ا اادوا       

  وجببباا معامبببا آلابببا  (0.9)ليبببم تابببوق مجيعهبببا    (0.979-0.922)  معامبببا الصبببدق بببب معامبببا آلابببا كرونيببباي و 
مببا يببدا للببا ييببا  وصببدق     ببوو   (0.989)ومعامببا الصببدق بقيرببة    (0.979)سببتييا  ك ببا بقيرببة  كرونيبباي لإل

 ستييا .اإل
 عالقة اإلرتباط بني مكعانت اإلستبيان:  الفرع الثاين:

  العيببارا ريببد الوصببوا إليهببا، حنسببب درجببة إرتيبباط  اخداا الببل تقببيس اخ ببدا  الببل ن  مببخ أجببا  يببا  صببدق       
ة لقياسبها مبخ  ا  يبا  السبرة البل تسبعا الدرجبة ال ليب  ، وذل  لتعر  للا مدت صدق كبا ليباراىلدرجة ال لية

نببة الدراسببة التوزيبب  الطييعببت  رتيبباط بريسببو ، و يببا ذلبب  جيببب التنكببد مببخ تتيبب  بيبباا  ليلبب ا لسبباب معامببا اإل
 لتيار:واادوا التايل يوضح نتاابج اإل   Kolmogorov- Smirnovستخدا   إلتيارر

   .العينة تتي  التوزي  الطييعت: بياا   0Hالارضية الصارية 
 .: بياا  العينة ال تتي  التوزي  الطييعت1H الارضية اليديلة  
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 (: إختبار التعزيع الطبيعي  03-03اجلدول رقم )
 
 
 
 

 
 spssىإللتراد للا نتاابج  اليالممخ إلداد  :املصدر

(  0.05)لاببا  أكببب مببخ  يرببة  أسببتييا   اإلمببخ لبب ا ااببدوا يتضببح لنببا أ   ببيم مسببتوت الداللببة اريبب  ابباور           
 .والل تايد أ  بياا  ولدا  لينة الدراسة تتي  التوزي  الطييعت ، يوا الارضية الصاريةوىلتايل  

 عر األول :رتباط احملإعالقات    -1
لببوا مببدت تواجب  املرارسببا  املهنيببة للرراجعببة ا    ،رتيبباط بريسبو  للرحببور اخواااببدوا معببام   اإل  يوضبح         

 (Sig=0.000)وخمتل، العيارا  امل ونة ل  لند مستوت الداللة    (NAA)  ااراابر وجقا ملعايري املراجعة ااراابرية
 : قيم معامل إرتباط بريسعن للمحعر األول (04-03) اجلدول رقم

معامل   العبارة  الرقم 
 اإلرتباط 

مستعى  
 الداللة 

 املؤسسبةمبعة لبناس  مؤسسا  ارسالة مهرة مشرتكة لعد إم انية إلدادمراج  اخلساى     يقدر 01
 0.000 0.656 .اخ 

ا ملااتبب  كيايببة إجببرااا  املراجعببة اليديلببة وأسببياب التخلببت لببخ واجببب مراجبب  اخلسبباى  يببدو   02
 0.000 0.744 .املراجعة عايريممطلوب ا ألد 

التصرحيا  ال تابية الل تةي  أ  مجي  املنازلا  اخلاليبة واحملترلبة  بد مت مراج  اخلساى  يطلب   03
 0.000 0.559 .سول  ا ال شوجا  املالية د إب    هبا و 

 ا لالة لد  ص لية ألد العناصبر املختبارااإلجراا للا العنصر اليديا   اخلساى   راج ميناه   04
 0.000 0.594 .املراجعة ا لتطيي  إجراا

 0.000 0.732 .جا  املالية السابقةشو امليلغ احملق  للتقديرا  احملاسيية ا ال  مخ مراج  اخلساى  يتنكد 05

يبببا  البببردود للبببا  ل لبببوا مصبببدا يةشببب  ال ا لالبببةاخلسببباى  رجبببرااا  بديلبببة  مراجببب يقبببو   06
 0.000 0.791 .التنكيدا  ايارجية

 0.000 0.531 .املالية بعد إشهار االقواابم  للامراجعة إجراا  ال يقو  مراج  اخلساى  أب  07

08 
جعبة ا لالبة لبد  تقبدل حيدد مراج  اخلساى  اخير احملترا لوا الرأ  املعب لنب  ا تقريبر املرا

 0.000 0.596 تصرحيا  ال تابية املطلوبة.اإلدارا ل

 0.000 0.742ا لالة تغيري ا لدود أل  يا   يتواصا مراج  اخلساى  اخلايل م  مراج  اخلساى  الساب  09

 الفريية املقبعلة  SIGمستعى الداللة  ستبيان حماور اإل
 0H 0.200 احملعر األول 
 H0 0.200 احملعر الثاين 

 H0 0.200 احملعر الثالث 
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 .املهنة

10 
يابت  مراجبب  اخلسبباى  السبو   والوإاببب  ا إ ببار اإلجببرااا  املتيعبة للحصببوا للببا العناصببر 

 0.000 0.722 املقنعة.

11 
املالية السابقة وتقرير املراج  الساب  لتنكبد مبخ صبحة اخرصبدا  القواابمياح  مراج  اخلساى  

 0.000 0.689 االجتتالية.

 0.000 0.716 يقيم مراج  اخلساى  كاااا اييري املع . 12
 0.000 0.665 لله مراج  اخلساى  بع  اإللتيار ألراا املراج  الداللت. 13
 0.000 0.512 مج  العناصر املقنعة. بتاريخ  ري ساب  لتاريخيؤري مراج  اخلساى  مريخ تقرير املراجعة  14

املراجعبة ا اخلالبة البل تبؤد  جيهبا اإلجبرااا  سبت راا إجبرااا  إضرورا    يقدر مراج  اخلساى  15
 0.000 0.451 كتشاجها بعد.إالتحليلية إىل حتديد خما ر ى يتم 

املالية  القواابمستاسار مخ اإلدارا لوا أسياب التنلر ا املصاد ة للا إيطلب مراج  اخلساى   16
 0.000 0.449 .بعد إصدار ا

 spssلتراد للا نتاابج ىإل اليالممخ إلداد ملصدر:ا
واملعبدا    وااحملبور اخاط كا ليبارا مبخ ليبارا   رتيأ   يم معام   اإل ،يتضح لنا مخ ل ا اادوا الساب          

ا    (0.449)وبببب     06كبببنللا  يربببة مقاببببا العيبببارا ر بببم  (  0.791)ليبببم تراولببب  بببب     ،ال لبببت لعباتببب  موجيبببة
 لصباابيةإوا ذا  داللبة  حملبور اخاإلرتيباط اياصبة ىليبم تيب  أ  معبام      16لد ا اخدىن مقاببا العيبارا ر بم  

  .وا وية ب  مجي  ليارا  احملور اخ  رتياطإ ناك ل  ة عا يايد أ    (=0.000Sig)  لند مستوت الداللة

 عر الثاين:  رتباط احملإعالقات    -2
قارنة معايري املراجعة ااراابرية  اياص مب اإلرتياط بريسو  للرحور الةاي و اادوا التايل يوضح معام            

(NAA)   م  نظريهتا الدولية  (IAS)   لند مستوت الداللة(Sig=0.000 ) 
 رتباط بريسعن للمحعر الثاينإ: قيم معامل  (05-03)اجلدول رقم

 الرقم 
 العبارة 
 

معامل  
 االرتباط 

مستعى  
 الداللة 

 0.000 0.513 ب  معايري املراجعة ااراابرية ومعايري املراجعة الدولية.  ناك تطاب  كيري 01
 0.000 0.879 .الدولية راجعةملاعايري مأسا   ا ااراابر للا ليةاملراجعة احمليتم إصدار معايري  02

 0.000 0.576 لدولية.للرراجعة ا ااراابر ومعايري املراجعة ا  ناك تواج  ب  النصوص القانونية املنظرة 03

راج  وج  معايري املراجعة ااراابريبة ي بو  ببناس رير املقالل لدي  بعد مريخ ت  اخلدا   تويي  04
 0.000 0.752  ريقة توييقها وجقا ملعايري املراجعة الدولية.

 0.000 0.534 ا معايري املراجعة ااراابرية م  نظريهتا الدولية. ىملهرةالشروط املسيقة لقيوا الت لي، تتطاب   05

 0.000 0.841تتواجببب  معبببايري املراجعبببة ااراابريبببة ا بيبببا  مصبببادر اخلصبببوا للبببا أدلبببة إييبببا  كاجيبببة مببب  معبببايري  06
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 املراجعة الدولية.

07 
معبببايري املراجعببة الدوليبببة مببب  تتطبباب  إجبببرااا  تبببوجري أدلببة اإلييبببا  ال اجيبببة املنصببوص لليهبببا ا 

 0.000 0.443 اإلجرااا  املنصوص لليا ا معايري املراجعة ااراابرية.

08 
 

إستخدا  السب و رق ال رية ا معايري املراجعة ااراابرية إلجناز إجرااا  املراجعة ي و  ببناس 
 0.000 0.810 ال ياية املنصوص لليها ا معايري املراجعة الدولية.

يتعاما مراج  اخلساى  م  ألراا املراج  الداللت وجقا ملعبايري املراجعبة الدوليبة ببناس تعاملب   09
  يقا ملعايري املراجعة ااراابرية.

0.682 0.000 

املراجعببة الدوليببة يتطبباب  مبب  التقريببر املعببد وجبب  معببايري املراجعببة  تقريببر املراجعببة املعببد وجبب  معببايري 10
 0.000 0.841 الدولية

 spssىإللتراد للة خمرجا   اليالممخ إلداد املصدر:
رتيبباط كببا ليببارا مببخ ليببارا  احملببور الةبباي واملعببدا ال لببت  أ   ببيم معببام   اإلوجقببا للوببدوا السبباب  يتضببح          

ا لبببد ا    (0.443)وبببب     02كبببنللا  يربببة مقاببببا العيبببارا ر بببم  (0.879)ليبببم تراولببب  بببب     ،لعباتببب  موجيبببة
لصبباابية  إلرحببور الةبباي ذا  داللببة  ل  ، ليببم تيبب  أ  معببام   اإلرتيبباط اياصببة هبببها07  اخدىن مقابببا العيببارا ر ببم

 .ليارا  احملور الةايرتياط  وية ب  مجي  إعا يايد أ   ناك ل  ة  (=Sig  0.000)  الداللةلند مستوت 

 عالقات إرتباط احملعر الثالث:  -3
لبوا أيبر تطييب  معبايري املراجعبة ااراابريبة للبا       اإلرتيباط بريسبو  للرحبور الةالبممعبامالتايل  اادوا يوضح      

 (Sig=0.000)ا ااراابر وخمتل، العيارا  امل ونة ل  لند مستوت الداللة  احملاسيية  املرارسا  املهنية للرراجعة 

 رتباط بريسعن للمحعر الثالثإ: قيم معامل  (06-03)اجلدول رقم  

 الرقم 
 عبارات اجلزء األول للمحعر الثالث

 يضات إىل:  (NAA)املراجعة ااراابرية  عارسة املراجعة احملاسيية وج  معايري
معامل  
 االرتباط 

مستعى  
 الداللة 

 0.000 0.502 .تااق م  اإلدارا لوا أل ا  مهرة املراجعةمراج  اخلساى  ا اإلا سالدم 01

 0.000 0.819  .راج  اخلساى مل شروط املسيقة لقيوا الت لي، ىملهرةال حتديد 02

 0.000 0.689 .راج  اخلساى  مسؤولية القيوا بشروط الت لي، ىملهرةما يرحت 03

 0.000 0.632 اخلساى  ملراج املراجعة لرلية تويي   تسهيا 04

 0.000 0.792 اإلل ا بتطيي  ألد معايري املراجعة.مراج  اخلساى  ا معااة  اسالدم 05

 0.000 0.828 .راج رير املقتويي  اخلدا  الل لدي  بعد مريخ تاخلساى  بمراج   را إل 06

 0.000 0.592 تسهيا التخطيط لعرلية املراجعة املت ررا. 07

 0.000 0.785 ضرا  بناا لطة سليرة للرراجعة املت ررا. 08

 0.000 0.606  راجعة.توضح متطليا  بناا لطة للر 09

 0.000 0.708 التعاما م  التغريا  الل تطرأ ا لطة املراجعة. مرونة ا 10
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 0.000 0.785 ا تقييم مدت م ابرة أدلة املراجعة املتحصا لليها. مسالدا مراج  اخلساى  11

 0.000 0.785 مت   مراج  اخلساى  مخ معرجة مصادر اخلصوا للا أدلة إييا  كاجية. 12

 0.000 0.719 اخلساى  مخ معرجة اإلجرااا  ال ايلة بتوجري أدلة إييا  كاجية.مت   مراج   13

 0.000 0.540 مسالدا مراج  اخلساى  ا كياية إستخدا  السب إلجناز إجرااا  املراجعة. 14

 0.000 0.580 املرتيطة ىلتقديرا  احملاسيية. حتديد واجيا  مراج  اخلساى  15

 0.000 0.758 جتا  اخلدا  ال لقة إل ااا اخلساى . إلترام  امت خ مراج  اخلساى  مخ  16

 0.000 0.752 تسالد مراج  اخلساى   ا كياية اخلصوا للا التصرحيا  ال تابية.  17

 0.000 0.639 واملراج  ايارجت. الداللتتنظيم الع  ة ب  املراج   18

 0.000 0.874 .اإلستعانة خبدما  اييريتسهيا كياية  19

 0.000 0.591 تسهيا تقييم م ابرة ألراا اييري املع  مخ  ر  مراج  اخلساى . 20

 0.000 0.868 حتديد مسؤولية كا مخ مراج  اخلساى  واييري. 21

 0.000 0.599 . سالدا مراج  اخلساى  ا  سيس رأ  لوا لرلية مراجعة ال شوجا  املاليةم 22

 0.000 0.882 .حتديد ش ا التقرير ملراج  اخلساى  23

 0.000 0.783 .حتدد مضرو  التقرير ملراج  اخلساى  24

راج  اخلسباى  ىإللترباد للبا مجيب  العناصبر املقنعبة ا تشب يا رأيب  لبوا ال شبوجا  إلرا  م 25
 .املالية

0.884 0.000 

 spssمخ إلداد الطالب ىإللتراد للة خمرجا  املصدر:
واملعبدا    كبا ليبارا مبخ ليبارا  احملبور الةالبمرتيباط  اادوا السباب  أ   بيم معبام   اإليتضح لنا مخ ل ا          

( ا  0.502)وبببب     23كبببنللا  يربببة مقاببببا العيبببارا ر بببم  (0.882لبببت لعباتببب  موجيبببة، ليبببم تراولببب  بببب  )ال 
ذا  داللببة    ، ليببم تيبب  أ  كببا معببام   اإلرتيبباط اياصببة هبببها حملببور الةالببم01عيببارا ر ببم  دىن مقابببا اللببد ا اخ

احملببور  رتيبباط  ويببة ببب  مجيبب  ليببارا   إ   نبباك ل  ببة  أبعببا يايببد    (،=0.000Sig)  الداللببة  إلصبباابية لنببد مسببتوت
 الةالم.

 عالقة إرتباط اإلستبيان  كل:  -4
 ستبيان  كل رتباط بريسعن بني حماور اإلإ: قيم معامل  (07-03)اجلدول رقم

معامل   البيان  احملعر 
 رتباط اإل

مستعى  
 داللة 

 0.717 0.000 ( NAA) تواج  املرارسا  املهنية للرراجعة احملاسيية ا ااراابر م  معايري املراجعة احمللية   مدت 01
 0.741 0.000 ( ISA( م  معايري املراجعة الدولية )NAAمدت تواج  معايري املراجعة ااراابرية ) 02

  ة ( ا ااراابر للا حتس  عارسة مهنة املراجعNAAتطيي  معايري املراجعة احمللية )  أير  03
 احملاسيية ؟ 

0.779 0.000 

 spssىإللتراد للة خمرجا   مخ إلداد اليالماملصدر:
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راسبة مبب   رتيبباط بب  معبدا كببا ابور مبخ ابباور الد أ   بيم معبام   اإليتضبح لنببا  مبخ لب ا ااببدوا السباب           
وببب     احملببور الةالببمكببنللا  يرببة مقابببا  (0.779)  ليببم تراولبب  ببب   ،سببتييا  موجيببةاملعببدا ال لببت للاقببرا  اإل

  احملبباور الدراسببة   أ  معببام   اإلرتيبباط اياصببة ب بباليببم تيبب ،  اخوااحملببور  ا لببد ا اخدىن مقابببا    (0.717)
بب   إىل لبد مبا  رتيباط  ويبة  إ   نباك ل  بة  أبعبا يايبد    (=0.000Sig)ذا  داللة إلصاابية لند مسبتوت الداللبة  

 ااور الدراسة.مجي  
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 المبحث الثاني: عرض النتائج ومناقشتها 
بدايببة  لصبباابية  اخدوا  اإلابج املتوصببا إليهببا وذلبب  مبختلبب،  حتليببا النتببابعببرض و   ليالببم  ببها امليحببم يقببو  اا      

 إىل إلتيار الارضيا  الة ية.راا العينة وصوال  أنتاابج بعرض لصااب  لينة الدراسة و 
 املطلب األول: عرض وحتليل اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة

ة  ادا  لبب  ل  ببة مبهنببالببو خ هلببم شببهشببرق  تضببم لينببة الدراسببة ابباجظت ولببباا ااسببي  مببخ خمتلبب، منببا           
نبة الدراسبة  اياص ىليياا  الشخصية لعيوتة ا امليدا  وبتحليا اارا اخوا مخ اإلستييا  و هلم لبا متاااملراجعة و 

 ايصااب  كرا يلت :  مت الوصوا إىل وص،  ه 
اخلرار اله  حيرل  ااجظت   ا : يوضح اادوا والش ا التالي  توزي  لينة الدراسة وجقا ملعد العمر  -1

 وايباا احملاسيي :   اخلساى
 (: تعزيع عينة الدراسة حسب العمر 8-03اجلدول رقم )

 اجملمعع  50أ رب من  50-41من   40أقل من   خاقية عينة الدراسة 
 150 68 28 54 التكرار 
 100% %45.4 %18.6 %36 %النسبة 

 اليالم مخ إلداد املصدر: 
 حسب العمر (: تعزيع عينة الدراسة 02-03) الشكل رقم  

 
 مخ إلداد اليالم املصدر:     

(  %45.4 بت اخكةبر ت برار بنسبية )  سبنة 50 أكبب مبخ ن لظ مخ ل ا اادوا والشب ا السبابق ، أ  جيبة         
( ويعببود تصببدر جيببة  %18.6بنسببية )  سببنة 50-41مببخ ( وجيببة  %36بنسببية ) سببنة 40أ ببا مببخ   ى ببت الايببا مث تليهببا  
املبببنظم ملهنبببة اييبببري احملاسببباب واببباجظ اخلسببباى     2010الصبببادر    01-10منبببه صبببدور القبببانو     سبببنة 50أكبببب مبببخ 

 واله  صالي  التو ، لخ منح اإللتراد.
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يوضح اادوا والش ا التالي  توزي  لينة الدراسة وجقا املؤ ا العلرت اله  حيرل  ااجظت :  املؤهل العلمي  -1
 وايباا احملاسيي :   اخلساى

 (: تعزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي09-03اجلدول رقم )
 اجملمعع  د تعراه  ماجيستار ماست  ليسانس  خاقية عينة الدراسة 

 150 9 11 26 104 التكرار 
 100% 6% 7.3% 17.3% 69.4%   %  النسبة 

 مخ إلداد اليالم املصدر: 
 تعزيع عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي(: 03-03الشكل رقم ) 

 
 مخ إلداد اليالم املصدر: 

  أ  جيبببة لببباملت شبببهادا ليسبببانس  بببت اخكةبببر ت بببرار بنسبببية  ،ن لبببظ مبببخ لببب ا اابببدوا والشببب ا السبببابق          
وجية لاملت شهادا املاجيسبتار  (  %17.3)جية لاملت شهادا املاسرت بنسية   مث تليها ى ت الشهادا  (69.4%)

وىل خل ببا  عارسببة  ود تصببدر شببهادا ليسببانس الرتيببة اخويعبب  ،(%6)وجيببة لبباملت الببدكتورا  بنسببية  (%7.3)بنسببية  
الصبببادر    01-10والبببل يشبببرتط جيهبببا اخلصبببوا للبببا شبببهادا ليسبببانس لسبببب القبببانو     ،مهنبببة املراجعبببة ا اارااببببر

ال تبببويل أ  أمهيببة ليببا ت الشبببهادا ، كرببا ن لببظ إرتاببباع  ظ اخلسبباى  و املببنظم ملهنببة اييببري احملاسببباب وابباج  2010
نسبية لباملت شببهادا املاسبرت مقارنببة ىلدراسبا  السبابقة وذلبب  يعبود لإل يبباا املترايبد مبخ املهنيبب  للبا التسببويا ا  

 الطور املاسرت إلكراا دراستهم.
 اخلربة املهنية   -2

ية متةا وباا ابدد  جاادوا والش ا التالي  توزي  لينة الدراسة وجقا ايبا املهنية ا مخس جيا  كا   يوضح        
 اسيي ايباا احملظت اخلساى  و مخ ايبا امل تسية ا املهنة حملاج
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 (: تعزيع عينة الدراسة حسب اخلربة املهنية 10-03) ماجلدول رق
خاقية عينة  

 الدراسة 
  5أقل من  
 سنعات

إىل    6من  
 سنعات  10

إىل   11من  
 سنة  15

  15أ ثر من
 اجملمعع  سنعات

 150 41 40 44 25 التكرار 
 %100 27.3% 26.7% 29.3% 16.7%   %النسبة 

 مخ إلداد اليالم املصدر: 
 (: تعزيع أفراد العينة حسب اخلربة املهنية 04-03الشكل رقم ) 

 
 مخ إلداد اليالم املصدر: 

  10سببنوا  إىل    6)ليببم تعتببب جيببة مببخ    ، ا السببابق  تابباو  ا لبببا لينببة الدراسببةشببالااببدوا و يوضببح          
تليها للبا التبوايل جيبة     (  27.3%)  ةبنسي  سنة(  15مخ  )أكةرمث جية  (  29.3%)كةر ت رار بنسية  (  ت اخسنوا 
و ببها مببا يببدا للببا    (16.7%)  بنسببية  ( اسببنو   5ا مببخ ببأ)وجيببة    (26.7%)  بنسببية(  سببنة15سببنة إىل  11)مببخ  

  ،راا ووجهبا  نظبر متااوتبة ا موضبوع الدراسبةأو و ما يضبرخ تقبدل    ،جراد لينة الدراسةأتنوع سنوا  ايبا لدت 
سببنوا  و ببو مببا يعطببت أكةببر مصببدا ية كببو   ببه  الايببا  هلببا    5  كرببا أ  جببا أجببراد لينببة الدراسببة هلببم لبببا تاببوق

 ية.عارسة  ويلة ا واا مهنة املراجعة احملاسي

ايباا الوظياة إىل حملاجظت اخلساى  و   يوضح اادوا والش ا التالي  توزي  لينة الدراسة لسب   العظيفة:   -3
 اخلاسيي :

 : تعزيع أفراد عينة الدراسة حسب العظيفة (11-03)اجلدول رقم
 اجملمعع  حمافظ حساابت  خبري حماسب خاقية العينة 

 150 140 10 التكرار 
 %100 %93.33 %6.66    %  النسبة 

 مخ إلداد اليالم املصدر: 
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 فراد العينة حسب العظيفة أتعزيع    :(05-03)الشكل رقم  

 
 مخ إلداد اليالم املصدر: 

 بت ببببرار نسببببيت   نببببا أ  جيببببة ابببباجظت اخلسبببباى   ببببت اخكببببب  الشبببب ا السببببابق  يتضببببح لإنط  ببببا مببببخ ااببببدوا و       

ببب  لببدد ابباجظت اخلسبباى   كيببري  (، ليببم  نبباك جببرق  %  6.66)جيببة ايببباا احملاسببيي  بنسببية    بينرببا  (93.3%)
اييبري  مهنبة  لتراد عارسبة  إىل صعوبة اخلصوا للا  إويعرت  ها التااو     ،ا وتر  الدراسة لدد ايباا احملاسيي و 

 احملاساب ا الييية احملاسيية ااراابرية
 التخصص:   -4

 كا مخ اادوا والش ا التالي  توزي  لينة الدراسة وجقا حص  ا أرب  جيا  كرا يلت:   يوضح        
 (: تعزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص12-03اجلدول رقم) 

 اجملمعع  ختصص آخر مالية  حماسبة  راجعة حماسبية امل خاقية العينة 
 150 6 24 83 37 التكرار 
 %100 %4 %16 %55.3 %24.7   %  النسبة 

 مخ إلداد اليالم املصدر: 
 (: تعزيع أفراد العينة حسب التخصص06-03الشكل رقم ) 

 
 مخ إلداد اليالم املصدر: 
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ال           لينة  ولدا   احملاسية  حص   تصدر  السابق   الش ا  و  اادوا  ل ا  مخ  بنسيةد ن لظ   راسة 
    (%4)  وى ت حصصا  بنسية (%16)مالية بنسيةو  (%24.7)مراجعة احملاسيية بنسيةحص    مث  ( 55.3%)

 : مكان ممارسة النشاط  -5
 جراد العينة لسب م ا  عارسة النشاط كرا يلت: أيي  كا مخ اادوا والش ا التالي  توزي            

 (: تعزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان ممارسة النشاط 13-03)  اجلدول رقم
 اجملمعع  الشمال الشرقي  الشرقي  العسط اجلنعب الشرقي  خاقية العينة 

 150 71 61 18 التكرار 
 %100 %47.33 %40.66 %12   %النسبة  

 مخ إلداد اليالم املصدر: 
 (: تعزيع أفراد العينة حسب مكان ممارسة النشاط07-03الشكل رقم) 

 
 مخ إلداد اليالم املصدر: 

ارسبة النشباط ليبم  اخلساى  وايبباا احملاسبيي  لسبب ابا عالش ا السابق  توزي  ااجظت يي  اادوا و       
اانببوب    ومنطقببة   (%40.66)  الوسببط بنسببية  مث منطقببة  (%47.33)  للببا نسببيةأ  الشببراا الشببر تحتتببا منطقببة  

 .(%12)نسية  ب  الشر ت
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 ستبيان لنتائج اإل  املطلب الثاين: التحليل اإلحصائي
سببتييا  املببوزع ليببم مت  عبب  مببخ لينببة الدراسببة للببا ليببارا  اإلوحتليببا مببا مت مجيهببد   ببها املطلببب إىل لببرض        

لرض  ا ش ا جداوا توضح نسية اإلجاى  للا كا ليار مخ ليارا  اخسيلة املطرولة لسبب سبلم لي بار   
 ايراست 

 أفراد العينة للمحعر األول  جنتائ
دت تواجببب  املرارسببا  املهنيبببة للرراجعبببة ا ااراابببر مببب  معبببايري  واملتعلببب  مبببإلسبببتييا   وا لنتبباابج بيببباا  احملببور اخ      

كرببا  ببو موضببح  ،  جبباى  لينببة الدراسببة، ليببم نسببتخد  اخسبباليب اإللصبباابية ملختلبب، إ(NAA)  احملليببةاملراجعببة  
 ا اادوا املوايل:

  املهنية للمراجعة يف اجلزائر مع معايري املراجعة احمللية : نتائج أفراد العينة حعل مدى تعافق املمارسات (14-03) اجلدول رقم
(NAA) 

رقم  
 العبارة 

 النسب املئعية إلجاابت املستجعبني
املتعسط  
 احلساب 

اإل راف  
 املعياري

معافق   إجتاه العينة 
 غري معافق  حمايد  معافق  بشدة 

غري معافق  
 بشدة 

 معافق  0,767 3,66 4.0 2.7 20.0 70 3.3 1
 معافق  0,641 3,866 0 4.7 14 71.3 10.0 2
 معافق  0,638 4,033 0 3.3 8.7 69.3 18.7 3
 معافق  0,798 3,980 2 1.3 16.7 56.7 23.3 4
 معافق  0,819 3,986 0 9.3 6 61.3 23.3 5
 معافق  0,759 4,000 0 2.7 12.7 61.3 22.0 6
 معافق  0,748 3,946 0 4.0 18.7 56.0 21.3 7
 معافق  0,781 4,080 2.0 3.3 4.7 64.7 25.3 8
 معافق  0,855 3,980 2 4.7 11.3 57.3 24.7 9
 معافق  0,661 3,546 0 0 9.33 26.66 64.0 10
 معافق  0,812 3,893 2.0 7.3 4.7 71.3 14.7 11
 معافق  0,663 3,900 1.3 0.7 17.3 68.0 12.7 12
 معافق  0,849 3,900 0.7 6.7 17.3 52.7 22.7 13
 معافق  0,696 3,926 1.3 2.7 12.0 70 14.0 14
 معافق  0,719 3,626 2.0 6.0 21.3 68.7 2.0 15
 معافق  0,623 4,026 0 1.3 14.0 65.3 19.3 16

 spssللا نتاابج  دمخ إلداد اليالم ىاللترا :املصدر
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املمارسات املهنية للمراجعة يف اجلزائر مع معايري املراجعة  : نتائج أفراد العينة حعل مدى تعافق  ( 08-03)رقم  الشكل     
 ( NAA) احمللية 

 
 مخ إلداد اليالم املصدر: 

 
ت ببرارا  ونسببب أراا لينببة الدراسببة ا مببا وبب  احملببور اخوا ليببم أ  معظببم     السببابق  والشبب ا  يوضببح ااببدوا    

 آراا لينة الدراسة تتو  حنو املواجقة وا ما يلت حنلا ليارا  احملور اخوا مخ الدراسة:
  مؤسسددات  ةرسددالة مهمددة مشددت ة لعددد  إمكانية إعدادمراجع احلساابت    يقدر  ( من احملعر األول:1العبارة رقم )

      .األم املؤسسةفس اتبعة لن
" جببإ  مراجبب  اخلسبباى  ا  إتفدداق حددعل أحكددام مهمددة املراجعدددة"  210لسببب املعيببار ااراابببر  للرراجعببة           

اخلالة  يام  مبراجعة لساى  ورولة مخ ال يباا  مبعبة لبناس ال يبا  جلب  اخلريبة ا تقبدير إم انيبة القيبا  رلبداد  
و و مبا أمجعب  لليب  العينبة ليبم جنبد أ  أ لييبة ولبدا  لينبة الدراسبة تواجب    ،ال ياا رسالة مهرة مشرتكة هله  

مببببنهم اايببببدا بينرببببا يببببرت    %20مواجبببب  ا لبببب  جبببباا  أراا  %70مواجبببب  بشببببدا و  %3.3وجبببباا  نسببببية  أب   
 أ   ها املرارسة  ري مطيقة ا الوا   الاعلت. 6.7%

يف ملفاتدده  يفيددة إجددراءات املراجعددة البديلددة وأسددباب  مراجع احلساابت  يدون  ( من احملعر األول:2العبارة رقم )
 املراجعة. عايريمالتخلي عن واجب مطلعب يف أحد 

" للبا ضبرورا توضبيح مراجب  اخلسباى  لطريقبة القيبا   واثئددق املراجعددة"  230ن  املعيار ااراابر  للرراجعبة          
اللوبوا إليهبا وذكببر اخسبياب البل جرضب  للبا مراجب  اخلسباى  التخلببت  اريب  إجبرااا  املراجعبة اليديلبة ا لالبة  

وتبببرت معظبببم ولبببدا  لينببة الدراسبببة أ   بببها الينبببد مبببخ املعيبببار    ،لببخ تطييببب  ألبببد العناصبببر املطلوببببة ا ى ببت املعبببايري
مواجقببو  ويؤكبببدو   يببا  مراجبب  اخلسببباى  ا  %  71.3مواجقببو  بشببدا و  %  10ااراابببر  مطيبب  ليببم أ  نسبببية  
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التخلت لخ واجب لاص مطلوب ا ألد املعايري املراجعة ااراابرية بتدويخ وتوضبيح أسبياب التخلبت لبخ  بها   لاا
لبد  مببواجقتهم  ببها اإلجبراا جيرببا الترمبب   %  4.7اليديلببة املتيعبة بينرببا ييببد      اإلجبراا ىإلضبباجة إىل ذكبر اإلجببرااا

 اخلياد. % 14
التصرحيات الكتابية الددت تثبدد  أن ايددع املنازعددات  مراجع احلساابت  يطلب    :( من احملعر األول3العبارة رقم )

 .سجل  يف الكشعفات املاليةقد احلالية واحملتملة قد مت إبالغه هبا و 
لارجيبببة كربببا أهنبببا معرضبببة لو بببوع نرالبببا  مسبببتقيلية واملعيبببار  سبببة ا نرالبببا  مببب  أ بببرا  دالليبببة أو  تقببب  املؤس       

النرالببا    ببه   نبب  للببا أ  املؤسسببة مطاليببة ىلتصببريح اريبب     إعتبدددارات خاقددة "  501ااراابببر  للرراجعببة ر ببم  
تةيب  إل مب  اريب   به  النرالبا     البل   تابيبةالتصبرحيا   ال  وألر  مراجب  اخلسباى  بطلبباملتو   لدويها ة و اخلالي

راجب   مواجقبة للبا  يبا  م  لينة الدراسة  جاا  أ لب أراا ولدا   ليم  ا ال شوجا  املالية هاليسوتنكد مخ تالو 
 ببها اإلجببراا ا  اخلسبباى   مراجبب   واجقبب  للببا إتيبباع    %  88اخلسبباى  ا الشببرق ااراابببر  هبببها اإلجببراا جنسببية  

 اخلياد. %8.7لتر  إجراا و أبدت معارضتهم القيا  هبها اإل% 3.3املقابا 
يف حالددة عدددم قددالحية  اإلجراء على العنصر البديل   احلساابت راجعمينفذ  ( من احملعر األول:4العبارة رقم )  

 .املراجعة  اتلتطبيق إجراء  أحد العناقر املختارة
أينبباا لرليببة املراجعببة ي  ببت مراجبب  اخلسبباى  ورولببة مببخ الصببعوى  ا تنايببه إجببرااا  املراجعببة  ومببخ ببب           

  530لبببد  صببب لية ألبببد العناصبببر املختبببارا إلجبببراا لرليبببة املراجعبببة واملعيبببار اارااببببر  للرراجعبببة    ى  بببه  الصبببعو 
املعيبار جإنب  ا لالبة  يبا  مراجب  اخلسباى  رجبراا املراجعبة  تطرق هلها اإلش اا جحسب  بها    السرب يف املراجعة 

اخلب     لب   راج  اخلساى  ا  به  اخلالبةرى يقد  النتاابج ال اجية جح أو  للا لنصر ما ويي  أ   ها العنصر ال يصل
لتحقب     وكرةاا للا ذل  جات لالة إلغاا شبي  مت إلتيبار  ا اخصباا إجراا لرلية املراجعة للا العنصر اليديا  

  ،مخ وجود ترلي  ىلدج  وتار مراج  اخلساى  شي  ألر ا ناس امل ا  والرما  الشبي  اخوا إلجبراا املعاينبة
ولدا  لينبة الدراسبة القيبا  بب  مبخ لب ا مواجقتهبا للبا عارسبة  و ها ما أكد    وي و  مقتن  بعد  وجود إحنرا 

اخليباد    %16.7ا لب  الترمب  نسبية    %  56.7ومواجب  ب  %23.3 ها اإلجراا ليم أ  نسبية مواجب  بشبدا 
 معارضتها القيا  هبها اإلجراا. %3.3جتا  عارسة  ها اإلجراا بينرا أبد  نسية  

املبلدددحمل احملقدددق للتقدددديرات احملاسددددبية يف    مدددن   مراجددددع احلسددداابت  يتأ دددد ( مدددن احملدددعر األول:5العبدددارة رقدددم ) 5
 .فات املالية السابقةشع الك

أينبباا القيببا  بعرليببة املراجعببة لاببرتا مببا ال مي ببخ اإلسببتغناا لببخ إسببتخدا  املسببتندا  احملاسببيية للاببرتا  السببابقة         
مراجعددة التقددديرات احملاسددبية  ددا  "  540واملعيببار ااراابببر  للرراجعببة     ببه  املسببتندا  ال شببوجا  املاليببة  ومببخ ببب   

أوصبببا بضبببرورا إ ببب ع مراجببب   "  ت الددددعاردة املتعلقددددة هبددددافيهددددا التقددددديرات احملاسددددبية للقيمددددة احلقيقيددددة واملعلعمددددا
و بد أضبهر  نتباابج الدراسبة    ،والتنكبد منهبااخلساى  للا ميالغ التقبديرا  احملاسبيية ا ال شبوجا  املاليبة السبابقة  
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ا املقاببببببا رأ  نسبببببية  ة و مواجقببببب%61.3بشبببببدا ونسبببببية    ةمواجقبببببمبببببخ ولبببببدا  لينبببببة الدراسبببببة    %23.3  نسبببببيةأ   
لياد بببا جتبببا   بببه     %6مراجببب  اخلسببباى  ال يطلببب  للبببا مضبببرو   بببه  التقبببديرا  واحبببه  نسبببية    أ    15.3%
 .املرارسة

  حددعل مصددداقيةشدد   ال  يف حالددةاحلسدداابت رجددراءات بديلددة    مراجددعيقددعم   ( مددن احملددعر األول:6لعبددارة رقددم )
 .التأ يدات اخلارجيةبات الردود على طل 

للبا أنب  ا لالبة رجبض اإلدارا السبراس ملراجب     "التأ يدددات اخلارجيددة"  505  للرراجعة ن  املعيار ااراابر         
اخلساى  إرساا  لب التنكيد جعلي  أوال معرجة سيب  ها الرجض وتقييم أير  ها الرجض للا التقييرا  البل يقبو   

ليبم  وإزالبة كبا الشب وك    هبا مراج  اخلساى  ومخ مث وض  إجرااا  بديلة للحصوا للا أدلة مةيتة وذا  داللة
واجب  بشبدا و  م  %22جنسبية    طيب ماإلجبراا    ترت أ  رأت أ لب لينة الدراسة  أ   مخ ل ا نتاابج دراسة  يتضح لنا 

بشبببدا عارسبببة  بببها    %2.7  جيربببا لارضببب  نسبببية  ااايبببد   %  12.7بينربببا جببباا  نسبببية  ة  واجقبببم  %61.3نسبببية  
 اإلجراا.
القدددعائم املاليدددة بعدددد    علدددىمراجعدددة  إجدددراء    ال يقدددعم مراجدددع احلسددداابت  ي ( مدددن احملدددعر األول:7رقدددم )  العبدددارة
 إشهارها

 بري ملبر  ىلقيبا  أب     للبا أ  مراجب  اخلسباى   الالحقددة حدددا   األ"  560املعيار ااراابر  للرراجعبة    ورد ا      
ا  العينبة لبخ  لبب  أ لبب ولبد ومبخ لب ا حتليبا نتباابج الدراسبة    ،إجراا مراجعبة للبا القبواابم املاليبة بعبد إشبهار ا

لخ لياد ا جتبا  القيبا  هببها اإلجبراا  %18.7جيرا لب  نسية %77.3بنسية مواجقتها للا إلترامها هبها اإلجراا 
 %4  لا اإللترا  هبها اإلجراا نسية ري املواجق  ل بلغ ا ل  
حيددددد مراجدددع احلسددداابت األثدددر احملتمدددل حدددعل الدددرأي املعدددرب عنددده يف تقريدددر   ( مدددن احملدددعر األول:8رقدددم )  العبدددارة

 املراجعة يف حالة عدم تقدمي اإلدارة لتصرحيات الكتابية املطلعبة.
جيد ناس  مراج  اخلساى  ا بعبض اخلباال  أمبا  متا با اإلدارا أو إمتنالهبا لبخ تقبدل التصبرحيا  ال تابيبة          

الل يطليها منها و و ما يضع  أما  ضرورا حتديد أير  ياب  ه  التصرحيا  لخ رأ  الا  ا تقريبر املراجعبة وبيبا   
التصددددرحيات  "  580أكببببد  املعيببببار ااراابببببر  للرراجعببببة    صببببحة رأيبببب  و ببببو مببببا  مببببدت  يببببري  ببببها اإلمتنبببباع للببببا  يرببببة

للبا  يبا   %64.7مواجب  بشبدا ومواجب  بنسبية  % 25.3" ليم تواجب  كبا مبخ ولبدا  الدراسبة بنسبية   الكتابية
 مخ لينة الدراسة  ري مواج    %5.3اخلياد وا املقابا احه  نسية   %4.7املراج  هبها اإلجراا جيرا التر  نسية  

يف حالددة   يتعاقددل مراجددع احلسدداابت احلددايل مددع مراجددع احلسدداابت السددابق  :( مددن احملددعر األول9رقددم )  العبددارة
 تغيري يف حدود أخالقيات املهنة.

لسبب املعيببار ااراابببر  للرراجعببة جإنبب  يعطبت اخلبب  ملراجبب  اخلسبباى  اخلببايل لريبة التواصببا مبب  املراجبب  السبباب          
"،  ختطددديط مراجعدددة الكشدددعف املاليدددة"  300املعيببار ااراابببر  للرراجعببة  عيببار  ا إ ببار العرببا و ببو مببا أرشببد إليببب  امل
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مواجب   %24.7ليم تقدر نسية املواجقة للا تواصا مراج  اخلساى  اخلايل م  مراج  اخلساى  السباب  بنسبية  
مببخ ولببدا  لينببة    %2جقببط لببد  مواجقتهببا والتببر     %6.7مواجبب  ا املقابببا أبببد  نسببية  %  57.3بشبدا و بنسببية
 الدراسة اخلياد
يفددتم مراجددع احلسدداابت السددجالت والعاثئددق يف إطددار اإلجددراءات املتبعددة   ( مددن احملددعر األول:10العبارة رقددم )

 للحصعل على العناقر املقنعة.
أ بببار مجببب  مراجببب  اخلسببباى   للعناصبببر املقنعبببة      يفالعناقدددر املقنعدددة   500دلبببا املعيبببار اارااببببر  للرراجعبببة        

   كبببد وال اجيبببة القيبببا  مبورولبببة مبببخ اإلجبببرااا  مبببخ بينهبببا تاتبببي  وجحببب  السبببو   والوإابببب  احملاسبببيية ليبببم أ
  90.66ليببببم أ  نسببببية     ببببها اإلجببببراا  مراجبببب  اخلسبببباى   عارسببببةأ لببببب ولببببدا  لينببببة الدراسببببة مواجقتهببببا للببببا  

 .اخلياد% 9.33واجق  للا القيا  هبها التاتي  مخ أجا  ها الغرض بينرا احه  نسية  %
يفحددص مراجددع احلسدداابت القددعائم املاليددة السددابقة وتقريددر املراجددع السددابق    ( مددن احملددعر األول:11العبارة رقم )

 لتأ د من قحة األرقدة االفتتاحية.
أيناا القيا  ىملراجعة يقو  مراج  اخلساى  ىلتاكد مخ صحة اخرصبدا اإلجتتاليبة للابرتا ابا املراجعبة والبل             

و بو مبا أكبد لليب  معيبار  متةا اخرصدا ايتامية للارتا السابقة و كد مخ سب متها مبخ لب ا تقريبر املراجب  السباب   
تتو  معظم أراا ولدا  لينبة الدراسبة    ليم   فتتاحيةاإلرقدة  مهام املراجعة األولية األ   510املراجعة ااراابر  

جحبب  ال شببوجا  املاليببة وتقريببر املراجبب  السبباب   مببخ لبب ا     يببا  مراجبب  اخلسبباى  هبببها اإلجببراا  ىل املواجقببة للبباإ
املواجقبة    بغبري  %2.0بعد  املواج  و    %7.3مواج  جيرا تتو  أراا نسية  %71.3مواج  بشدا و  % 14.7بنسية  

 اخلياد جتا   ه  املرارسة%4.7بشدا بينرا  رر 
 يقيم مراجع احلساابت  فاءة اخلبري املعني. ( من احملعر األول:12العبارة رقم )

 يببببا أ  يعبببب  مراجبببب  اخلسبببباى  اييببببري لسببببب اخلاجببببة لبببب  يقببببو  بتقيببببيم مببببدت كاااتبببب  ومببببدت تببببوجر  للببببا           
إسددتخدام  "  620و ها ما ن  للي  املعيار اارااببر  للرراجعبة    ،املواصاا  املطلوبة لتندية ايب الل ل  مخ أجلها

لببخ مواجقتهببا للببا  يببا  مراجبب  اخلسبباى  بناسبب     %80.7لببب  نسببية   راجددعاملأعمددال خبددري معددني مددن طددرف  
 ال  أ  تقيببيم كاببااا اييببري املعبب   %2  رأ  نسببيةو   اخليبباد  %17.3بتقيببيم كاببااا اييببري املعبب  بينرببا الترمبب  نسببية  

 .ت و  مخ  ر  مراج  اخلساى 
 املراجع الداخلي.أيخذ مراجع احلساابت بعني اإلعتبار أعمال   ( من احملعر األول:13العبارة رقم )

أينبباا لرليببة املراجعببة يقببو  مراجبب  اخلسبباى  رلتيببار  مراجبب  لببارجت اخلببه بعبب  اإللتيببار ألربباا املراجبب              
ولبببدا  لينبببة الدراسبببة مواجقتهبببا للبببا  تؤكبببد أ لبببب  و   ،دو  التسبببليم بصبببحتها ودو  أل بببا  مسبببيقة لليهببباايبببارجت  

مراجب  اخلسباى  ألرباا  " مرالباا  إسددتخدام أعمددال املددراجعيني الددداخليني"  610تطيي  املعيار اارااببر  للرراجعبة  
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لترمبب   إللببا التببوايل بينرببا  %52.7و  %22.7املراجبب  الببداللت ليببم كانبب  أجوبببة مواجبب  بشببدا ومواجبب  بنسببية  
  ها اإلجرااعارسة لد  مواجقتها للا % 7.2اخلياد وأبد  نسية  %17.3نسية  

يؤرخ مراجع احلساابت اتريخ تقرير املراجعددة بتدداريخ غددري سددابق لتدداريخ اددع    ل( من احملعر األو 14العبارة رقم )
     .العناقر املقنعة

ال حي  والمي خ ملراج  اخلساى  أ  يؤري لتاريخ التقرير املراجعة بتاريخ ساق لتباريخ مجب  العناصبر املقنعبة وا          
  أتسدديس الددرأي وتقريددر املراجعددة للكشددعف"  700املعيببار ااراابببر  للرراجعببة  لالبب  جعببا ذلبب  جقببد أللببا أبلببد  

وجبباا  أ لببب آراا لينببة الدراسببة مواجقببة لقيببا  مراجبب  اخلسبباى  هبببه  املرارسببة مببخ لبب ا  ريببخ تقريببر    "،املاليددة
مواجبب  بشببدا ا املقابببا أبببد   %14.0ونسببية  %70املراجعببة بتبباريخ يقبب  بعببد مجبب  العناصببر املقنعببة بنسببية مواجبب   

 اخلياد  %12.0لد  مواجقتها بينرا التر  نسية  %4نسية  
املراجعددة يف احلالددة الددت  ستكمال إجراءات  إيرورة    يقدر مراجع احلساابت من احملعر األول:(  15العبارة رقم )

 .تؤدي فيها اإلجراءات التحليلية إىل حتديد خماطر مل يتم إ تشافها بعد
التحليلية والبل ببدور ا    هبا مراج  اخلسيا  اإلجرااا   و عرلية املراجعة مخ ب  اإلجرااا  الل يقالقيا  بأيناا       

تبرت  ليبم    ،حتدد ا بعض اخلاال  خما ر ى ت تش، بعد و و مبا يضب  املراجب  أمبا  إسبت راا إجبرااا  املراجعبة
  520ومعيبار املراجعبة اارااببر   ضبرورا   به  ال و مخ يقدر    ا ااراابر  أ لب ولدا  الدراسة أب  مراج  اخلساى 

لتبببر  نسبببية اخليببباد  إجيربببا  %68.7و مواجببب %2.0نسبببية املواجببب  بشبببدا  يبببم أ   ل  ،" مطيببب اإلجدددراءات التحليليدددة"
 دا  لينة الدراسة  رار  ري مواج  و ري مواج  بشدا.مخ ول%7احه  نسية  %  21.3

يطلددب مراجددع احلسدداابت إستفسددار مددن اإلدارة حددعل أسددباب التددأخر يف   ( مددن احملددعر األول:16العبددارة رقددم )
 املالية بعد إقدارها.املصادقة على القعائم 

بعد صدور ال شوجا  املالية مخ املارتض أ  تصادق اإلدارا مياشرا لليها  بري أنب  ا بعبض اخلباال  تتبنلر          
اإلدارا ا املصبباد ة لليهببا و ببو مببا يضبب  مراجبب  اخلسبباى  أمببا  لتريببة اإلستاسببار لببوا سببيب  ببها التببنلر سببواا  

ااراابببر    املعيبباراملعيببار ااراابببر  للرراجعببة  جرببخ الضببرور   لببب ذلبب  لسببب مببا ورد ا    ،كببا  السببيب مقنعببا أوال
  لببوامبواجبب   %65.3نسببية  مواجبب  بشببدا و   %19.3نسببية  ب  لينببة الدراسببة    لببب و "إسددتمرارية اإلسددتغالل"570

 يببا  مراجبب  اخلسبباى  بسببؤاا اإلدارا لببوا أسببياب  لببر ا املصبباد ة للببا ال شببوجا  املاليببة بعببد صببدور ا بينرببا  
 .جراامراج  اخلساى  ال يقو  هبها اإل  أ  %1.3رأ  نسية  و اد اخلي%14لترم  نسية  إ

 سبتييا  و املتعلب  ب مبدت تواجب  معبايري املراجعبة  لالةباي  نتباابج بيباا  احملبور  لثدداين :  أفراد العينددة للمحددعر ا جنتائ
ليببم نسببتخد  الت ببرارا  و النسببب املؤويببة ملختلبب، االجبباى  لينببة الدراسببة  ااراابريببة مبب  معببايري املراجعببة الدوليببة  
 كرا  و موضح ا اادوا املوايل:
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 أفراد العينة حعل تعافق معايري املراجعة اجلزائرية مع معايري املراجعة الدولية  نتائج  (:15-03اجلدول رقم )

 spssللا نتاابج  دمخ إلداد اليالم ىاللترااملصدر: 

 أفراد العينة حعل تعافق معايري املراجعة اجلزائرية مع معايري املراجعة الدولية  نتائج  (:09-03رقم )  الشكل
 

 
 مخ إلداد اليالم املصدر: 

 
وا مببببايلت حنلببببا    ن لببببظ ا ااببببدوا السبببباب  معظببببم إجبببباى  ولببببدا  لينببببة الدراسببببة مواجقببببة ومواجقببببة بشببببدا      

 ليارا  احملور اخوا مخ الدراسة
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موافق

محايد
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غير موافق بشدة

 رقم 
 العبارة 

 النسب املئعية إلجاابت املستجعبني
املتعسط  
 احلساب 

اإل راف  
 املعياري

معافق   إجتاه العينة 
 معافق بشدة  غري معافق  حمايد  معافق  بشدة 

 معافق  0,843 3,693 1.3 12.7 9.3 68.7 8.0 1
 معافق  1,178 3,433 6.7 19.3 15.3 41.3 17.3 2
ايد حم 1,091 3,173 2.0 30 32.7 19.3 16 3  

 معافق  1,025 3,640 8.7 0.7 22.7 54.0 14.0 4
 معافق  0,997 3,406 6.7 11.3 22.7 53.3 6.0 5
 معافق  1,049 3,653 6.0 6.7 22.0 46.7 18.7 6
 حمايد  0,997 3,313 8.0 7.3 37.3 40.0 7.3 7

 حمايد  1,307 3,320 0 6.7 34.0 39.3 20.0 8

 حمايد  1,053 3,300 6.0 24.7 4.7 62.7 2.0 9

 معافق  1,180 3,493 6.7 17.3 15.3 41.3 19.3 10
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 هناك تطابق  بري بني معايري املراجعة اجلزائرية ومعايري املراجعة الدولية. ( من احملعر الثاين:1العبارة رقم )
  مسبتوت  مبخ  تحسب احملاسبيية بغيبة ال  املراجعبة ام  خمتل، دوا العاى رصدار ورولة مخ املعايري حت م مهنبة         

رصببدار     يامهببامببخ لبب ا    طريبب سببار  ا ناببس الالعبباى    دواللببا  ببرار ى ببت    ااراابببرو  ،راجع املببلببدما     جببودا
ومبخ    ،للرراجعبة  سبتردا مبخ املعبايري الدوليبةوامل  للرحاسبيةمخ  ر  اجمللس الو      احمللية  املراجعة عايريم ورولة مخ

لبب ا  ببه  العيببارا أردا معرجببة أراا عارسببت مهنببة املراجعببة ايارجيببة ا ااراابببر لببوا مببدت مطابقببة معببايري املراجعببة  
للبا وجبود  بها    مواجقتهبا  %68.7ونسية  مواجقتها بشدا  %8  راجعة الدولية ليم تؤكد لنا نسيةااراابرية ملعايري امل

 ببري مواجبب  بشببدا جيرببا إلترمبب     %1.3أبهنببا  ببري مواجقببة ونسببية    %  12.7  التطبباب  بشبب ا لببا  بينرببا رأ  نسببية
 اخلياد. %9.3نسية  

  راجعددةملاعددايري  مأسدداس    يف اجلزائددر علددى  ليددةاملراجعددة احمليددتم إقدددار معددايري   ( مددن احملددعر الثدداين:2العبددارة رقددم )
 .الدولية

املرارسبببا   ا إ ببار توجببب  اارااببببر حنببو اإلناتببباس اإل تصببباد  للبببا العبباى وجبببد  ناسبببها أمببا  ضبببرورا توليبببد           
ليبم ال    ،مب  مبا يتواجب  واحملبيط البدويلاحملاسيية بش ا لاص  للرراجعة    ملهنيةاملرارسا  ااإل تصادية بش ا لا  و 

سببند  ببانوي دويل واملترةببا ا    للببا املسببتوت احمللببت دو    عارسببة  ببه  املهنببةعببايري تضببيط  مي ببخ إصببدار إرشببادا  وم
و بببو مبببا لولنبببا معرجبببة رأ  ومبببدت إ ببب ع مراجعبببت اخلسببباى  للبببا  بببه  اياصبببية ليبببم    ،معبببايري املراجعبببة الدوليبببة

للبا    للبا أ  إصبدار معبايري املراجعبة ااراابريبة كبا    مواجقتهبا %41.3 بشدا ونسيةمواجقتها %17.3أبد  نسية 
أبهنبا  بري املواجقبة ونسبية  %19.3اخلياد بينرا رأ  نسبية  %15.3أسا  معايري املراجعة الدولية جيرا إلترم  نسية  

  ري مواج  بشدا. 6.7%
هندداك تعافددق بددني النصددعن القانعنيددة املنعمددة للمراجعددة يف اجلزائددر ومعددايري   ( مددن احملددعر الثدداين:3العبددارة رقددم )

 لدولية.املراجعة ا
عارسة أ  مهنة تتطلب إ ار  انوي ينظرها واملراجعة احملاسيية للبا  برار ى بت املهبخ هلبا إ بار  بانوي لباص           

املتعلبب     01-10ا ااراابببر القببانو  ر ببم    املراجعببة  مهنببة  ظببيمتن ببانو  إلببادا  ترةببا ا  يو   هبببا ا ااراابببر يببنظم عارسببتها
أ   يبببا صبببدور أوا إصبببدار    2010الصبببادر ا سبببنة    املعتربببد اسبببب  مبهنبببة اييبببري احملاسبببب واببباجظ اخلسببباى  واحمل

وتطييبب   ببه  املعببايري يتطلببب إنسببوا  النصببوص القانونيببة املنظرببة للرهنببة مبب   ببه  املعببايري    ،ملعببايري املراجعببة ااراابريببة
و ببببها مببببا إلتلابببب  جيبببب  أراا ولببببدا  لينببببة الدراسببببة ليببببم جبببباا  نسببببية    ،احملليببببة واملسببببتردا مببببخ املعببببايري الدوليببببة

مواجقبببة للبببا أ  النصبببوص القانونيبببة املنظربببة ملهنبببة املراجعبببة ا اارااببببر مواابربببة  %19.3مواجقبببة بشبببدا ونسبببية  16%
سبية   ري مواج  بشبدا جيربا إلترمب  ن  %2.0أبهنا  ري مواجقة ونسية   %30ملعايري املراجعة الدولية بينرا رأ  نسية 

 اخلياد وامل لظ أ  ا  ه  العيارا إلتلا  آراا لينة الدراسة بش ا كيري.32.7%
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راجددع وفددق معددايري املراجعددة  ريددر املقالددت حدددث  بعددد اتريددخ ت  األحدددا   تعثيددق   ( من احملعر الثدداين:4العبارة رقم )
 اجلزائرية يكعن بنفس طريقة تعثيقها وفقا ملعايري املراجعة الدولية.

مريخ تقرير املراج  جيد املراج  اخلساى  ناس  ملر  بتوييقهبا لبب ورولبة مبخ اإلجبرااا     حتد  ألدا  بعد         
ليبم    إليهبا املعيبار اارااببر  للرراجعبةو بت نابس اإلجبرااا  البل أرشبد    املعيار املعيار الدويل للرراجعبةلسب ن  

أبهنببا  ببري مواجقببة    %0.7مواجقتهببا  بينرببا رأ  نسببية    %54.0تؤكببد مواجقتهببا بشببدا ونسببية    %  14نسببية    جنببد أ  
 اخلياد. % 22.7 ري مواجقة بشدا جيرا  رر  نسية  %8.7ونسية  

يف معددايري املراجعددة اجلزائريددة    الشروط املسبقة لقبعل التكليددف ابملهمددةتتطابق   ( من احملعر الثاين:5العبارة رقم )
 مع نعريهتا الدولية.

للببا ورولببة مببخ الشببروط الواجببب توجر ببا لقيببوا الت ليبب، ىملهرببة    210نبب  املعيببار الببدويل للرراجعببة ر ببم           
اببر   و بها مبا ورد ا املعيبار اارا  ، ياية كتابة رسبالة الت ليب، ىملهربةوإنتهاا ب  ياية بقيوا الت لي، ىملهرةبداية ب

يتتب  ولبدا  لينبة الدراسبة مبخ  و و مبا أي  مخ ليم املضرو     إتفاق حعل أحكام مهمة املراجعة"  210 للرراجعة
مواجقببة للببا تطبباب  الشببروط املسببيقة  %53.3مواجقببة بشببدا ونسببية    %6.0نسببية    نسببب املواجقببة ليببم أ    لبب ا

ولببببب   %22.7لقيببببوا الت ليبببب، مبهرببببة ا معببببايري املراجعببببة ااراابريببببة والدوليببببة بينرببببا إحببببه   ببببرار اخليبببباد نسببببية  
 بغري مواجقة بشدا.%6.7مخ ولدا  لينة الدراسة بغري املواجقة ونسية  %11.3نسية

تتعافددق معددايري املراجعددة اجلزائريددة يف بيددان مصددادر احلصددعل علددى أدلددة إثبددات   ( مددن احملددعر الثدداين:6رقددم ) العبارة
  افية مع معايري املراجعة الدولية.

يسببعا مراجبب  اخلسبباى  للحصببوا للببا أدلببة إييببا  كاجيببة تعببرز مببخ  يرببة رأيبب  الابب  احملايببد ومعببايري املراجعببة          
وأكببببد   (  505 501 500)  مصببببادر اخلصببببوا للببببا  ببببه  اخدلببببة مببببخ لبببب ا املعيببببارالدوليببببة وااراابريببببة لببببدد

معبببايري  و معبببايري املراجعبببة ااراابريبببة  بببب    اجيبببة  الييبببا   اإلمصبببادر اخلصبببوا للبببا أدلبببة  ولبببدا  لينبببة الدراسبببة تطببباب   
أببببد  مواجقتهبببا بينربببا رأ     %46.7أببببد  مواجقتهبببا بشبببدا ونسبببية  %  18.7ليبببم أ  نسبببية    ،املراجعبببة الدوليبببة

 اخلياد %22 ري مواجقة بشدا جيرا إلترم  نسية  %6.0أبهنا  ري مواجقة ونسية   %6.7نسية  
تتطددابق إجددراءات تددعفري أدلددة اإلثبددات الكافيددة املنصددعن عليهددا يف معددايري   ( مددن احملددعر الثدداين:7العبددارة رقددم )

 معايري املراجعة اجلزائرية.املراجعة الدولية مع اإلجراءات املنصعن عليا يف 
يتطلب اخلصوا للا أدلة اإلييام  ال اجية ورولة مخ اإلجرااا  لددهتا معبايري املراجعبة الدوليبة ىلتاصبيا         

  نسبيةالدراسددة أن    ورأ  لينبة  (570 520 510مبخ ايب ا املعيبار ) ،و و ما تطر   ل  معايري املراجعة ااراابريبة
ا معبببايري املراجعبببة    لبببة اإلييبببا  ال اجيبببةتطببباب  إجبببرااا  تبببوجري أد  مواجقبببة لبببوا%40مواجقبببة بشبببدا ونسبببية  7.3%
 ببري مواجقببة بشببدا وا    %8.0أبهنببا  ببري مواجقببة ونسببية    %  7.3بينرببا رأ  نسببية    معببايري املراجعببة ااراابريببةليببة و الدو 

 .أا هلا رأ  لياد   %37.3املقابا رأ  نسية  
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إسددتخدام السددرب وطددرق الكميددة يف معددايري املراجعددة اجلزائريددة إل دداز إجددراءات   من احملعر الثاين:( 8العبارة رقم )
 املراجعة يكعن بنفس الكيفية املنصعن عليها يف معايري املراجعة الدولية.

اإلسبتخدا   يستخد  مراج  اخلساى  ورولة مخ اخسباليب العلريبة ال ريبة ا لرليبة املراجعبة  بري أ   بها          
وإمنبببا وضبببح  معبببايري املراجعبببة الدوليبببة كيايبببة إسبببتخدا   بببه  اخسببباليب مبببخ    ،ال ي بببو  إلتيا يبببا وبشببب ا لشبببواابت

السددرب يف  "  530كرا وضح ووض  معيار املراجعبة اارااببر     "تدقيق العينات" 530ل ا املعيار الدويل للرراجعة 
ج رةبباا للببا ذلبب  لنببد إلغبباا    ،لصبباابيةا املعاينببة اإل  ورولببة مببخ اإلرشببادا  ل يايببة إسببتخدا  السببب  "املراجعددة

شبي  مت إلتيببار  ا اخصببا لتحقب  مببخ وجببود تبرلي  ىلببدج  وتببار مراجب  اخلسبباى  شببي  ألبر ا ناببس امل ببا   
إلتلابببب  أراا لينببببة الدراسببببة جنسببببية  و   ،والرمببببا  الشببببي  اخوا إلجببببراا املعاينببببة وي ببببو  مقتنبببب  بعببببد  وجببببود إحنببببرا 

اسبتخدا  السبب و برق ال ريبة ا  لبخ مواجقتهبا لبوا تطباب  كيايبة  % 39.3مواجقتها بشدا ونسية  لخ 20.0%
وا املقاببا    ،معايري املراجعة ااراابرية إلجناز إجرااا  املراجعة م  ال ياية املنصوص لليها ا معبايري املراجعبة الدوليبة

 اخلياد.%34.0جيرا  رر  نسية   ري مواجقة بشدا   %6.7أبهنا  ري مواجقة ونسية  %6.7رأ  نسية  
يتعامددل مراجددع احلسدداابت مددع أعمددال املراجددع الددداخلي وفقددا ملعددايري املراجعددة   ( من احملعر الثاين:9العبارة رقم )

 الدولية بنفس تعامله طبقا ملعايري املراجعة اجلزائرية.
املراجببب  البببداللت  بببري أ  معبببايري  جيبببد ناسببب  مراجببب  اخلسببباى  ايبببارجت أمبببا  لتريبببة التعامبببا مببب  ألرببباا           

املراجعة الدوليبة وضبع  ورولبة مبخ اإلرشبادا  والضبوابط البل حت بم وتبنظم الع  بة بب  املراجب  ايبارجت واملراجب   
إسدددتخدام عمدددل  "610املعيبببار البببدويل  و بببها مبببا جتلبببا ا املعيبببار البببدويل للرراجعبببة    ،البببداللت أينببباا لرليبببة املراجعبببة

وإلتلاب  أراا لينبة  "  إسددتخدام أعمددال املراجددع الددداخلي"  610  واملعيار اارااببر  للرراجعبة" املراجعني الداخليني
تعامبببا مراجببب  اخلسببباى  مببب  ألرببباا املراجببب  البببداللت وجقبببا ملعبببايري املراجعبببة  للبببا أ     %  64.7جنسبببية    ،الدراسبببة

أبهنبببا  بببري مواجقبببة ونسبببية    %24.7بينربببا رأ  نسبببية    ،الدوليبببة ي بببو  ببببناس تعاملببب   يقبببا ملعبببايري املراجعبببة ااراابريبببة
 اخلياد. %4.7 ري مواجقة بشدا جيرا إلترم  نسية  6.0%

تقرير املراجعددة املعددد وفددق معددايري املراجعددة الدوليددة يتطددابق مددع التقريددر املعددد   ( من احملعر الثاين:10العبارة رقم )
  وفق معايري املراجعة الدولية

للبببا    ولبببدا  لينبببة الدراسبببة مبببخ لببب ا عارسبببتها وإ  لهبببا للبببا املعبببايري سبببواا الدوليبببة أو احملليبببة  أكبببد          
معببببايري  للببببا أ     مواجقتهببببا  %41.3مواجقتهببببا بشببببدا ونسببببية  %19.3ليببببم تؤكببببد نسببببية  مواجقتهببببا للببببا العيببببارا،  

أبهنببا مواجقببة ونسببية    %17.3بينرببا رأ  نسببية    املراجعببة الدوليببة أكةببر تاصببي  وتوسببعا مببخ معببايري املراجعببة ااراابريببة
 .مخ لينة الدراسة%15.3مواجقة بشدا جيرا إلتار   رار اخلياد نسية   ري  % 6.7
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 لثالثأفراد العينة للمحعر ا  جنتائ
(للببا حتسبب   NAA)  احملليببةأيببر تطييبب  معببايري املراجعببة   سببتييا  واملتعلبب  مبببدت  لالةبباي  نتبباابج بيبباا  احملببور        

ليم نستخد  الت رارا  و النسب املؤويبة ملختلب، اإلجباى  لينبة  ا ااراابر   املرارسا  املهنية للرراجعة احملاسيية
 الدراسة كرا  و موضح ا اادوا املوايل:

على املمارسات املهنية   (NAA) احمللية(: نتائج أفراد العينة حعل مدى أتثري تطبيق معايري املراجعة  16-03اجلدول رقم )
 يف اجلزائر   احملاسبية للمراجعة 

رقم  
 العبارة 
 

 النسب املئعية إلجاابت املستجعبني
املتعسط  
 احلساب 

اإل راف  
معافق   إجتاه العينة  املعياري

 بشدة 
غري   حمايد  معافق 

 معافق 
غري معافق  

 بشدة 
 معافق  0,781 4,080 0 4.7 14.0 71.3 10.0 1
 معافق  0,855 3,980 0 3.3 7. 8 69.3 18.7 2
 معافق  0,650 3,560 2.0 1.3 16.7 56.7 23.3 3
 معافق  0,812 3,893 0 9.3 6.0 61.3 23.3 4
 معافق  0,663 3,900 1.3 2.0 12.7 61.3 22.7 5
 معافق  0,849 3,900 0 3.3 18.7 56.0 22.0 6
 معافق  0,781 4,080 2.0 3.3 4.7 64.7 25.3 7
 معافق  0,855 3,980 2.0 4.7 11.3 57.3 24.7 8
 معافق  0,650 3,560 0 0 8.7 26.7 64.7 9
 معافق  0,812 3,893 2.0 7.3 4.7 71.3 14.7 10
 معافق  0,663 3,900 1.3 0.7 17.3 68.0 12.7 11
 معافق  0,849 3,900 0.7 6.7 17.3 52.7 22.7 12
 معافق  0,696 3,926 1.3 2.7 12.0 70.0 14.0 13
 معافق  0,719 3,626 2.0 6.0 21.3 68.7 2.0 14
 معافق  0,623 4,026 0 1.3 14.0 65.3 19.3 15
 معافق  0,843 3,693 1.3 12.7 9.3 68.7 8.0 16
 معافق  1,178 3,433 6.7 19.33 15.3 41.3 17.3 17
 حمايد  1,091 3,173 2.0 30.0 32.7 19.3 16 18

 معافق  1,025 3,640 8.7 0.7 22.7 54.0 14.0 19
 معافق  0,997 3,406 6.7 1.3 22.7 53.3 6.0 20
 معافق  1,049 3,653 6.0 6.7 22.0 46.7 18.7 21
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 حمايد  0,997 3,313 8.0 7.3 37.3 40.0 7.3 22

 حمايد  1,307 3,320 0 6.7 34.0 39.3 20.0 23

 حمايد  1,053 3,300 6.0 24.7 4.7 62.7 3 24

 معافق  1,180 3,493 6.7 17.3 15.3 41.3 19.3 25
 لداد اليالم إ: مخ املصدر 

على املمارسات املهنية   (NAA)احمللية (: نتائج أفراد العينة حعل مدى أتثري تطبيق معايري املراجعة  10-03رقم )   الشكل
 يف اجلزائر   احملاسبية للمراجعة 

  
 

 لداد اليالم إ: مخ املصدر 
يتضبح لنبا أ   ت برارا  ونسبب أراا لينبة الدراسبة ا مبا وب  احملبور    السابقوالش ا مخ ل ا اادوا            

راا ولبببدا  لينبببة الدراسبببة تتوببب  حنبببو املواجقبببة وا مبببايلت حنلبببا ليبببارا  احملبببور الةالبببم مبببخ  أالةالبببم جببباا  معظبببم  
 الدراسة:

تفددداق مددع اإلدارة حددعل أحكددام مهمدددة  احلسدداابت يف اإلمراجددع  ة  سدداعدم  ( مددن احملددعر الثالدددث:1العبددارة رقددم )
 .املراجعة
إتفددداق حدددعل أحكدددام مهمدددة     210تبببرت معظبببم ولبببدا  لينبببة الدراسبببة أ  تطييببب  معيبببار املراجعبببة اارااببببر          

  71.3و  %10ليبم أ     ،تااق مب  اإلدارا لبوا أل با  مهربة املراجعبةسالد مراج  اخلساى  ا اإلي  املراجعة
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لبد  مبواجقتهم للبا وجبود  بها اخيبر جيربا الترمب     %  4.7مواجقو  للا وجود  ها اخير اإلجيبايب بينربا ييبد    %
 اخلياد 14%

 .راجع احلساابتمل  شروط املسبقة لقبعل التكليف ابملهمةال حتديد  ( من احملعر الثالث:2العبارة رقم )
إتفددداق     210مسبببالدا وإرشببباد معيبببار املراجعبببة اارااببببر     جبباا  أ لبببب أراا ولبببدا  الدراسبببة مواجقبببة للبببا         

ليبم واجقب     ،شبروط املسبيقة لقيبوا الت ليب، ىملهربةال  حتبدد  مراجب  اخلسباى  ا     حعل أحكام مهمة املراجعددة
   بها الببرأ معارضبتهم    أبببدوا  %  3.3ا املقاببا    مسببالدا مراجب  اخلسباى  ا الت ليبب، مبهربةللبا    %  88  نسبية

   .اخلياد  %7.8لتر  إو 
 سؤولية القبعل بشروط التكليف ابملهمةملراجع احلساابت ممل حت  :( من احملعر الثالث3العبارة رقم )

إتفدداق     210واملعيببار    يببا معببايري املراجعببة ااراابريببةحترلببب  أ لببب ولببدا  لينببة الدراسببة لببخ مواجقتهببا للببا           
  %80بنسببية    القيببوا بشبروط الت ليب، ىملهربة  مراجب  اخلسباى  مسبؤوليةىلضبيط     حددعل أحكددام مهمددة املراجعددة

لبببخ لياد بببا جتبببا  القيبببا  هببببها اإلجبببراا ا لببب  أ   بببري املبببواجق  لبببخ اإلجبببراا نسبببيتهم  %16.7جيربببا لبببب  نسبببية  
3.3%.. 

 للمراجعاملراجعة  عملية  تعثيق  تسهيل  :( من احملعر الثالث4العبارة رقم )
   واثئددق املراجعددة   230للببا مسبامهة معيببار املراجعبة ااراابببر     تؤكبد أ لببب ولبدا  لينببة الدراسبة مواجقتهببا          
بينرببا احببه      ببها اخيببرواجقبب  للببا  %84.66ليببم أ  نسببية    ،راجبب  اخلسبباى مل  املراجعببةلرليببة    توييبب   ايسببهت

 .اخلياد%6نسية  
مراجددع احلسدداابت يف  يفيددة معاجلددة التخلددي عددن واجددب خددان    ةسدداعدم  :( مددن احملددعر الثالددث5العبددارة رقددم )
 أحد املعايري مطلعب يف

ار املراجعبببة اارااببببر   يبببمواجقتهبببا للبببا أ  تطييببب  مع  %61.3مواجقتهبببا بشبببدا ونسبببية  %  22.7تؤكبببد نسبببية           
ألببد    تسببالد مراجبب  اخلسبباى  ا كيايببة معااببة التخلببت لببخ واجببب لبباص مطلببوب ا  ، واثئددق املراجعددة   230
  %9.3بغري مواجب  بشبدا جيربا إلترمب  نسبية  %1.3رأيها بغري املواج  ونسية   %12.7بينرا أبد  نسية  ،املعايري
 اخلياد

ريددر  قحدددث  بعددد اتريددخ تتعثيددق األحدددا  الددت  احلسدداابت بمراجددع    إلتددزام  :( مددن احملددعر الثالددث6العبددارة رقددم )
 راجعامل
  لبر ي  معبايري املراجعبة ااراابريبةأكد  ولدا  لينة الدراسبة مواجقتهبا للبا أ  تطييب  املعيبار اارااببر  للرراجعبة          

      ، واثئددق املراجعددة   230مبخ لب ا املعيبار  راجب  رير املقتويي  اخلدا  الل لدي  بعد مريخ تباخلساى  مراج  
اخليببباد جتبببا   بببها اخيبببر    %18.7ا لببب  الترمببب  نسبببية  %  56ومواجببب  ب    %22ليبببم أ  نسبببية مواجببب  بشبببدا  

 معارضتها القيا  هبها اإلجراا %3.3بينرا أبد  نسية  
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 تسهيل التخطيط لعملية املراجعة املتكررة.  ( من احملعر الثالث:7العبارة رقم )
سبها  ي   ختطيط مراجعة الكشعفات املاليددة   300أ  تطيي  معيار املراجعة ااراابر     تقدر نسية املواجقة للا        

مواجببب  ا  %25.3  مواجببب  بشبببدا و بنسبببية%24.7بنسبببية    التخطبببيط لعرليبببة املراجعبببة املت بببررا  ،ملراجببب  اخلسببباى 
 اخليادولدا  لينة الدراسة  مخ %4.7جقط لد  مواجقتها والتر     %4.7املقابا أبد  نسية  

 يمان بناء خطة سليمة للمراجعة املتكررة.  :( من احملعر الثالث8العبارة رقم )
ملراجبب  اخلسبباى  بنبباا     ختطدديط مراجعددة الكشددعفات املاليددة   300تطييبب  معيببار املراجعببة ااراابببر   ضببرخ  ي         

و  %24.7بنسببية مواجبب  بشببدا    ليببم   ببها مببا أكدتبب  جببا ولببدا  لينببة الدراسببة  ،لطببة سببليرة للرراجعببة املت ببررا
مراجبب  اخلسبباى     تطييبب  معببايري املراجعببة ااراابريببة ال تسببالد أ     %2ا املقابببا رأ  نسببية    %57.3مواجب  بنسببية  

 .لياد ا جتا   ه  املرارسة  %6نسية    واحه   بناا لطة سليرة للرراجعة املت رراا 
 تعيح متطلبات بناء خطة املراجعة.  :( من احملعر الثالث9العبارة رقم )

للببا ا  تطييبب  معيببار املراجعببة    %26.7ومبواجبب  نسببية  مببخ ولببدا  لينببة الدراسبة  %64.7واجب  بشببدا نسببية        
ملراجبببب     متطليببببا  بنبببباا لطببببة املراجعببببة  توضببببيح  يسببببا م ا  ختطدددديط مراجعددددة الكشددددعفات املاليددددة   300ااراابببببر   
ى تيد  أ  ولبدا مبخ ولبدا  لينبة الدراسبة إلرتاضبها للبا  جيرا    ا  اايد  % 8.7بينرا جاا  نسية  ،اخلساى 

 وجود  ها اخير
متكددني مراجددع احلسدداابت مددن التعامددل مددع التغددريات الددت تطددرأ يف خطددة    :( مددن احملددعر الثالددث10العبددارة رقددم )

 املراجعة.
تطييب  معيبار  مت ب   للبا  %71.3مواج  بشبدا ومواجب  بنسبية    %14.7ولدا  الدراسة بنسية    أ لبتواج       

مراجب  اخلسباى  مبخ التعامبا مب  التغبريا  البل تطبرأ     ختطيط مراجعة الكشعفات املاليددة  300املراجعة ااراابر  
 ببري   ببرار  مببخ لينببة الدراسببة    %5.3حببه  نسببية  إاخليبباد وا املقابببا  %4.7جيرببا التببر  نسببية    ،للببا لطببة املراجعببة

 مواج   
مسددداعدة مراجدددع احلسددداابت  يف تقيددديم مددددى مالئمدددة أدلدددة املراجعدددة    :( مدددن احملدددعر الثالدددث11العبدددارة رقدددم )

 املتحصل عليها.
سببالد  مواجقتهببا للببا أ  تطييبب  معيببار املراجعببة ااراابببر   ي%68مواجقتهببا بشببدا ونسببية  %12.7تيببد  نسببية        

اخليبباد بينرببا    %15.3جيرببا إلترمبب  نسببية    دلببة املراجعببة املتحصببا لليهبباأا تقيببيم مببدت م ابرببة    مراجبب  اخلسبباى 
  ري مواجقة بشدا  %6.7 ري مواجقة ونسية   أبهنا  %19.3رأ  نسية  

متكددني مراجددع احلسدداابت مددن معرفددة مصددادر احلصددعل علددى أدلددة إثبددات    :( مددن احملددعر الثالددث12العبددارة رقددم )
  افية.
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مت خ مراجب  اخلسباى  ا معرجبة مصبادر    مواجقتها لوا  52.7%مواجقتها بشدا ونسية    %22.7رأ  نسية      
بينرببببا رأ  نسببببية  إلتببببرا  مراجببب  اخلسبببباى  ىملعببببايري ااراابريبببة للرراجعببببة    ا لالببببة  إييبببا  كاجيببببةاخلصبببوا للببببا أدلببببة  

  %17.3 بببري مواجقبببة بشبببدا وا املقاببببا نسبببية    %0.7أبهنبببا  بببري مواجقبببة للبببا وجبببود  بببها اخيبببر ونسبببية    6.7%
 اخلياد.

اإلجراءات الكفيلددة بتددعفري أدلددة إثبددات  متكني مراجع احلساابت من معرفة    :الثالث( من احملعر  13العبارة رقم )
  افية.
ا     ةاملراجعبببة ااراابريبببور تطييببب  معبببايري  د  مواجقتهبببا للبببا  %70مواجقتهبببا بشبببدا ونسبببية    %14.0تؤكبببد نسبببية       

 ببري    أبهنببا%2.7بينرببا رأ  نسببية    مت بب  مراجبب  اخلسبباى  مببخ معرجببة اإلجببرااا  ال ايلببة بتببوجري أدلببة إييببا  كاجيببة
 اخلياد%12بغري مواجقة بشدا جيرا إلترم  نسية  %1.3املواجقة و نسية  
مسدداعدة مراجددع احلسدداابت يف  يفيددة إسددتخدام السددرب إل دداز إجددراءات    :الثالددث( مددن احملددعر  14العبددارة رقددم )

 املراجعة.
  530تطييبب  معيببار املراجعببة ااراابببر     مواجقتهببا للببا أ    %68.7مواجقتهببا بشببدا ونسببية  %2.0تؤكببد نسببية        

بينربا    ،ستخدا  السب ا املراجعة إلجناز إجبرااا  املراجعبةإسالد مراج  اخلساى  ا كياية  ي "السرب يف املراجعة"
 اخلياد. %21.3بغري مواجقة بشدا جيرا إلترم  نسية  %2أبهنا  ري مواجقة ونسية   %6رأ  نسية  

 مراجع احلساابت املرتبطة ابلتقديرات احملاسبية.حتديد واجبات   :احملعر الثالث( من 15العبارة رقم )
مواجقتهبببببا للبببببا أ  تطييببببب  املعيبببببار اارااببببببر     %65.3مواجقتهبببببا بشبببببدا ونسبببببية    %  19.3تؤكبببببد نسبببببية              
الددعاردة  واملعلعمددات    احلقيقددةمراجعددة التقددديرات احملاسددبية  ددا فيهددا التقددديرات احملاسددبية للقيمددة  "  540للرراجعبة  
بغببري    %1.3بينرببا رأ  نسببية  حتديببد ملراجبب  اخلسبباى  واجياتبب  املرتيطببة ىلتقببديرا  احملاسببيية  يسببا م ا    "املتعلقددة

 اخلياد.%14املواجقة جيرا  رر  نسية  

جتدداه األحدددا  الالحقددة إلقفددال  إمتكددن مراجددع احلسدداابت مددن التزامدده    :احملددعر الثالددث( مددن  16العبددارة رقددم )
 احلساابت. 

  مت ببببب  معببببايري املراجعببببة ااراابريبببببةمواجقتهببببا لببببوا    %68.7لبببببخ مواجقتهببببا بشببببدا ونسبببببية  %8لببببب  نسببببية         
اخلبببدا  ال لقبببة إل اببباا  لترامببب  اجتبببا   إمراجببب  اخلسببباى  مبببخ     األحددددا  الالحقدددة   560وىيصبببوص املعيبببار  

 ببري مواجقببة بشببدا جيرببا  ببرر  نسبببية  %1.3أبهنببا  ببري مواجقببة ونسبببية  %12.7وا املقابببا رأ  نسببية    ،اخلسبباى 
 اخلياد% 9.3

  يفية احلصعل على التصرحيات الكتابية.   احلساابت يفتساعد مراجع   :( من احملعر الثالث17العبارة رقم )
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تطييبب  معيببار املراجعببة ااراابببر   مسببالد  مواجقببة للببا  %  41.3مواجقببة بشببدا ونسببية  %17.3جبباا  نسببية         
بينرببا إحببه   ببرار    ،مراجبب  اخلسبباى  ا كيايببة اخلصببوا للببا التصببرحيا  ال تابيببة   التصددرحيات الكتابيددة   580

لبخ  %6.7مخ ولدا  لينبة الدراسبة لبخ لبد  مواجقتهبا ونسبية    %  19.33ولب  نسية  %15.3اخلياد نسية 
 لد  مواجقتها بشدا.

 الداخلية واملراجع اخلارجي.تنعيم العالقة بني املراجع   :( من احملعر الثالث18العبارة رقم )
مببخ ولببدا  العينببة رأ  أ  أ  تطييبب  معببايري املراجعببة  %  35.3إلتلابب  اراا ولببدا  لينببة الدراسببة جنسببية         

  " ااراابريبة مبخ شبنن  أ  يبنظم الع  بة بب  املراجب   إستخدام أعمال املراجعني الددداخليني 610وىيصوص املعيار 
بغببري املواجقببة و  ببت نسببية معتبببا  ياسببا للببا ى ببت العيببارا  و  %30رأ  نسببية  بينرببا    ،الدالليببة واملراجبب  ايببارجت

 اخلياد%4.7بغري مواج  بشدا جيرا إلترم  نسية  %2.0بنسية  
 تسهيل  يفية اإلستعانة خبدمات اخلبري  :( من احملعر الثالث19العبارة رقم )

وإرشباد تطييب  معيبار املراجعبة اارااببر     تسبهيا  الدراسبة مواجقبة للبا  لينبة الدراسبة  جاا  أ لب أراا ولبدا          
ليبم    ،سبتعانة خببدما  اييبري" ملراج  اخلساى  كيايبة اإلإستخدام أعمال خبري معني من طرف املراجع" 620

لبببد  مبببواجقتهم للبببا وجبببود  بببها  اببببدت  %9.4للبببا إتيببباع املراجببب   بببها اإلجبببراا ا املقاببببا    %68واجقببب  نسبببية  
 اخلياد.  %8.7لتر  إو   التسهيا  

 تسهيل تقييم مالئمة أعمال اخلبري املعني من طرف مراجع احلساابت.  :( من احملعر الثالث20العبارة رقم )
  620مسبببببامهة تطييببببب  معيبببببار املراجعبببببة اارااببببببر   لبببببب  أ لبببببب ولبببببدا  لينبببببة الدراسبببببة لبببببخ مواجقتهبببببا للبببببا        

ملراجب  اخلسباى     ا تقيبيم م ابربة ألرباا اييبري املعب يتسبه" ا  إستخدام أعمال خبري معددني مددن طددرف املراجددع"
 بري املبواجق   نسبية  لياد با جتبا  القيبا  هببها اإلجبراا ا لب  أ     لخ  %22.7جيرا لب  نسية  ،%59.3بنسية 

 %8نسيتهم    للا وجود  ها اخير
 حتديد مسؤولية  ل من مراجع احلساابت واخلبري.  :( من احملعر الثالث21العبارة رقم )

إسددتخدام أعمددال خبددري  "  620أكد  ولدا  لينة الدراسبة مواجقتهبا للبا أ  تطييب  معيبار املراجعبة اارااببر       
احملاسبباب ليببم أ  نسببية    حتديببد مسببؤولية كببا مببخ مراجبب  اخلسبباى  واييببري  " يسببا م ا  معددني مددن طددرف املراجددع

ا   بها اخيبر بينربا أببد  نسبية  اخلياد جتب  %22ا ل  إلترم  نسية  % 46.7ومواج  ب %18.7مواج  بشدا 
 .معارضتها وجود  ها اخير  %  12.7

مسدددداعدة مراجددددع احلسدددداابت يف أتسدددديس رأي حددددعل عمليددددة مراجعددددة    :( مددددن احملددددعر الثالددددث22العبددددارة رقددددم )
 الكشعفات املالية
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معبايري املراجعبة  مسبالد  للبا  %  40مواج  بشدا ومواج  بنسية  %7.3تواج  كا مخ ولدا  الدراسة بنسية         
ا    أتسددديس الدددرأي وتقريدددر املراجعدددة حدددعل الكشدددعف املاليدددة  700مببخ لبب ا املعيببار    ااراابريببة مراجبب  اخلسبباى 

اخليبباد وا املقابببا احببه  نسببية   %  37.3لتببر  نسببية  إجيرببا    ، سببيس رأ  لببوا لرليببة مراجعببة ال شببوجا  املاليببة
 مخ لينة الدراسة  ري مواج      %  15.3

 حتديد شكل التقرير ملراجع احلساابت  :( من احملعر الثالث23)العبارة رقم 
  700مببخ لبب ا املعيببار    معببايري املراجعببة ااراابريببة ملراجبب  اخلسبباى مسببامهة تطييبب   تقببدر نسببية املواجقببة للببا           
بشبدا و    مواجب   %20.0بنسبية    التقريبر  د شب ايبحتد   ا   أتسيس الرأي وتقرير املراجعة حددعل الكشددعف املاليددة 

مخ ولدا  لينبة الدراسبة    %34لتر   إجقط لد  مواجقتها و   %6.7مواج  ا املقابا أبد  نسية  %  39.3 بنسية
 اخلياد

 حتدد مضمعن التقرير ملراجع احلساابت  :( من احملعر الثالث24العبارة رقم )
أتسدديس الددرأي     700أ  تطيي  معيار املراجعبة اارااببر     للا  جاملواجقةأ لب ولدا  لينة الدراسة إلتلا         

  62.7بتقببببدر نسببببيتها    ،دد ملراجبببب  اخلسبببباى  مضببببرو  التقريببببرحيبببب   وتقريددددر املراجعددددة حددددعل الكشددددعف املاليددددة
 .اخلياد%4.71حه  نسية  إبينرا    %24.7و ري املقتنعة ب  نسية    وجود  ها اخير للا%3بشدا   املواجقةو %

إلزام ملراجع احلسدداابت ابإلعتمدداد علددى ايددع العناقددر املقنعددة يف تشددكيل   :من احملعر الثالث( 25العبارة رقم )
 رأيه حعل الكشعفات املالية

  700مبببخ لببب ا املعيبببار    أكبببد  ولبببدا  لينبببة الدراسبببة مواجقتهبببا للبببا أ  تطييببب  معيبببار املراجعبببة اارااببببر          
لترباد للبا مجيب   اإلاخلسباى   مراجب     لبر مبخ شبنن  أ  ي   املاليددةأتسيس الرأي وتقرير املراجعددة حددعل الكشددعف   

ومواجبببببب   %19.3ليببببببم أ  نسببببببية مواجبببببب  بشببببببدا    ،العناصببببببر املقنعببببببة ا تشبببببب يا رأ  لببببببوا ال شببببببوجا  املاليببببببة
معارضببتها وجببود  ببها    %24اخليبباد جتببا   ببها اخيببر بينرببا أبببد  نسببية    %  15.3ا لبب  الترمبب  نسببية  41.3%
 .اإللترا 

 
 
 
 
 
 
 



 دراسة تطبيقية يف بعض والايت الشرق اجلزائري                                                                                  الفصل الثالث                   

 

 134 

 املطلب الثالث: إختبار فرييات الدراسة
ليبم   T pour échantillon unique  جرضبيا  الدراسبة مبخ لب ا إلتيبارا  بها املطلبب نقبو  رلتيبار       

 يببببري ىلنسببببية  لنسببببية للارضببببية اخوىل والةانيببببة، وأدىن درجببببة  واجقببببة ى(  ببببو أدىن درجببببة م3.4)أ  املتوسببببط اخلسببببايب  
اادوليبة     Tاحملسوبة أكب مبخ   Tلةالةة لسب مقيا  لي ار  ايراست، وتتحق  الارضية لندما ت و   للارضية ا

 ، وا ما يلت إلتيار جرضيا  الدراسة الة ية ىلتاصيا:0.05ومستوت الداللة أ ا مخ 

 إختبار الفريية األوىل:  .1

مبببدت تواجببب  املرارسبببا  املهنيبببة للرراجعبببة ا اارااببببر مببب  معبببايري  ليبببارا لبببخ    16  سبببتييا  ا اإل  مشبببا احملبببور اخوا    
   هله  الارضية ليم أ : T لتيارإواادوا التايل يوضح  (NAA)  املراجعة احمللية

ا ااراابببببببر مبببببب  معببببببايري املراجعببببببة  احملاسببببببيية  ال تتواجبببببب  املرارسببببببا  املهنيببببببة للرراجعببببببة    :H0الصدددددددفرية    الفريدددددددية
 (.NAAاحمللية)

 (.NAAا ااراابر م  معايري املراجعة احمللية)  احملاسيية  تتواج  املرارسا  املهنية للرراجعة :H1الفريية البديلة 
 ختبار الفريية األوىل إ(:  17-03اجلدول رقم )

 عبارات احملعر األول 
املتعسط  
 احلساب 

 اإل راف
 املعياري

 قيمة 
T 

 مستعى 
 الداللة 

قرار  
 الفريية 

رسببالة مهرببة مشببرتكة  إم انيببة إلببدادمراجبب  اخلسبباى   يقببدر
 73,812 0,767 3,66 .اخ  املؤسسةمبعة لناس  مؤسسا  العد

 
0.000 

 
 مقيولة 

ا ملااتببب  كيايبببة إجبببرااا  املراجعبببة مراجببب  اخلسببباى  يبببدو  
 عببايريممطلببوب ا ألببد اليديلببة وأسببياب التخلببت لببخ واجببب 

 .املراجعة
3,866 0,641 77,309 

 
0.000 

 
 مقيولة 

تةيببب  أ  التصبببرحيا  ال تابيبببة البببل مراجببب  اخلسببباى  يطلبببب 
سبول   بد مجي  املنازلا  اخلالية واحملترلة  د مت إب  ب  هببا و 

 .ا ال شوجا  املالية
4,033 0,638 61,066 

 
0.000 

 
 مقيولة 

ا لالببة اإلجببراا للببا العنصببر اليببديا  اخلسبباى  راجبب ميناببه 
 ا لتطييبببببب  إجببببببراا لببببببد  صبببببب لية ألببببببد العناصببببببر املختببببببارا

 .املراجعة
3,980 0,798 59,608 

 
0.000 

 
 مقيولة 

امليلبغ احملقب  للتقبديرا  احملاسبيية  مبخ مراجب  اخلسباى  يتنكبد
 .جا  املالية السابقةشو ا ال 

 مقيولة  0.000 64,484 0,819 3,986

لبوا شب  ال ا لالبةاخلساى  رجرااا  بديلبة   مراج يقو   
 .التنكيدا  ايارجيةيا  الردود للا  ل مصدا ية

4,000 0,759 64,541 0.000 
 

 مقيولة 
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القببببواابم  للببببامراجعببببة إجببببراا  ال يقببببو  مراجبببب  اخلسبببباى  أب 
 مقيولة  0.000 63,927 0,748 3,946 .املالية بعد إشهار ا

مراج  اخلساى  اخير احملترا لوا الرأ  املعبب لنب  ا   حيدد
تصبرحيا  ال تابيبة جعبة ا لالبة لبد  تقبدل اإلدارا لتقرير املرا
 املطلوبة.

4,080 0,781 57,007 0.000 
 

 مقيولة 

 يتواصا مراج  اخلساى  اخلايل م  مراج  اخلساى  الساب 
 مقيولة  0.000 65,679 0,855 3,980 .ا لالة تغيري ا لدود أل  يا  املهنة

ياببببببببت  مراجبببببببب  اخلسبببببببباى  السببببببببو   والوإاببببببببب  ا إ ببببببببار 
  58,708 0,661 3,546 اإلجرااا  املتيعة للحصوا للا العناصر املقنعة.

0.000 
 مقيولة 

املالية السابقة وتقرير املراج    القواابمياح  مراج  اخلساى   
  72,041 0,812 3,893 الساب  لتنكد مخ صحة اخرصدا االجتتالية.

0.000 
 مقيولة 

 مقيولة  0.000 56,234 0,663 3,900 يقيم مراج  اخلساى  كاااا اييري املع .
للبببببببه مراجببببببب  اخلسببببببباى  بعببببببب  اإللتيبببببببار ألرببببببباا املراجببببببب  

 مقيولة  0.000 69,090 0,849 3,900 الداللت.

بتباريخ  بري سباب  يؤري مراج  اخلساى  مريخ تقريبر املراجعبة 
 مج  العناصر املقنعة. لتاريخ

 مقيولة  0.000 61,750 0,696 3,926

املراجعة ا ست راا إجرااا  إضرورا  يقدر مراج  اخلساى 
اخلالة الل تؤد  جيها اإلجرااا  التحليلية إىل حتديد خما ر ى 

 كتشاجها بعد.إيتم 
 مقيولة  0.000 79,117 0,719 3,626

ستاسببار مببخ اإلدارا لببوا أسببياب إيطلببب مراجبب  اخلسبباى  
 مقيولة  0.000 58,441 0,623 4,026 .املالية بعد إصدار ا القواابمالتنلر ا املصاد ة للا 

الفريددددية األوىل: تتعافددددق املمارسددددات املهنيددددة للمراجعددددة احملاسددددبية يف 
 مقيولة  3.52 0,767 60.644 0.000 .(NAA) اجلزائر مع معايري املراجعة احمللية

 spssللا نتاابج  د: مخ إلداد اليالم ىاللترااملصدر

و بو    0.711حنبرا  معيبار   ر  3.52يسباو     للارضبية اخوىل  ن لظ مخ اادوا الساب  أ  املتوسط اخلسايب    
  ومسبتوت الداللببة  ةكببب مبخ القيربة اادوليببأ  60.644  احملسددعبة  T  و يربة  ،املعافقددةمبا يةيب  توجبب  اإلجباى  حنبو  

نبرجض الارضبية    لتبايلوى، أ  أ  إجباى  ولبدا  لينبة الدراسبة ذا  داللبة إلصباابية،  0.05أ ا مخ  (0.000)
ليددة  ن املمارسددات املهنيددة للمراجعددة يف اجلزائددر تتعافددق مددع معددايري املراجعددة احملأي أ الارضبية اليديلبة اقيون الصارية

(NAA) 
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ن لظ أ  مجي  ليارا  للرحور تقب  متوسبطا  لسباهبا   اخوا، عيارا  احملوروبتحليا املتوسطا  اخلسابية ل      
و ببو مببا تؤكببد  مجيبب     0.05أ ببا مببخ    (0.000)ومبسببتوت الداللببة    معافددق ( أ  تنترببت لايببة  4.2-3.4ا اجملبباا )

احملسببوبة أكببب مببخ القببيم اادوليببة، ولليبب  جنننببا وإنط  ببا مببخ املعطيببا  املقدمببة جإننببا نببرجض مجيبب  الاببروض    T ببيم  
 الصارية اري  العيارا  ونقيا الاروض اليديلة ل ا منها.

رسببالة مهرببة    إم انيببة إلببداد  يقببدر ببو مببخ    مراجبب  اخلسبباى   ليببم أظهببر  نتبباابج إلتيببار جببروض الدراسببة أ        
ا  يببدو  ا ملااتبب  كيايببة إجببرااا  املراجعببة اليديلببة  كرببا أنبب     ،اخ   املؤسسببةمبعببة لببناس    مؤسسببا   اد مشببرتكة لعبب

التصبرحيا  ال تابيبة البل  ، ويطلبب  التخلبت   بها  وأسبياب  واجبب لباص مطلبوب ا ألبد املعبايري لالة التخلت لبخ 
لببد  صبب لية  ، وا لالببة  ال شببوجا  املاليببةمت إب  بب  هبببا وسببول  ا    تةيبب  أ  مجيبب  املنازلببا  اخلاليببة واحملترلببة

ىإلضباجة إىل كبا    ،اإلجبراا للبا العنصبر اليبديا  اخلسباى   راج  ميناه  لتطيي  إجراا املراجعة ألد العناصر املختارا
يقببو  رجببرااا   و   جا  املاليببة السببابقةو امليلببغ احملقبب  للتقببديرا  احملاسببيية ا ال شبب  للببا  مراجبب  اخلسبباى  ببها يطلبب   

  التنكيدا  ايارجية  الردود للا  لب لخزالة ش  بديلة إل
اخيبر احملترببا لبوا البرأ  املعببب لنب  ا تقريبر املراجعببة ا لالبة لبد  تقببدل اإلدارا  مراجبب  اخلسباى   حيبدد  كربا        

يقببيم  كرببا أنبب   ببو مببخ    القببواابم املاليببة بعببد إشببهار ا  للببامراجعببة  إجببراا    أب يقببو     وال  ،التصببرحيا  ال تابيببة املطلوبببة
ويببؤري    لتيببار ألربباا املراجبب  الببداللت، وللببه بعبب  اإليتواصببا مبب  مراجبب  اخلسبباى  السبباب و   كاببااا اييببري املعبب 

سبببت راا  إضبببرورا    ويقبببدر مراجببب  اخلسببباى  كبببهل   تببباريخ  بببري سببباب  لتببباريخ مجببب  العناصبببر املقنعبببةبتقريبببر املراجعبببة  
يطلبب  كربا    ،كتشباجها بعبد إجيها اإلجرااا  التحليلية إىل حتديد خما ر ى يبتم    املراجعة ا اخلالة الل تؤد إجرااا  

  ،ستاسبببار مببخ اإلدارا لبببوا أسببياب التبببنلر ا املصبباد ة للبببا ال شببوجا  املاليبببة بعببد إصبببدار اإ  مراجبب  اخلسبباى 
خلصببوا  ا امببخ أجببال شببوجا  املاليببة السببابقة وتقريببر املراجبب  السبباب   و السببو   والوإاببب   أيضببا    ياحبب و   ياببت و 

 . كد مخ صحة اخرصدا االجتتاليةو للا العناصر املقنعة
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 إختبار الفريية الثانية:  .2
مببدت تواجبب  معببايري  لببخ    ا  الارضببية الةانيببة، والببل تعبببليببار   10واملت ببو  مببخ    سببتييا  جسببد احملببور الةبباي مببخ اإل    

هله  الارضية ليبم  T   لتيارإواادوا التايل يوضح  (  ISA( م  معايري املراجعة الدولية )NAAاملراجعة ااراابرية )
 أ :

 .(ISA)معايري املراجعة الدولية م    (NAA)تواج  معايري املراجعة ااراابرية  ال ت  :H 0ة الفريية الصفري
 .(ISA)معايري املراجعة الدولية    م   (NAA)تتواج  معايري املراجعة ااراابرية    H :1الفريية البديلة 

 إختبار الفريية الثانية (:  18-03اجلدول رقم )

املتعسط   عبارات احملعر الثاين 
 احلساب 

 اإل راف
 املعياري

 القيمة 
T 

 مستعى 
 الداللة 

قرار  
 الفريية 

ببببب  معببببايري املراجعببببة ااراابريببببة ومعبببببايري   نبببباك تطبببباب  كيببببري
 مقيولة  0.000 53,657 0,843 3,693 املراجعة الدولية.

أسببببا   ا ااراابببببر للببببا ليببببةاملراجعببببة احمليببببتم إصببببدار معببببايري 
 مقيولة  0.000 35,690 1,178 3,433 .الدولية راجعةملاعايري م

 نبببباك تواجبببب  ببببب  النصببببوص القانونيببببة املنظرببببة للرراجعببببة ا 
 مقيولة  0.000 35,609 1,091 3,173 لدولية.ااراابر ومعايري املراجعة ا

راجبب  وجبب  ريببر املقالببل لببدي  بعببد مريببخ ت اخلببدا  توييبب 
معبببايري املراجعبببة ااراابريبببة ي بببو  ببببناس  ريقبببة توييقهبببا وجقبببا 

 الدولية.ملعايري املراجعة 
 مقيولة  0.000 43,491 1,025 3,640

ا معببايري  الشببروط املسببيقة لقيببوا الت ليبب، ىملهرببةتتطبباب  
 مقيولة  0.000 41,836 0,997 3,406 املراجعة ااراابرية م  نظريهتا الدولية.

تتواج  معايري املراجعة ااراابرية ا بيا  مصادر اخلصوا للا 
 مقيولة  0.000 42,652 1,049 3,653 معايري املراجعة الدولية.أدلة إييا  كاجية م  

تتطاب  إجرااا  توجري أدلة اإلييا  ال اجية املنصوص لليها 
ا معايري املراجعة الدوليبة مب  اإلجبرااا  املنصبوص لليبا ا 

 معايري املراجعة ااراابرية.
 مقيولة  0.000 40,679 0,997 3,313

ال ريبببة ا معبببايري املراجعبببة ااراابريبببة إسبببتخدا  السبببب و بببرق 
إلجنببباز إجبببرااا  املراجعبببة ي بببو  ببببناس ال يايبببة املنصبببوص 

 لليها ا معايري املراجعة الدولية.
 مقيولة  0.000 31,104 1,307 3,320

مراجبب  اخلسبباى  مبب  ألربباا املراجبب  الببداللت وجقببا  يتعامببا
 مقيولة  0.000 38,349 1,053 3,300ملعبببايري املراجعبببة الدوليبببة ببببناس تعاملببب   يقبببا ملعبببايري املراجعبببة 



 دراسة تطبيقية يف بعض والايت الشرق اجلزائري                                                                                  الفصل الثالث                   

 

 138 

 ااراابرية.
املراجعببة الدوليبة يتطباب  مبب   تقريبر املراجعبة املعببد وجب  معبايري

 مقيولة  0.000 36,256 1,180 3,493 التقرير املعد وج  معايري املراجعة الدولية

( NAA)عافدق معدايري املراجعدة اجلزائريددة تتالفريدية الثانيدة: 
 مقيولة  3.67 0.810 55.550 0.000 (ISAمع معايري املراجعة الدولية )

 spssللا نتاابج  دىاللترا: مخ إلداد اليالم املصدر
      ىحنبببرا  معيبببار   3.67يسببباو للارضبببية الةانيبببة  اابببدوا السببباب  ن لبببظ أ  املتوسبببط اخلسبببايب    لببب ا  مبببخ         

  كبببب مبببخ القيربببة اادوليبببةأ  055.55احملسبببوبة    T  و يربببة  املعافقدددةو بببو مبببا يةيببب  توجببب  اإلجببباى  حنبببو    0.810
ولليب     جإجباى  ولبدا  لينبة الدراسبة ذا  داللبة إلصباابية  وىلتبايل  0.05أ با مبخ    (0.000)  ومسبتوت الداللبة

تتعافدددق مدددع معدددايري  ( NAA)معدددايري املراجعدددة اجلزائريدددة  ن  أي  أ  الارضبببية اليديلبببة  نقيبببارجض الارضبببية الصبببارية و نببب
 (ISAاملراجعة الدولية )

(  1،2،4،5،6،10العيبببارا  )ن لبببظ أ     الةبببايلعيبببارا  احملبببور  مبببخ لببب ا حتليبببا املتوسبببطا  اخلسبببابية  و         
أ با  (0.000)و مبسبتوت الداللبة  معافددق  (، أ  لايبة  4.2-3.4للرحور الةاي تق  متوسطا  لسباهبا ا اجملباا )

أكب مخ القيم اادولية، وللي  جنننا وانط  ا مخ املعطيبا  املقدمبة    احملسوبة  Tو و ما تؤكد  مجي   يم   0.05مخ 
ل ا منها، ليم أظهبر  نتباابج جبروض    نرجض مجي  الاروض الصارية للعيارا  السابقة ونقيا الاروض اليديلةجإننا 

املراجعببة  دار معببايري  إصببالدراسببة أ   نبباك تطبباب  كيببري ببب  معببايري املراجعببة ااراابريببة ومعببايري املراجعببة الدوليببة كرببا أ   
، أمبا ىلنسبية للررارسبا  وجب  املعبايري الدوليبة واحملليبة جبإ   الدوليبة  راجعبةملاعبايري  مأسبا     للباكبا   ا اارااببر   ليةاحمل

بببناس  ريقببة توييقهببا وجقببا    ي ببو    راجبب  ريببر املقالببل لببدي  بعببد مريببخ ت  معببايري املراجعببة ااراابريببة لأللببدا   توييبب 
بيببببا  مصببببادر  و   شببببروط املسببببيقة لقيببببوا الت ليبببب، ىملهرببببةللتطبببباب   ىإلضبببباجة إىل وجببببود    ،راجعببببة الدوليببببةاملللرعببببايري  

إضباجة إىل كبا  بها التطبباب       ،معبايري املراجعبة ااراابريبةو   معبايري املراجعبة الدوليبة  بب اخلصبوا للبا أدلبة إييبا  كاجيبة  
 ،املراجعة الدولية أكةر تاصي  وتوسعا مخ معايري املراجعة ااراابرية  معايريا املضرو  جإ   

ل ببخ    حمايدددأ  تنترببت إىل جيببة    (3.4-2.6)( ا اجملبباا  9،  8،  7،  3)  جبباا   ببيم متوسببطا  العيببارا و          
ذا  داللبة إلصباابية،    0.05أ با مبخ  يربة    (0.000)احملسوبة أكب مخ القيم اادولية ومستوت الداللة   T يرة 

النصبوص القانونيبة املنظربة ملهنبة  وىلتايل جإننا نرجض الاروض الصارية ونقيا الاروض اليديلة للعيارا  املعنية أ  أ   
سببتخدا  السببب و ببرق ال ريببة ا معببايري املراجعببة  وإ  للرراجعببة،املراجعببة احملاسببيية ا ااراابببر مواجقببة للرعببايري الدوليببة  

تعامببا  ، كرببا أ   ااراابريببة إلجنبباز إجببرااا  املراجعببة ي ببو  بببناس ال يايببة املنصببوص لليهببا ا معببايري املراجعببة الدوليببة
ببناس تعاملب   يقبا ملعبايري املراجعبة    ي بو    م  ألراا املراج  الداللت وجقبا ملعبايري املراجعبة الدوليبة مراج  اخلساى 

 .ااراابرية
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 إختبار الفريية الثالثة والفرييات اخلمس الفرعية هلا: .3
مقسم إىل مخسة أجراا تعرا للا  يا  أير تطييب  معبايري    ،ليارا اخلريا احملور الةالم مخ الدراسة 25متةا          

، و يبا إلتيبار الارضبية الةالةبة اتبب الارضبيا   املراجعة ااراابرية للا املرارسا  املهنية للرراجعة احملاسبيية ا اارااببر
 الارلية امل ونة هلا

 للمحعر الثالث:   إختبار الفريية الفرعية األوىل  1.3
  اخوىل مخ احملور الةالم واخلري لخ الارضبية الارليبة اخوىل للرحبور الةالبم والبل تعبب لبخ 06 تعب العيارا        

مبببدت  يبببري تطييببب  معبببايري املراجعبببة ااراابريبببة للبببا إرسببباا امليبببادئ العامبببة واملسبببؤوليا  ا املرارسبببة املهنيبببة للرراجعبببة  
 الارضية ليم أ :هله    T لتيارإوضح يواادوا التايل   احملاسيية ا ااراابر
املهنيببة    العامببة واملسببؤوليا  ا املرارسببة  تطييبب  معببايري املراجعببة ااراابريببة ال يرسببت  امليببادئ  :0Hة  الفريددية الصددفري

 .للرراجعة احملاسيية ا ااراابر
املهنيببببة    العامببببة واملسببببؤوليا  ا املرارسببببة  تطييبببب  معببببايري املراجعببببة ااراابريببببة يرسببببت امليببببادئ  : 1Hالفريددددية البديلددددة  

 .للرراجعة احملاسيية ا ااراابر
 ( : إختبار الفريية الفرعية األوىل للمحعر الثالث 19-03اجلدول رقم )

 عبارات اجلزء األول للمحعر الثالث 
(  NAA)املراجعة احملاسيية وج  معايري املراجعة ااراابرية  عارسة

 يضات إىل: 

 املتعسط
 احلساب 

 اإل راف
 املعياري

 القيمة 
T 

 مستعى 
 الداللة 

قرار  
 الفريية 

تاببباق مببب  اإلدارا لبببوا مراجببب  اخلسببباى  ا اإلا سبببالدم
 مقيولة  0.000 73,812 0,781 4,080 .أل ا  مهرة املراجعة

راجبببب  مل املسببببيقة لقيببببوا الت ليبببب، ىملهرببببةشببببروط ال حتديببببد
 مقيولة  0.000 77,309 0,855 3,980  .اخلساى 

راج  اخلساى  مسؤولية القيوا بشروط الت لي، ما  يرحت
 مقيولة  0.000 61,066 0,650 3,560 .ىملهرة

 مقيولة  0.000 59,608 0,812 3,893 اخلساى  ملراج املراجعة لرلية تويي   تسهيا
اإللبببب ا بتطييبببب  مراجبببب  اخلسبببباى  ا معااببببة  اسبببالدم

 مقيولة  0.000 65,991 0,663 3,900 ألد معايري املراجعة.

تويي  اخلدا  الل لدي  بعبد اخلساى  بمراج     إلترا 
 مقيولة  0.000 65,958 0,849 3,900 .راج رير املقمريخ ت

املراجعة اجلزائرية الفريية الفرعية األوىل: تطبيق معايري 
املهنيددة  العامددة واملسددؤوليات يف املمارسددة يرسددي املبدداد 

 للمراجعة احملاسبية يف اجلزائر
 مقيولة  0.000 83.724 0.576 3.93

 spssللا نتاابج  دىإللترا اليالممخ إلداد  املصدر:
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حنرا  ر 3.93 يساو   للورا اخوا مخ احملور الةالم أ  املتوسط اخلسايب  اادوا الساب   ل ا   مخ ن لظ        
املواجقة 0.576 معيار  حنو  اإلجاى   توج   يةي   ما  القيرة أ   83.724احملسوبة    T  و يرة  ،و و  مخ  كب 
الداللة   اادولية ونوى(  0.000)  ومستوت  الصارية  الارضية  نرجض  اليديلة  ا قيلتايل  أ   الارضية  تطبيق  أن  ، 

   املهنية للمراجعة احملاسبية يف اجلزائر  العامة واملسؤوليات يف املمارسة  املباد   يرسي معايري املراجعة اجلزائرية  
ن لبظ أ  مجيب  لياراتب  تقب  متوسبطا     الةالبملرحبور  اابرا اخوا لوبتحليا املتوسبطا  اخلسبابية للعيبارا          

وىلتببببايل    0.05أ بببا مبببخ    (0.000)ومسبببتوت الداللبببة    معافددددق يبببة  ( أ  تنتربببت لا4.2-3.4لسببباهبا ا اجملببباا )
اخكب مخ القبيم اادوليبة، ولليب     T  جإجاى  ولدا  لينة الدراسة ذا  داللة إلصاابية، و و ما تؤكد  مجي   يم

 جنننا جإننا نرجض مجي  الاروض الصارية اري  العيارا  ونقيا الاروض اليديلة ل ا منها.
تاباق  سبالد مراجب  اخلسباى  ا اإلي  تطييب  معبايري املراجعبة ااراابريبة  أظهر  نتاابج إلتيار جروض الدراسبة أ         

  رباوحي  ،شبروط املسبيقة لقيبوا الت ليب، ىملهربةالراجب  اخلسباى   مل  ددوحيب  ،م  اإلدارا لبوا أل با  مهربة املراجعبة
راجبب  اخلسبباى  توييبب   مل  معببايري املراجعببة ااراابريببة  تطييبب   كرببا يسببها  ،مسببؤولية القيببوا بشببروط الت ليبب، ىملهرببة  لبب 

توييببب   ب   تلرمبببو   ،ألبببد املعبببايري  ا كيايبببة معاابببة التخلبببت لبببخ واجبببب لببباص مطلبببوب ا   تسبببالد و   املراجعبببةلرليبببة  
 .راج  رير املقاخلدا  الل لدي  بعد مريخ ت
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التالية لعيارا  اارا اخوا مخ احملور اخلري الارضية الارلية الةانية للورا الةاي مخ احملور   04جتسد العيارا         
واادوا مدت  يري تطيي  معايري املراجعة ااراابرية للا تقييم ايطر واإلستوابة لأللطاا    الةالم والل تعب لخ 

 هله  الارضية ليم أ :  T لتيارإ وضح  يالتايل  
تقيبيم ايطبر واإلسبتوابة    مراجب  اخلسباى  للبا  يسبالد تطيي  معبايري املراجعبة ااراابريبة ال    :0Hة  الفريية الصفري

   .لأللطاا
تقيبببيم ايطببر واإلسبببتوابة    يسبببالد مراجبب  اخلسببباى   للبباتطييبب  معبببايري املراجعببة ااراابريببة    : 1Hالفريدددية البديلدددة  

 .  لأللطاا
 للمحعر الثالث  (: إختبار الفريية الفرعية الثانية20-03)اجلدول رقم  

 عبارات احملعر الثالث 
عارسة املراجعة احملاسيية وج  معايري املراجعة ااراابرية  

(NAA  )يضات إىل : 

املتعسط  
 احلساب 

 اإل راف
 املعياري

 القيمة 
T 

 مستعى 
 الداللة 

قرار  
 الفريية 

 مقيولة  0.000 63,927 0,781 4,080 تسهيا التخطيط لعرلية املراجعة املت ررا.
 مقيولة  0.000 57,007 0,855 3,980 ضرا  بناا لطة سليرة للرراجعة املت ررا.

 مقيولة  0.000 67,074 0,650 3,560  راجعة.توضح متطليا  بناا لطة للر
 مقيولة  0.000 58,708 0,812 3,893 التعاما م  التغريا  الل تطرأ ا لطة املراجعة. مرونة ا

تطبيددددق معددددايري املراجعددددة  الفريددددية الفرعيددددة الثانيددددة: 
اجلزائريدددددددة يسددددددداعد تقيددددددديم اخلطدددددددر واإلسدددددددتجابة  

 .لألخطاء
 مقيولة  0.000 76.519 0.621 3.88

 spssللا نتاابج  دىإللترا اليالممخ إلداد  املصدر:
حنرا  ر  3.8  يساو  للورا الةاي مخ احملور الةالم اادوا الساب  أ  املتوسط اخلسايب ل ا  مخ يتضح لنا       

القيرةأ  76.519احملسوبة    T  و يرة  0.621  معيار  أ ا مخ   (0.000)  اادولية ومستوت الداللة كب مخ 
أ  أ  الارضية اليديلة    ا قيلتايل نرجض الارضية الصارية ونوى  املعافقة توج  اإلجاى  حنو    يؤكد و و ما   ،0.05

 ستجابة لألخطاء يساعد على تقييم اخلطر واإلتطبيق معايري املراجعة اجلزائرية  "
(  4.2-3.4جبباا  مجيعهببا  ببت اجملبباا )  الةالببملرحببور  ااببرا الةبباي لاملتوسببطا  اخلسببابية للعيببارا     ليببم أ       

وىلتبايل جإجباى  ولبدا  لينبة الدراسبة ذا     ،معافددق أ  تنترت لايبة    0.05أ ا مخ   (0.000)مبستوت الداللة 
اخكببب مببخ القببيم اادوليببة، ولليبب  جإننببا نببرجض مجيبب  الاببروض الصببارية    Tداللببة إلصبباابية و ببو مببا تؤكببد  مجيبب   ببيم  
 اري  العيارا  ونقيا الاروض اليديلة.

 للمحعر الثالث: إختبار الفريية الفرعية الثالثة  3.3
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لدراسة التالية لعيارا  اارا الةاي الارضية الارلية الةالةة للورا الةالم مخ احملور اخلري    07متةا العيارا         
تعب لخ  أدلة   والل  اخلصوا للا  مخ  اخلساى   ااراابرية ا مت   مراج   املراجعة  تطيي  معايري  مدت مسامهة 

 هله  الارضية ليم أ :  T  لتيارإوضح يواادوا التايل    املراجعة
تطيي  معبايري املراجعبة ااراابريبة ال مي بخ مراجب  اخلسباى  مبخ اخلصبوا للبا أدلبة املراجعبة   :0Hة الفريية الصفري

  اجية.ال
تطييبب  معببايري املراجعببة ااراابريببة مي ببخ مراجبب  اخلسبباى  مببخ اخلصببوا للببا أدلببة املراجعببة   :H1الفريددية البديلددة

  اجية.ال
 للمحعر الثالث  (: إختبار الفريية الفرعية الثالثة21-03)اجلدول رقم  

 عبارات احملعر الثالث 
املراجعة احملاسيية وج  معايري املراجعة ااراابرية   عارسة

(NAA  )يضات إىل : 

املتعسط  
 احلساب 

 اإل راف
 املعياري

 القيمة 
T 

 مستعى 
 الداللة 

قرار  
 الفريية 

ا تقيبببيم مبببدت م ابربببة أدلبببة  مسبببالدا مراجببب  اخلسببباى 
 مقيولة  0.000 72,041 0,663 3,900 املراجعة املتحصا لليها.

مراج  اخلسباى  مبخ معرجبة مصبادر اخلصبوا للبا مت    
 مقيولة  0.000 56,234 0,849 3,900 أدلة إييا  كاجية.

مت ببب  مراجببب  اخلسببباى  مبببخ معرجبببة اإلجبببرااا  ال ايلبببة 
 مقيولة  0.000 69,090 0,696 3,926 بتوجري أدلة إييا  كاجية.

مسبببببالدا مراجببببب  اخلسببببباى  ا كيايبببببة إسبببببتخدا  السبببببب 
 مقيولة  0.000 61,750 0,719 3,626 إجرااا  املراجعة.إلجناز 

املرتيطبببببة ىلتقبببببديرا   حتديببببد واجيبببببا  مراجببببب  اخلسبببباى 
 مقيولة  0.000 79,117 0,623 4,026 احملاسيية.

جتببببببا  اخلببببببدا  إلترامبببببب  امت ببببببخ مراجبببببب  اخلسبببببباى  مببببببخ 
 مقيولة  0.000 53,657 0,843 3,693 ال لقة إل ااا اخلساى . 

تسبببببببالد مراجببببببب  اخلسببببببباى   ا كيايبببببببة اخلصبببببببوا للبببببببا 
 مقيولة  0.000 35,690 1,178 3,433 التصرحيا  ال تابية. 

الفريية الفرعية الثالثة: تطبيق معايري املراجعة اجلزائرية 
 مراجع احلساابت من احلصعل على أدلة املراجعة  ميكن

 .الكافية
 مقيولة  0.000 101.66 0.459 3.81

 spssللا نتاابج  دىإللترا اليالممخ إلداد  املصدر:
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يؤكبببد  و بببو مبببا    0.459حنبببرا  معيبببار   ، ر3.81  أ  املتوسبببط اخلسبببايب يسببباو جنبببد  اابببدوا السببباب     لسبببب     
  (0.000)  كبب مبخ القيربة اادوليبة ومسبتوت الداللبةأ  101.66احملسوبة  T و يرة املعافقةحنو جاى  توج  اإل
تطبيددق معددايري املراجعددة اجلزائريددة  "  أ    آ   الارضببية اليديلببة  اقيببنببرجض الارضببية الصببارية ونلتببايل  وى  0.05أ ببا مببخ  

 الكافية أدلة املراجعة  ميكن مراجع احلساابت من احلصعل على
جنبببد أ  مجيببب  ليبببارا   بببها اابببرا تقببب     الةالبببملرحبببور  اابببرا الةالبببم لوبتحليبببا املتوسبببطا  اخلسبببابية للعيبببارا         

  0.05أ با مببخ    (0.000)ومسببتوت الداللبة    ،معافددق ( أ  تنترببت لايبة  4.2-3.4متوسبطا  لسباهبا ا اجملباا )
اخكبببب مبببخ القبببيم اادوليبببة، ولليببب  جنننبببا    Tىلتبببايل وجبببود إجببباى  ذا  داللبببة إلصببباابية و بببو مبببا تةيتببب  مجيببب   بببيم  

نببا نببرجض مجيبب  الاببروض الصببارية اريبب  العيببارا  ونقيببا الاببروض اليديلببة، ليببم  وإنط  ببا مببخ املعطيببا  املقدمببة جإن
ا تقيببيم مببدت م ابرببة    تسببالد مراجبب  اخلسبباى   معببايري املراجعببة ااراابريببةأظهببر  نتبباابج إلتيببار جببروض الدراسببة أ   

، كربا تسبالد  ال ايلبة بتوجري بااإلجبرااا     كاجيبة  ومبدت  ومعرجة مصادر اخلصبوا لليهبا أدلة املراجعة املتحصا لليها
  لب   حتبددو   ،ستخدا  السب ا املراجعبة إلجنباز إجبرااا  املراجعبةإمراج  اخلساى  ا كياية  املراجعة ااراابرية    معايري

ىإلضبباجة إىل    ،جتببا  اخلببدا  ال لقببة إل ابباا اخلسبباى إلترامبب   إمببخ     مت نببو   واجياتبب  املرتيطببة ىلتقببديرا  احملاسببيية
 .كياية اخلصوا للا التصرحيا  ال تابيةا      ت سالد م
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 للمحعر الثالث:   إختبار الفريية الفرعية الرابعة  4.3
التاليببة لعيببارا  ااببرا الةالببم مببخ احملببور اخلببري الارضببية الارليببة الرابعببة للرحببور الةالببم    04تعتببب العيببارا           

وضببح  يوااببدوا التببايل    لببريخاآلسببتاادا مببخ لرببا  اإلمببدت مسببامهة تطييبب  معببايري املراجعببة ااراابريببة ا    والببل تقببيس
 هله  الارضية ليم أ :  T لتيارإ

سببببتاادا مببببخ لرببببا  اإلا  مراجببب  اخلسبببباى   يسببببالد    ال  تطييبببب  معبببايري املراجعببببة ااراابريببببة  :0Hة  الصددددفريالفريددددية  
  .لريخاآل

 .لريخاآلستاادا مخ لرا اإلا راج  اخلساى  يسالد متطيي  معايري املراجعة ااراابرية   : 1Hالفريية البديلة 
 الرابعة للمحعر الثالث(: إختبار الفريية الفرعية  22-03)اجلدول رقم  

   عبارات احملعر الثالث
عارسة املراجعة احملاسيية وج  معايري املراجعة ااراابرية  

(NAA  )يضات إىل : 

املتعسط  
 احلساب 

اإل راف  
 املعياري

 القيمة 
T 

 مستعى 
 الداللة 

قرار  
 الفريية 

 واملراج  ايارجت. الداللتتنظيم الع  ة ب  املراج  
 مقيولة  0.000 35,609 1,09144 3,1733

 مقيولة  0.000 43,491 1,02506 3,6400 .تسهيا كياية اإلستعانة خبدما  اييري
تسهيا تقييم م ابرة ألراا اييري املع  مخ  ر  مراج  

 مقيولة  0.000 41,836 0,99729 3,4067 اخلساى .

 مقيولة  0.000 42,652 1,04904 3,6533 حتديد مسؤولية كا مخ مراج  اخلساى  واييري.
تطبيق معايري املراجعة اجلزائرية   الفريية الفرعية الرابعة:

سدددددتفادة مدددددن عمدددددل اإليف  يسددددداعد مراجدددددع احلسددددداابت
 .خريناآل

 مقيولة  0.000 55.928 0.771 3.52

 spssللا نتاابج  دىإللترا اليالممخ إلداد  املصدر:
و ببو مببا    0.771  حنببرا  معيببار ر  3.52  املتوسببط اخلسببايب يسبباو ااببدوا السبباب  أ   ن لببظ مببخ لبب ا          

أ بببا مبببخ    (0.000)  كبببب مبببخ القيربببة اادوليبببة ومسبببتوت الداللبببةأ  T  و يربببة  املعافقدددةيةيببب  توجببب  اإلجببباى  حنبببو  
يسدداعد    تطبيددق معددايري املراجعددة اجلزائريددة"  أ  أ    ونقيببا الارضببية اليديلببة  رجض الارضببية الصبباريةوىلتببايل نبب  0.05

  خرين اآلستفادة من عمل  اإليف  مراجع احلساابت

( للرحببور الةبباي  2،3،4حتليببا املتوسببطا  اخلسببابية للعيببارا  احملببور الةبباي ن لببظ أ  العيببارا  )مببخ لبب ا  و        
  0.05أ بببا مبببخ  (0.000)و مسبببتوت الداللبببة    معافدددق ( أ  لايبببة  4.2-3.4تقببب  متوسبببطا  لسببباهبا ا اجملببباا )

اخكبببب مبببخ القيربببة    Tو بببو مبببا تؤكبببد  مجيببب   بببيم    ،جإجببباى  ولبببدا  لينبببة الدراسبببة ذا  داللبببة إلصببباابيةىلتبببايل  
نط  ببا مببخ املعطيببا  املقدمببة جإننببا نببرجض مجيبب  الاببروض الصببارية للعيببارا  السببابقة ونقيببا  إاادوليببة ولليبب  جنننببا و 
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تسببببها ملراجبببب   ليببببم أظهببببر  نتبببباابج إلتيببببار جببببروض الدراسببببة أ  معببببايري املراجعببببة ااراابريببببة  هلببببا،  الاببببروض اليديلببببة  
 هرا.دد مسؤولية كا منهنا حتكرا أ  تقييم م ابرة ألراا اييري املع و   ستعانة خبدما  اييرياخلساى  كياية اإل

ل بببخ    حمايددددأ  تنتربببت إىل جيبببة    (3.4-2.6)اخوىل ا اجملببباا  سبببايب للعيبببارا  بينربببا جببباا   يربببة متوسبببط اخل        
وىلتببايل جإننببا نببرجض    0.05أ ببا مببخ  يرببة    (0.000)احملسببوبة أكببب مببخ القببيم اادوليببة ومسببتوت الداللببة    T يرببة  

معببايري املراجعببة ااراابريببة تببنظم الع  ببة ببب  املراجعببة  ديلببة للعيببارا  املعنيببة أ  أ   الاببروض الصببارية ونقيببا الاببروض الي
 .الداللية واملراج  ايارجت
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 للمحعر الثالث:  إختبار الفريية الفرعية اخلامسة   5.3
مببدت    اخلببريا للرحببور اخلببري الارضببية الارليببة ايامسببة للرحببور الةالببم والببل تعببب لببخ  04العيببارا     تيلببور       

هلبه    Tوضبح التيباريواابدوا التبايل  م اببم،    تقباريرتقبدل  و    يري تطيي  معايري املراجعة ااراابرية للا نتاابج املراجعبة
 الارضية ليم أ :
 .م ابم  تقريرتطيي  معايري املراجعة ااراابرية ال يسالد مراج  اخلساى  ا تقدل   :0Hة الفريية الصفري
 .م ابم  تقريرتطيي  معايري املراجعة ااراابرية يسالد مراج  اخلساى  ا تقدل  : 1Hالفريية البديلة 

 للمحعر الثالث  (: إختبار الفريية الفرعية اخلامسة 23-03)اجلدول رقم  
 احملعر الثالث عبارات 

عارسة املراجعة احملاسيية وج  معايري املراجعة ااراابرية  
(NAA  )يضات إىل : 

 املتعسط
 احلساب 

 اإل راف
 املعياري

 القيمة 
T 

 مستعى 
 الداللة 

قرار  
 الفريية 

سالدا مراج  اخلساى  ا  سيس رأ  لوا لرلية  م
 مقيولة  0.000 40,679 0,99756 3,3133 . مراجعة ال شوجا  املالية

 مقيولة  0.000 31,104 1,30728 3,3200 .حتديد ش ا التقرير ملراج  اخلساى 
 مقيولة  0.000 38,349 1,05392 3,3000 .حتدد مضرو  التقرير ملراج  اخلساى 

راج  اخلساى  ىإللتراد للا مجي  العناصر املقنعة ا إلرا  م
 مقيولة  0.000 36.256 1,18007 3,4933 .تش يا رأي  لوا ال شوجا  املالية

تطبيددق معددايري املراجعددة اجلزائريددة يسدداعد  الفريددية الفرعيددة اخلامسددة:
 مقيولة  0.000 45.448 0.904 3.35 مالئم تقاريرمراجع احلساابت على تقدمي 

 spssللا نتاابج  دىإللترا اليالممخ إلداد  املصدر:
      3.35يسببباو   للوبببرا ايبببامس مبببخ احملبببور الةالبببم  أ  املتوسبببط اخلسبببايب  اابببدوا السببباب     لببب ا  مبببخن لبببظ         

كبب مبخ القيربة اادوليبة    احملسبوبة أ  T  و يربة  ،و بو مبا يةيب  توجب  اإلجباى  حنبو املواجقبة 0.904ىحنرا  معيار 
تطبيدددق  ارضبببية اليديلبببة "ا القيبببون  لتبببايل نبببرجض الارضبببية الصببباريةوى  0.05( أكبببب مبببخ  0.000)  ومسبببتوت الداللبببة

  تقارير يف تقدمي يساعد مراجع احلساابتمعايري املراجعة اجلزائرية  
ن لببببظ أ  مجيبببب  لياراتبببب  تقبببب     الةالببببملرحببببور   ببببها ااببببرا مببببخ لاملتوسببببطا  اخلسببببابية للعيببببارا     نظببببر إىلوب       

احملسببوبة أكببب مببخ القببيم اادوليببة    Tل ببخ  يرببة    حمايدددأ  تنترببت لايببة    (3.4-2.6)متوسببطا  لسبباهبا ا اجملبباا  
ىلتبببايل جإجببباى  ولبببدا  لينبببة الدراسبببة ذا  داللبببة إلصببباابية    0.05أ بببا مبببخ  يربببة  (0.000)ومسبببتوت الداللبببة

معببايري  أ  تطييبب     الصببارية اريبب  العيببارا  ونقيببا الاببروض اليديلببة، ليببمولليبب  جنننببا جإننببا نببرجض مجيبب  الاببروض  
  حتبددم ا  سبا يو   ،سالد مراج  اخلساى  ا  سيس رأ  لوا لرلية مراجعة ال شوجا  املاليةياملراجعة ااراابرية 

لبوا     تشب يا رأيبلترباد للبا مجيب  العناصبر املقنعبة ا  اإل  مراجب  اخلسباى   لر ،كرا أن  يمضرو  التقرير  و ش ا
 .ال شوجا  املالية
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 : ثالثةختبار الفريية الإ  6.3
 :أ   ليم T إلتيار  جنر  ا التايل نتاابج الاروض الارلية للرحور الةالما اادو      
ا ااراابببببر ال حيسببببخ مببببخ عارسببببة مهنببببة املراجعببببة   (NAA)تطييبببب  معببببايري املراجعببببة احملليببببة  :0Hيددددية الصددددفريةر الف

 .احملاسيية
 .ا ااراابر حيسخ مخ عارسة مهنة املراجعة احملاسيية (NAA)تطيي  معايري املراجعة احمللية  : 1Hالفريية البديلة

 للمحعر الثالث  ختبار الفريية الرئيسيةإ  (:24-03)  اجلدول رقم
 

 فرييات الدراسة 
 املتعسط 
 احلساب

  رافاإل
 املعياري 

 القيمة 
 احملسعبة 

 مستعى 
 الداللة

 قرار
 الفريية 

 مقبعلة  0.000 83.72 0.576 3.93 فريية الفرعية األوىل ال
 مقبعلة  0.000 76.519 0.621 3.88 الفريية الفرعية الثانية 
 مقبعلة  0.000 101.66 0.459 3.81 الفريية الفرعية الثالثة 
 مقبعلة  0.000 55.92 0.771 3.52 الفريية الفرعية الرابعة 

 مقبعلة  0.000 45.44 0.904 3.35 الفرعية اخلامسة   الفريية 
 مقبعلة  0.000 82.51 0.555 3.73 الفريية الثالثة 

 spssللا نتاابج  دىإللترا اليالممخ إلداد  املصدر:

احملسبوبة    Tمخ ل ا اادوا الساب  وإلتيار الارضيا  الارلية ايرس للارضية الةالةة ن لظ أ  مجيب   بيم         
و ببو مببا يؤكببد توجبب  اإلجبباى  حنببو املواجقببة وبتببايل    0.05أ ببا مببخ    (0.000)أكببب مببخ اادوليببة ومسببتوت الداللببة  

مددن  يف اجلزائددر حيسددن  ( NAA)تطبيددق معددايري املراجعددة احملليددة       نببرجض الارضببية الصببارية ونقيببا الارضببية اليديلببة
 .  ممارسة مهنة املراجعة احملاسبية
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 اإل دار اخلطي املتعدد:  .4
حنببببدار ايطببببت املتعببببدد تعرببببا الدراسببببة للببببا حتديببببد أيببببر تطييبببب  معببببايري املراجعببببة ااراابريببببة  منببببوذ  اإل  سببببتخدا ر      

(NAA) ليبببم أنبب  ناببس أسببلوب املسببتعرا ا بعببض الدراسبببا     للببا عارسببة مهنببة املراجعببة احملاسببيية ا ااراابببر
  ليبم يعبد  بها اخسبلوب اإللصباابت مبخ بب  اخسباليب اخكةببر  (،ISAالسبابقة ل بخ مب  معبايري املراجعبة الدوليبة )

  ENTERوتترةببا صببيا ة  ببها النرببوذ  ا احملببور الةالببم لإلسببتييا  ليببم رسببتعراا  ريقببة    ،سببتدالاد ببة ا اإل
 اإلحندار كياية إلداد منوذ   يلت وا ما يتم إدلاا مجي  املتغريا  املستقلة ا معادلة اإلحندار ايطت املتعدد،

 تغريات: امل  حتديد  5-1
حندار ايطت املتعدد املعيار  لتنيؤ بتغريا  اخلاصلة للرتغري التاب  اله  يتنير ىملتغريا  املستقلة رستخدا  اإل       

 : مي خ صيا ة منوذ  الدراسة وج  املعادلة التالية
Y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+b5x5 

 ليم أ : 
Yرراجعببة ا ااراابببراملهنيببة لل  املرارسببا ا ا  : املتغببري التبباب  املترةبب، x1  املترةببا ا ورولببة  املتغببري املسببتقا اخوا
املترةببا ا ورولببة املعببايري املراجعببة    الةبباياملسببتقا    املتغببريx2،  امليببادئ العامببة واملسببؤوليا   عببايري املراجعببة ااراابريببةم

  املعببايري املراجعببة ااراابريببةاملترةببا ا ورولببة    ةالببماملسببتقا ال  املتغببريx3ا،  تقيببيم ايطببر واالسببتوابة لأللطببا  ااراابريببة
اإلسببتاادا مببخ لرببا اآللببريخ،  املترةببا ا ورولببة املعببايري املراجعببة ااراابريببة    لراببب  املتغببري املسببتقا اx4  ،أدلببة املراجعببة

x50،  نتببباابج املراجعبببة والتقريبببراملترةبببا ا ورولبببة املعبببايري املراجعبببة ااراابريبببة    لرابببب  املتغبببري املسبببتقا اbيربببة إبتبببة ،  b  
 .  حندارمعام   ميا اإل

 : اإل دار  منعذجإختبار    5-2
ديبببد املصبببحح وذلببب  لتحديبببد القبببوا  معامبببا التحر النربببوذ  حنسبببب معامبببا االرتيببباط ومعامبببا التحديبببد و لتيببباإل    
 .والقدرا التاسريية لنروذ رتيا ية اإل

  دار اخلطي املتعدد املعياري إختبار جعدة منعذج اإل  ( :25-03اجلدول رقم )
 رتباطمعامل اإل املعامل 

R 

 معامل التحديد
R-deux 

 معامل التحديد املصحح 
R- deux ajusté 

 0,996a 0,993 0,993 القيمة 
 spssللا نتاابج  دىإللترا مخ إلداد اليالم املصدر:

  1الل تقيس الع  ة ب  متغبرييخ أو أكةبر تقبارب  معاما اإلرتياط و   Rن لظ مخ ل ا اادوا الساب   يرة       
املتغريا  املستقلة واملترةلة ا معايري املراجعة ااراابرية هلبا ل  بة  ويبة مب  املتغبري التباب  واملترةبا    أ    و و ما يدا للا
والببه  حيببددا     R- deux ajustéمبباومعا    R-deux  راجعببة ا ااراابببر، كرببا أ  معببام  ا عارسببة مهنببة امل
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اسببر املتغببري  ري املراجعببة ااراابريببة مببخ شببنن  أ  يايوىلتببايل جتطييبب  معبب1 يرتهرببا مببخ    القببدرا التاسببريية لنرببوذ  تقببرتب
 .التاب  واملترةا ا عارسة مهنة املراجعة ا ااراابر بقوا

 :قياغة معادلة النمعذج  5-3
  ركببب يبا صبيا ة معادلببة النربوذ  نتنكببد مبخ صبب ليت  مبخ لبب ا إلتيبار املعنويببة ال ليبة واارابيببة لنربوذ  مث ن       

 واادوا التايل يوضح ذل : b  معادلة النروذ  ىإللتراد للا معام  
 : إختبار وقياغة منعذج اإل دار (26-03)  اجلدول رقم

 spssللا نتاابج  دىإللترا مخ إلداد اليالم املصدر:

احملسبببوبة أكبببب مبببخ اادوليبببة ومسبببتوت الداللبببة    Tن لبببظ أ  مجيببب   بببيم  ن لبببظ مبببخ لببب ا اابببدوا السببباب          
  0.05( أ  أ بببا مبببخ  0.000معدومبببة )  bأ  مسبببتوت الداللبببة اريببب  معبببام    و   0.05أ بببا مبببخ    (0.000)

و بببو مبببا يبببدا للبببا وجبببود داللبببة إلصببباابية اريببب  املعبببام   ومعامبببا النربببوذ  ك بببا، ومبببخ لببب ا القبببيم املوجيبببة  
نتنكد مخ وجود ل  بة  رديبة بب  معبايري املراجعبة ااراابريبة واملرارسبا  املهنيبة للرراجعبة ا اارااببر و   bللرعام  

 مي خ صيا ة معادلة  يري معايري املراجعة ااراابرية للا املرارسا  املهنية للرراجعة ا ااراابر كرا يلت:
5+0.182x4+0.163x3+0.219x2+0.391x1+0.178x0bY= 

مخ ل ا املعادلة يتضح لنبا تقبارب ا معبام   التبنيري و بو مبا يؤكبد أمهيبة تطييب  معبايري املراجعبة ك با،  بري         
أ  اجملرولبببة الةانيبببة "تقيبببيم ايطبببر واإلسبببتوابة لأللطببباا"  بببت اخكةبببر  يبببريا للبببا املرارسبببا  املهنيبببة للرراجعبببة ا  

"، مث اجملرولبببة ايامسبببة "نتببباابج املراجعبببة والتقريبببر"، مث اجملرولبببة اخوىل  اارااببببر، تليهبببا اجملرولبببة الةالةبببة "أدلبببة املراجعبببة
"امليببادئ واملسببؤوليا "، وا اخلببري اجملرولببة الرابعببة "اإلسببتاادا مببخ لرببا اآللببريخ" و ببت اخ ببا  يببريا مقارنببة بيببا ت  

 اجملرولا .  
 
 

 ترتيب األمهية  مستعى الداللة  Tقيمة   bمعامالت   املتغريات املستقلة 
1x 0.178 5.11 0.000 4 
2x 0.391 32.40 0.000 1 
3x 0.219 13.94 0.000 2 
4x 0.163 15.15 0.000 5 
5x 0.182 21.65 0.000 3 

 - 0.000 4985,894 - النمعذج  كل 
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 : الفصل   خالقة

تنبباوا  ببها الاصببا لببرض لدراسببة امليدانيببة الببل إسببتهدج  التعببر  للببا أراا مهبب  املراجعببة احملاسببيية ا ااراابببر        
املسبببتولاا مبببخ معبببايري    (NAA)مبببخ لبببباا واببباجظت اخلسببباى  خبصبببوص مبببدت تطييببب  معبببايري املراجعبببة ااراابريبببة  

تاابج اليحم إمجاع لينة الدراسة للا اإللتبرا  ىملعبايري  ا عارساهتم املهنية، ليم أضهر  ن (ISA)املراجعة الدولية 
 احمللية ا املرارسة املهنية.   

وتيعببا خ ببدا  اليحببم وبغيببة اإلجابببة للببا إشبب الية الدراسببة مت بنبباا احملببور الةبباي املتعلبب  مبببدت تواجبب  معببايري        
و بببها مبببا  كبببدا منببب  بعبببد الدراسبببة التحليليبببة ا    ،(NAA)مببب  معبببايري املراجعبببة ااراابريبببة    (ISA)املراجعبببة الدوليبببة  

الاصبا اخوا والدراسبة امليدانيببة ا الاصبا الةالببم مبخ لبب ا احملبور الةبباي ليبم أكببد  أ لييبة أجببراد ولبدا  لينببة  
الدراسبببة للبببا تواجببب  معبببايري املراجعبببة احملليبببة مببب  نضبببريهتا الدوليبببة مبببخ ليبببم اابببو ر واإللبببت   ال يتعبببدت اخلبببدود  

 مخ ليم لوم الشرس والتاصيا.الش لية  

للا حتس  جودا املرارسبة املهنيبة للرراجعبة ا   (NAA)أما جيرا و   يري تطيي  معا يري املراجعة ااراابرية         
هبا حيسبخ مبخ عارسبة  للبا أ  تطييقولبدا  لينبة الدراسبة  معظبم  والل مت متةيلها ا احملور الةالبم، جقبد أمجب   ااراابر 

اجملرولببة الةانيببة "تقيببيم ايطببر واإلسببتوابة لأللطبباا"، تليهببا  حملاسببيية، وأ  اجملرولببة اخكةببر  يببري  ببت  مهنببة املراجعببة ا
اجملرولببة الةالةببة "أدلببة املراجعببة"، مث اجملرولببة ايامسببة "نتبباابج املراجعببة والتقريببر"، مث اجملرولببة اخوىل "امليببادئ العامببة  

إلسبببببتاادا مبببببخ لربببببا اآللبببببريخ" و بببببت اخ بببببا  يبببببريا مقارنبببببة بيبببببا ت  واملسبببببؤوليا "، وا اخلبببببري اجملرولبببببة الرابعبببببة "ا
اجملرولبببا ، و بببد مت إلتتبببا   بببها الاصبببا بتبببداوا النتببباابج ومنا شبببتها واإلجاببببة للبببا الارضبببيا  البببل متببب  صبببيا تها  

 للخرو  بتوصيا  تصب ورلها ا النهوض مبهنة املراجعة احملاسيية ا ااراابر.
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مرت املراجعة احملاسبية عرب التاريخ على كل احلضارات اليت سامهت يف وصوهلا إال أن أصبحت علما قائما       
بذاته له نظريته ومبادئه وفروضه ومعايريه هذه األخرية وعلى غرار معايري احملاسبة الدولية أخذت مؤخرا طابعا دوليا 

واسع  نطاق  على  تطبيقها  هيئات    ،وإنتشر  هلا  التطور وأصبح  متليه  ما  وفق  وحتيينها  نشرها  على  تسهر  ات دولية 
 اإلقتصادية والتوجهات الدولية.

لتطورات          مواكبة  احملاسبيىة  منظومتها  مستوى  على  إبصالحات  قامت  العامل  دول  ابقي  غرار  وعلى  اجلزائر 
انني واإلجراءات اليت إختذهتا على من خالل جمموعة من القو   ،اإلقتصادية ومتاشيا مع إلتزامتها جتاه اهليئات الدولية

املنظم للمهنة سنة ( 01-10) مث القانون  2007فرتات زمنية خمتلفة كانت البداية بتبين النظام احملاسيب املايل سنة 
 . معيار منها إىل حد اليوم  16لتنتهي إبصدار معايري للمراجعة جزائرية مت إصدار    2010

وامليدا       النظرية  الدراسة  عرض  إشكالية  بعد  معاجلة  هبدف  اجلزائريةنية  املراجعة  معايري  تطبيق  أتثري   مدى 
(NAA( املستوحاة من معايري املراجعة الدولية )ISAعلى املمارسات املهنية للمراجعة احملاسبية يف اجلزائر )    وهذا

اة مت تقسيم البحث من وجهة نظر اخلرباء احملاسبيني وحمافظي احلساابت، ويف سبيل حتقيق أهداف الدراسة املتوخ
جزء نظري يتضمن فصلني يتضمنان اجلانب النظري لدراسة حيث مت ختصيص الفصل األول لألصول   ،إىل جزئني

للمراجعة   مفهومهااحملاسبية  النظرية  حيث  املراجعة   ،وأنواعها  ،أمهيتها  ،أهدافها  ، من  معايري  إىل  التطرق  مت  كما 
مت أيضا التعرض إىل املمارسة املهنية   ، وهذا من خالل تعريفها وأمهيتها وأهدافها وكيفية إصدارها  (ISA)الدولية  

ابإلضافة   ، وأهم اهليئات املشرفة على إعدادها  التارخيي والقوانني املنظمة هلا   تطورها   خالل للمراجعة يف اجلزائر من  
اجلزائرية   املراجعة  ملعايري  التطرق  مقار   (NAA)إىل  الدوليةوإجراء  املراجعة  معايري  وبني  بينها  من    ،(ISA)  نة 

الثاين لدراسة الدراسات السابقة وذلك ابلوقوف على ، و خالل حتديد أوجه التشابه واإلختالف خصص الفصل 
الدراسات املرتبطة مبوضوع البحث سواء ابللغة العربية أو األجنبية وحتديد موقع الدراسة احلالية مقارنة ابلدراسات 

 قةالساب

احمللية        املراجعة  معايري  وأتثري  تطبيق  مدى  ملعرفة  ميدانية  دراسة  يف  الثالث  الفصل  تطبيقي  اجلزء  متثل  بينما 
إستقصاء  من خالل  اجلزائر  احملاسبية يف  للمراجعة  املهنية  املمارسات  على  الدولية  املراجعة  معايري  من  املستوحاة 

ك بداية بتحديد جمتمع وعينة الدراسة ومتغريات الدراسة مرورا بعرض وذل  ،جمموعة من املهنيني يف الشرق اجلزائري
   .األساليب املستخدمة واإلختبارات اإلحصائية وصوال إىل النتائج ومناقشتها
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توصل        الثالثة  املوضوع يف فصوله  الباحث وحتليله ملختلف جوانب  نتائج   نامما سبق وعلى ضوء معاجلة  إىل 
 بار الفرضيات ابإلضافة إىل جمموعة من التوصيات عامة ونتائج خاصة إبخت

 نتائج الدراسة:  -1

ل مااا ساابق يف الدراسااة سااواء يف اجلانااب النظااري أو التطبيقااي فيمااا يتعلااق مبعاجلااة إشااكالية تقياايم  كاابناااءا علااى         
 معايري املراجعة احمللية والدولية مت التوصل إىل النتائج التالية:  وءاملمارسات املهنية للمراجعة يف اجلزائر يف ض

 ملهنااة مراجعااة احلساااابت إطااار نظااري ياانظم ممارسااتها املهنيااة ماان خااالل املفاااهيم األساسااية واألهااداف الاايت ✓
أمهيتهااااا لألطااااراف املسااااتخدمة هلااااا ابإلضااااافة إىل معااااايري وإرشااااادات تضااااب  ممارسااااتها تسااااعى إليهااااا و 

 .وتوحدها
خاااالل تتبعناااا لواقاااع ممارساااة مهناااة املراجعاااة احملاسااابية يف اجلزائااار وإطالعناااا علاااى النصاااو  القانونياااة الااايت    مااان ✓

عكس اجلهود الكبارية املبذولاة يف إطاار الرفاع  يت تتنظمها الحظنا وجود ترسانة كبرية من القوانني واملراسيم وال
نعكاس  إىل أخار قاد  أت والتغيري فيها من حاني  كثرة يف إصدار القوانني والتشريعاالن  أمن مستوى املهنة غري  

 .سلبا على تطور املهنة يف اجلزائر
أعطت جلنة معايري املراجعة الدولية األولوية يف تطبيق معايري املراجعة الدولية للقوانني احمللية مما أعطى  ✓

 .مرونة أكثر وسهولة لتكييف األنظمة والقوانني احمللية مع معايري املراجعة الدولية
ل إرتفاع اإلستثمار لشركات متعددة اجلنسيات يف اجلزائر يف إطار إنفتاا  اإلقتصااد الاوطين علاى اخلاار   عج ✓

 .وتنويع مداخله بظهور احلاجة إىل إصدار معايري مراجعة حملية مستوحاة من املعايري الدولية
مساااتوى منظومتهاااا احملاسااابية بداياااة بتباااين النظاااام احملاسااايب املاااايل مث قاااانون    علاااىقامااات اجلزائااار إبصاااالحات   ✓

تلهاا إصاادار معاايري املراجعااة    ،املتعلاق مبهناة اخلبااري احملاسايب وحمااافت احلسااابت واحملاساب املعتمااد   10-01
ى مساتوى يياع  اجلزائرية متاشيا مع إلتزامتها جتاه اهليئات الدولية ويف إطار سعيها ملوكبة التطور احلاصل عل

 .املستوايت املرتبطة ابملهنة غري أن هذه اإلصالحات أتخرت مقارنة بسرعة التغريات احلاصلة
للمراجعة على أساس معايري املراجعاة الدولياة وذلاك  معيار    16أصدر اجمللس الوطين للمحاسبة حىت اليوم   ✓

وماازال بصادد دراساة إصادار معاايري    بعد تعديلها ابلشكل الذي يوائم املناا  التشاريعي واإلقتصاادي احمللاي
 .وهو ما يوحي توجهه بتبين معايري املراجعة الدوليةجديدة  
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شهدت عملية اإلنتقال من املخط  الوطين احملاسيب إىل النظااام احملاساايب املااايل اجلديااد دفعااة واحاادة  ✓
مادت إسرتاتيجية يلة من الصعوابت وهو ما أدركته اهليئة املشرفة على إصدار املعايري اجلزائرية وإعت

 .التدر  يف إصدار معايري املراجعة اجلزائرية
تبعهاا اجمللاس  حياث مل توضاح مراحال الايت إ  ،وجود غموض يكتنف عملية إصدار معايري املراجعاة اجلزائرياةي ✓

 .إصدار هذه املعايري واألطراف املسامهة فيها من مهنيني وأكادمييني يف
ملعايري املراجعة اجلزائرية عكس معايري املراجعااة الدوليااة الاايت تضاامنت متهيااد غياب مدخل أو مقدمة  ✓

 .على شكل إطار تنظيمي يوضح اإلجراءات واإلرشادات لتطبيق معايري املراجعة الدولية
ض املعايري اجلزائرية للمراجعة نظرا إلرتباطها مبعايري ذات عالقااة مل تصاادر هناك صعوبة يف تطبيق بع ✓

 .بعد
توافق بني معايري املراجعة اجلزائرية والدولية من حيث اهلدف واملضامون حساب الدراساة النظرياة غاري   هناك ✓

 .أن معايري املراجعة الدولية أكثر توسعا وتفصيال
يسااهل للمؤسسااات والشااركات اجلزائريااة الولااو  إىل البيئااة املاليااة    (NAA)تطبيااق معااايري املراجعااة اجلزائريااة   ✓

 على املستوى الدويل.  هلا قبولمن خالل إعداد واملصادقة على قوائم مالية    واإلقتصادية العاملية
أظهرت نتائج الدراسة امليدانية حساب أراء عيناة مراجعاي احلسااابت علاى أن املمارساات املهنياة للمراجعاة   ✓

   .(NAA)اجلزائرية ةاحملاسبية متوافقة مع معايري املراجع
أسااااااافرت الدراساااااااة امليدانياااااااة علاااااااى إتفااااااااق عاااااااام باااااااني مراجعاااااااي احلسااااااااابت علاااااااى أن معاااااااايري املراجعاااااااة   ✓

  .متوافقة مع معايري املراجعة الدولية  (NAA)اجلزائرية
يعاازز  ( NAA)وافااق غالبيااة املسااتجوبني ماان مراجعااي احلساااابت علااى أن تطبيااق معااايري املراجعااة اجلزائريااة   ✓

 .املبادئ واملسؤوليات يف ممارسة مهنة املراجعة احملاسبيية  
يسااااااعد مراجاااااع    (NAA)  أيعااااات وحااااادات عيناااااة الدراساااااة علاااااى أن تطبياااااق معاااااايري املراجعاااااة اجلزائرياااااة ✓

 .احلساابت يف تقييم األخطار واالستجابة لألخطاء اجلوهرية
ت علاااى أن تطبياااق معاااايري املراجعاااة  أظهااارت نتاااائج الدراساااة امليدانياااة حساااب أراء عيناااة مراجعاااي احلساااااب ✓

 .يساعد مراجع احلساابت يف احلصول على أدلة املراجعة كافية ومالئمة  (NAA)  اجلزائرية
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ميكاان مراجااع احلساااابت  (NAA)أيعات وحاادات عينااة الدراسااة علااى أن تطبيااق معااايري املراجعااة اجلزائريااة   ✓
 من اإلستفادة من أعمال االخرين

أن تطبيااااق معااااايري املراجعااااة  لااااى إتفاااااق عااااام بااااني مراجعااااي احلساااااابت علااااى  أساااافرت الدراسااااة امليدانيااااة ع ✓
 تقدمي نتائج املراجعة يف تقرير كايف ومالئميضفي إىل    (NAA)اجلزائرية

هااي األكثاار    اجملموعااة الثانيااة يتقياايم اخلطاار واإلسااتجابة لألخطاااءي  علااى أن   بيناات نتااائج الدراسااة امليدانيااة ✓
أتثاااريا علاااى املمارساااات املهنياااة للمراجعاااة يف اجلزائااار، تليهاااا اجملموعاااة الثالثاااة يأدلاااة املراجعاااةي، مث اجملموعااااة  

واملسااؤولياتي، ويف األخاري اجملموعااة  العاماة  اخلامساة ينتاائج املراجعااة والتقرياري، مث اجملموعااة األوىل ياملباادئ  
 األقل أتثريا مقارنة بباقي اجملموعاتالرابعة ياإلستفادة من عمل اآلخريني وهي  

 نتائج إختبار الفرضيات: 

من خالل ما مت التوصل إليه من الدراسة النظرية وحتليل ومعاجلة البياانت خالل الدراسة امليدانية إبستعمال       
 لي: اإلختبارات اإلحصائية املذكورة سابقا ميكننا إختبار الفرضيات والتأكد من صحتها أو عدمها كما ي

 "   (NAA)لية  تتوافق املمارسات املهنية للمراجعة يف اجلزائر مع معايري املراجعة احمل"  إختبار الفرضية الثانية:

مت دراسااة هااذه الفرضااية والفصاال فيهااا يف اجلانااب امليااداين لدراسااة وذلااك ماان خااالل رأي مراجعااي احلساااابت          
يف مادى تطبايقهم ملعاايري املراجعاة احمللياة    ،لإلساتبيان   األولاحملور    من خاللمن حمافظي احلساابت واخلرباء احملاسبني  
إيايل املتوس  احلسايب لفقرات احملاور الثااين يسااوي  حيث جند أن   CNCالصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة 

أكارب    60.644احملساوبة    T( وهو ما يثبت توجه اإلجاابت حنو املوافقة وقيماة  4.2-3.4يقع يف اجملال ) 3.52
وحااادات عيناااة الدراساااة ذات    ، أي أن إجااااابت0.05( أقااال مااان  0.000ومساااتوى الداللاااة )  ةمااان القيماااة اجلدوليااا

إحصائية، وابلتايل نرفض الفرضية الصفرية ال تتوافق املمارسات املهنية للمراجعاة يف اجلزائار ماع معاايري املراجعاة  داللة 
  املمارسااااات املهنيااااة للمراجعااااة يف اجلزائاااار تتوافااااق مااااع معااااايري املراجعااااة احملليااااةاحملليااااة ونقباااال الفرضااااية البديلااااة  

(NAA)حسب رأي عينة الدراسة. 

 

 

 ي   هناك توافق بني معايري املراجعة اجلزائرية والدولية  : يالثانيةالفرضية    إختبار
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ونظريهتاا    IASمقارناة باني معاايري املراجعاة الدولياة    حتليلياة  مت إجراء يف اجلانب النظري من هذه الدراسة دراسة       
حيااااث توصاااالت  الدراسااااة إىل أن معااااايري    ،ماااان خااااالل معرفااااة أوجااااه التشااااابه واإلخااااتالف بينهمااااا  NAAاجلزائريااااة  

املراجعااة الدوليااة أكثاار توسااعا وتفصاايل وهااو مااا متاات اإلشااارة إليااه يف  ايااة مقارنااة كاال معيااار ومااا ميكاان أتكيااده هااو  
مااع مااا تضاامنته    2018معياااري الصااادرة حااىت   ريااخ    16توافااق وتطااابق ييااع العناصاار املكونااة للمعااايري اجلزائريااة ي  

 املعايري الدولية 
علااى    الثاااينأماا يف اجلانااب امليااداين ماان هاذه الدراسااة فقااد أيااع أفاراد عينااة الدراسااة ماان خاالل حمااور اإلسااتبيان         

فحساااااب إياااااايل املتوسااااا  احلساااااايب لفقااااارات احملاااااور األول    ،تطاااااابق معاااااايري املراجعاااااة اجلزائرياااااة ماااااع نظريهتاااااا الدولياااااة
احملساااااوبة    T( وهاااااو ماااااا يثبااااات توجاااااه اإلجااااااابت حناااااو املوافقاااااة وقيماااااة  4.2-3.4يقاااااع يف اجملاااااال )  3.67يسااااااوي

وابلتاايل فججااابت وحادات عيناة    0.05( أقال مان  0.000أكرب من القيمة اجلدولية ومستوى الداللاة ) 055.55
ال تتوافاااق  رية  الصااف  يةضاار الف  الدراسااة ذات داللااة إحصااائية وعليااه فأنناااا وانطالقااا ماان املعطيااات املقدمااة فجنناااا ناارفض

هنااااك توافاااق باااني  والاايت تاانص علااى أن    البديلااة  يةضااونقباال الفر   معااايري املراجعااة اجلزائريااة مااع معااايري املراجعااة الدوليااة
 .عينة الدراسة  حسب رأيمعايري املراجعة اجلزائرية والدولية 

 
الثالثة الفرضية  احمللية    "  :إختبار  املراجعة  معايري  املراجعة (  NAA) تطبيق  مهنة  اجلزائر حيسن من ممارسة  يف 

 "   احملاسبية

حناادار اخلطااي  منااوذ  اإل  سااتخدامإب  انااب امليااداين لدراسااة وذلااك  مت دراسااة هااذه الفرضااية والفصاال فيهااا يف اجل        
تطبياااق معاااايري املراجعاااة اجلزائرياااة علاااى ممارساااة مهناااة املراجعاااة  لأثااار  وجاااود  تعمااال الدراساااة علاااى حتدياااد  حياااث  املتعااادد  

وهاو ماا    0.05( أي أقال مان  0.000معدومة )  bمستوى الداللة جلميع معامالت  فنجد أن    ،احملاسبية يف اجلزائر
نتأكااد    bياادل علااى وجااود داللااة إحصااائية جلميااع املعااامالت النمااوذ  ككاال، وماان خااالل القاايم املوجبااة للمعااامالت

ماان خااالل املعادلااة  و  ،د عالقااة طرديااة بااني معااايري املراجعااة اجلزائريااة واملمارسااات املهنيااة للمراجعااة يف اجلزائاارماان وجااو 
ككااال، غااري  أن اجملموعاااة  ؤكاااد أمهيااة تطبيااق معاااايري املراجعااة احملليااة  يتضااح لنااا تقاااارب يف معااامالت التااأثري وهاااو مااا ي

هااي األكثاار أتثااريا علااى املمارسااات املهنيااة للمراجعااة يف اجلزائاار، تليهااا    يتقياايا اخلطاار وااسااتألابة ل خطااا الثانيااة ي
العامااة  املباااد   ي، مث اجملموعة األوىل ينتائج املراجعة والتقريري، مث اجملموعة اخلامسة يأدلة املراجعةاجملموعة الثالثة ي
األقاااال أتثاااريا مقارناااة بباااااقي  ي وهاااي  ااسااااتفاد  ماااان يماااا  ا خاااارين ي، ويف األخاااري اجملموعاااة الرابعااااة يواملساااااوليات
 اجملموعات.  

تطبياق معاايري املراجعاة احمللياة يف اجلزائار  علاى أن  و أيع أفراد عينة الدراسة من خالل حماور اإلساتبيان الثالاث          
يسااوي    الاثإيايل املتوس  احلسايب لفقرات احملاور الثحيث جند أن   حيسن من جودة ممارسة مهنة املراجعة احملاسبية
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أقاال ماان    (0.000)احملسااوبة أكاارب ماان اجلدوليااة ومسااتوى الداللااة    T  ةقيمااو   (4.2-3.4يقااع يف اجملااال )  3.73
تطبياق معاايري املراجعاة اجلزائرياة ال  وهو ما يؤكاد توجاه اإلجااابت حناو املوافقاة وبتاايل نارفض الفرضاية الصافرية   0.05

تطبياااق معاااايري املراجعاااة اجلزائرياااة     ونقبااال الفرضاااية البديلاااة  اجلزائاااريسااااهم يف حتساااني املمارساااة املهنياااة للمراجعاااة يف  
 حسب رأي عينة الدراسة  حيسن من املمارسة املهنية للمراجعة يف اجلزائر

 قرتحات الدراسة:إ

ماان التوصاايات واملقرتحااات الاايت نرهااا ضاارورية    نقاادم يلااةبناااء علااى النتااائج املتوصاال إليهااا يف هااذه الدراسااة           
 :لتطوير مهنة املراجعة احملاسبية يف اجلزائر

متوافقة مع البنود (  01-10)  ضرورة توفري خلفية قانونية ملهنة املراجعة احملاسبية يف اجلزائر تدعم القانون ✓
 . اليت تضمنتها معايري املراجعة الدولية

القوانني   ✓ مراجعة  املراجعة ضرورة  مهنة  احلاصلة يف  لتغريات  مواكبتها  لتأكد من  واملعايري بشكل مستمر 
 . احملاسبية

اجلزائر  ✓ احملاسبية يف  املراجعة  املهنة  تطوير  إىل  تسعى  أكادميني ومهنيني  تتكون من  مستقلة  هيئة  إنشاء 
  .وتنظيمها

من مدى اإللتزام   د جعة والتأكتشكيل جلنة من طرف اجمللس الوطين للمحاسبة تعىن مبراجعة تقارير املرا ✓
 . مبعايري املراجعة اجلزائرية

  . هلا  وبني املنفذيناملراجعة اجلزائرية  ضرورة مد جسور التشاور بني اهليئات الصادرة للمعايري   ✓
 .توفري اإلصدارات التفسريية والتعديلية ملعايري املراجعة اجلزائرية ✓
   .على تطبيق معايري املراجعة اجلزائرية ةضرورة إضافة طابع اإلزامي ✓
خالل  ✓ من  الدولية  املراجعة  ملعايري  تبنيها  يف  الدولية  التجارب  من  اإلستفادة  عايري مل   إصدارها  ضرورة 

 . املراجعة احمللية إختصار للوقت وجتنبا لألخطاء
و   حتسني ✓ تدريبية  دورات  تنظيم  خالل  من  احلساابت  مراجعي  حول مستوى  للمهنيني  مستمر  تكوين 

 .لتسهيل تطبيقهااجلزائرية    راجعةاملمعايري  
 :أفاق البحث
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إن إصاادار معااايري املراجعااة اجلزائريااة مااازال متواصاال يف إطااار الورشااة املفتوحااة إلصااال  وتطااوير مهنااة املراجعااة          
 يف اجلزائر وهو ما يبقي جمال البحث مفتو  وتقوم أفاق البحث على:احملاسبية  

 أثر تطبيق معايري املراجعة اجلزائرية على جودة املعلومات املالية ❖
 ملعايري املراجعة اجلزائريةدراسة نقدية  ❖
 -دراسة جتارب دولية–تبين معايري املراجعة الدولية من خالل معايري املراجعة احمللية   ❖
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 قائمة المراجع باللغة العربية 

 

 الكتب •
 

، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، املدخل إىل التدقيق و التأكيد احلديث  أمحد حلمي مجعة، -1
 . 2009الطبعة األوىل،  

دار اجلنان النشر والتوزيع،   ، الطبعة األوىل، التدقيق احملاسيب وفق املعايري الدوليةأمحد قايد نور الدين،   -2
 . 2015عمان، األردن،  

، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، املراجعة معايري وإجراءاتإدريس عبد السالم اشتيوي،   -3
1996 . 

أمحد حامد و   حممد عبد القادر الديسطى ، ترمجة املراجعة مدخل متكامل  ،جيمس لوبكو   أرينز  ألفي  -4
 .2002  ، السعودية، الرايض  والتوزيع،  يخ لنشردار املر   ،حجاج

   ، مصر،، الدار اجلامعية، اإلسكندريةأسواق رأس املال  وعوملةاملراجعة الدولية  أمحد لطفي،   السيد   مي أ -5
2005.  

 . 2005  ، مصر،سكندرية، اإلاجلامعية، الدار  خمتلفة ألغراضمراجعات خمتلفة  لطفي، أمحد  أمي السيد  -6
، دار التعليم اجلامعي مراجعة القوائم املالية بني مزاعم اإلدارة واخلدمات التأكيديةبديع الدين ريشو،  -7

 . 2017للطباعة والنشر والتوزيع،  
، دار املناهج لنشر أصول تدقيق احلساابت وتطبيقاته على دوائر العمليات يف املنشأةاتمر مزيد رفاعه،   -8

  .2017والتوزيع، عمان، األردن،  
 ، دار املشورة، مصر، بدون سنة النشر.أصول املراجعة والرقابةسي الشحاتة،  ح -9

اجلزء ،  مراجعة احلساابت املتقدمة اإلطار النظري واإلجراءات العملية،    حسي القاضي وحسي دحدوح -10
  .2009األول، الطبعة األوىل، دار الثقافة، عمان، األردن،  

، مؤسسة الوراق أساسيات التدقيق يف ظل املعايري األمريكية والدوليةحسي القاضي وحسي دحدوح،   -11
 . 2006لنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل

معايري املراجعة الدولية ومدى إمكانية إستخدامها يف تنظيم املمارسة املهنية ابململكة ،  حامد الشمري -12
 .1994األوىل،  الطبعة    :العربية السعودية، اململكة  العربية السعودية، اإلدارة العامة للبحوث
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، دار كنوز املعرفة العلمية دراسة متعمقة يف تدقيق احلساابتخالد الراغب اخلطيب وحممد فيصل مسعد،   -13
 . 2009للنشر وتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل،  

دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،   ، علم تدقيق احلساابت العمليرأفت سالمة وآخرون،  -14
 . 2011الطبعة األوىل،  

، دار وائل لنشر  تدقيق احلساابت مدخل معاصر وفقا ملعايري التدقيق الدوليةرزق أبو زيد الشحنه،   -15
 . 2015والتوزيع، عمان، األردن: الطبعة األوىل،  

عايري املراجعة الدولية يف مهنة املراجعة يف اجلزائر دراسة حتليلية ملستقبل تطبيق م  ،سهام حممد السويدي -16
 .2010  ، مصر،اإلسكندرية  ،الدار اجلامعية  ، دراسة ميدانية

 . 2014، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،املراجعة املتقدمةعارف عبد هللا عبد الكرمي،   -17
 الدار اجلامعية، مصر،   ، لية والعلميةأسس املراجعة األسس العم عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون،   -18

2004 . 
 . 2009اجلزء األول، جامعة اإلسكندرية، مصر،    ،املراجعة اخلارجية احلديثةعبد الوهاب نصر علي،   -19
، املراجعة وتدقيق احلساابت اإلطار النظري واملمارسة التطبيقيةحممد التوامهي طواهر ومسعود صديقي،     -20

 . 2006ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  
 ، مصر،املطبعة العصرية، املنصورة  ، للتطبيق وإطار  حتليل    للمراجعةالدولية  ملعايري  ا  حممد السيد الناغي، -21

 . 2000  ،األوىل الطبعة  
،  ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائراملراجعة ومراقبة احلساابت من النظرية إىل التطبيقحممد بوتي،    -22

2003 . 
، املراجعة وتدقيق احلساابت اإلطار النظري واملمارسات التطبيقيةمسعود صديقي،  و   حممد هتامي طاهر -23

 . 2006  ،اجلزائر  ، بن عكنون   ، ديوان املطبوعات اجلامعية
املراجعة اخلارجية املفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفقا مسري صبان وعبد الوهاب نصر علي،   حممد  -24

 . 2002، الدار اجلامعية، القاهرة، مصر،  للمعايري املتعارف عليها واملعايري الدولية
توزيع، املنصورة، ، اجلزء الثاين، اجلالء اجلديدة لنشر والاملراجعة إطار النظرية واملمارسةحممود السيد انغي،    -25

 . 1992مصر، 
، الطبعة الثالثة، دار وائل لنشر والتوزيع،  مدخل اىل التدقيق من الناحية النظرية والعمليةهادي التميمي،   -26

 . 2006األردن،  
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 ذكرات األطروحات وامل  •

   (IASالتععدقيق اخلعععارجي يف اجلزائععر يف ريعععل معععايري التععدقيق الدوليعععة   واقعععا وافععاقإبررراهيم شرربالوي ،   -27
أطروحررة دكتررورال، كليررة العلرروم ا قتصررادية والتجاريررة وعلرروم التسرريري ،    ،NAAومععععايري التعععدقيق اجلزائريعععة  

 .2019/2020ة اجلامعية قسم علوم التسيري، ختصص حماسبة وتدقيق  جامعة بليدة ، السن
دراسععة ميدانيععة  راء عينععة  -ثععر معععايري التععدقيق اخلععارجي علععى جععودة املعلومععات املاليععةأ،  بدر الدين سوسة   -28

أطروحرررة الررردكتورال، كليرررة العلررروم ا قتصرررادية والتجاريرررة    ،معععن املعععدقيقن علعععى ريعععوء مععععايري التعععدقيق اجلزائريعععة
السررررررنة اجلامعيررررررة  عنابرررررة،  جامعررررررة    اليررررررة، ختصرررررص ماليررررررة حماسررررربة وترررررردقيق،والعلررررروم التسرررررريري ، قسرررررم العلرررررروم امل

2018/2019. 

دراسععة عينععة مععن امل سسععات    -دور التععدقيق احملاسععيب يف تفعيععل الرقابععة علععى إدارة األراب  بوسررنة،  محررزة -29
يرررة  االتجاريرررة، ختصرررص دراسرررات حماسررربية وجب  ماجسرررتري ل العلررروم  مرررةكرة  ،اإلقتصعععادية اجلزائريعععة و الفرنسعععية
 .2012  معمقة، جامعة سطيف، اجلزائر،

أطروحرة دكترورال، كليرة  ،  ية تطبيق معايري التععدقيق الدوليععةتقارير التدقيق اخلارجي يف ظل الزاممتار ،     خدجية -30
العلرروم ا قتصررادية والتجاريررة والعلرروم التسرريري ، قسررم ماليررة وحماسرربة، ختصررص الترردقيق والن ررام ا اسرر  املررا ،   

 .2016/2017جامعة مستغامن ، السنة اجلامعية 

دراسععة تطبيقيععة يف  -تطبيق معايري املراجعة الدولية ومععدى اسععت ابة البيجلععة اجلزائريععة  ععا  ،  بلقاضيطاهر ملي   -31
أطروحررة دكتررورال، كليررة العلرروم ا قتصررادية والتجاريررة وعلرروم التسرريري ، قسررم علرروم التسرريري،  ،  -مكتععب مراجعععة

 .2018/2019امعية ، السنة اجل  3ختصص اإلدارة املالية وا اسبية،  جامعة اجلزائر

أطروحررة    ،حالععة اجلزائععر–حنععو حتسععيني أداء املراجعععة املاليععة يف ظععل معععايري املراجعععة الدوليععة  عمررر ديلمرري ،   -32
دكتررررورال، كليررررة العلرررروم ا قتصررررادية والتجاريررررة وعلرررروم التسرررريري ، قسررررم علرررروم التسرررريري،  جامعررررة شررررلف ، السررررنة  

 .2016/2017اجلامعية 

أطروحررة دكتررورال كليررة العلرروم اإلقتصررادية والتجاريررة وعلرروم التسرريري،    ،التنظععيم املهععم للمراجعععة،  عمررار شرررقي   -33
  .2014جامعة سطيف، اجلزائر،  

يف    املاليععة  املراجعععة  جلهععا   العامععة  الشعععبية  الل نععة  يف  احلسععاابت  مراجعععة  معععايري  ،علررى عمررر أمحررد السويسرري -34
 .2011  ،ابتنة، اجلزائر، كلية العلوم ا قتصادية وعلوم التسيري، جامعة احلاج خلضر  ، أطروحة دكتورال،ليبيا
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دور التععدقيق احملاسععيب يف ظععل املعاجلععة اإللكبونيععة للبيععاةت يف حتسععني جععودة املعلومععات    علرري بررن قطيررب، -35
كليرة العلروم اإلقتصرادية والتجاريرة وعلروم    دكترورال،أطروحرة    ،احملاسبية دراسة عينة من امل سسععات اإلقتصععادية

 . .2017  اجلزائر، وحماسبة، جامعة املسيلة، بنوك مالية  ختصص  التسيري،
دراسععة  –أثععر تبععم معععايري التععدقيق الدوليععة يف تطععوير مهنععة التععدقيق احملاسععيب ابجلزائععر    هبلررو  ،  نررور اىررد    -36

دكترررورال، كليرررة العلررروم ا قتصرررادية  أطروحرررة  ،  نيإستقصعععائية لعينععععة مععععن تععععافظي احلسععععاابت واخلعععع اء احملاسععععب
والتجاريررررررررة والعلرررررررروم التسرررررررريري ، ختصررررررررص حماسرررررررربة وماليررررررررة وترررررررردقيق،  جامعررررررررة سررررررررطيف، السررررررررنة اجلامعيررررررررة  

 ، منشورة.2016/2017
، كليررة  نيررل شررهادة املاجسررتري ل علرروم التسرريريل  مررةكرة  ،معععايري املراجعععة وتطبيقهععا يف اجلزائععربومساحررة ،  حممررد   -37

 .2002،  اجلزائر  ختصص نقود ومالية، جامعة العلوم اإلقتصادية التجارية وعلوم التسيري،
دور تطبيععق معععايري املراجعععة الدوليععة يف تةععييق ف ععوة التوقعععات يف املراجعععة القانونيععة يف  رشرريدة خالرردي ،   -38

وم ا قتصادية والتجارية والعلوم التسريري ، قسرم العلروم التجاريرة، ختصرص  أطروحة الدكتورال، كلية العل،  اجلزائر
 .2015/2016حماسبة،  جامعة عمار ثليجي األغواط، السنة اجلامعية 

كليرة العلروم    أطروحرة دكترورال،    ،أمهية تبععم معععايري املراجعععة الدوليععة يف ريععل ا صعع   احملاسععيبسايج ، فايز  -39
ا قتصررادية والتجاريررة وعلرروم التسرريري، ختصررص حماسرربة وتررديقيق، قسررم علرروم التسرريري،  جامعررة بليرردة ، السررنة  

 .2014/2015اجلامعية 
أطروحرررة      ،دراسعععة مقارنعععة بعععني اجلزائعععر وتعععونس واململكعععة امل ربيعععة-التنظعععيم املهعععم للمراجععععةعمرررر شررررقي،   -40

 .2011/2012سطيف، السنة اجلامعية تجارية وعلوم التسيري، جامعة  دكتورال، كلية العلوم ا قتصادية وال
مسععع وليات مراجعععا احلسعععاابت يف اجلزائعععر وأثعععرل علعععى مصعععداقية التقعععاريري وفعععق مععععايري      ،فاطمرررة عرررالق    -41

كليرة العلروم ا قتصرادية والتجاريرة وعلروم التسريري ، قسرم    أطروحرة دكترورال،، دراسععة ميدانيععة -املراجعة الدولية
 .2018/2019لسنة اجلامعية  العلوم املالية وا اسبية، ختصص حماسبة وتدقيق  جامعة الوادي ، ا

كليرة    ،اجيسرتارلنيرل شرهادة امل  رسرالة  ،املراجعة اخلارجية يف ريل النظععاا احملاسععيب املععاد اجلديععد ،كمرال زواق -42
 .2010اجلزائر،   ،3جامعة اجلزائر    ،ختصص حماسبة وتدقيقدية والتجارية وعلوم التسيري،  العلوم اإلقتصا

تكنولوجيعععا املعلومعععات وأثرهعععا علعععى املراجععععة القانونيعععة يف اجلزائعععر وفقعععا ملععععايري    إسعععتخداانبيلرررة هيالمررري،   -43
السرررررررنة اجلامعيرررررررة    قسرررررررم العلررررررروم  اريرررررررة حماسررررررربة،  أطروحرررررررة دكترررررررورال جامعرررررررة األغرررررررواط  ،املراجععععععععة الدوليعععععععة

2016/2017. 
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أثر تطور مهنة التدقيق يف اجلزائر و أثرل على حتسني جودة املعلومات املالية_دراسععة    حممد أمي لونيسرة ،   -44
أطروحررة الرردكتورال، كليررة العلرروم ا قتصررادية والتجاريررة والعلرروم التسرريري ،      ،لعينععة مععن مكاتععب اخلعع ة احملاسععبية  

 .2016/2017السنة اجلامعية ختصص بنوك مالية وحماسبة،  جامعة مسيلة، 
.     التعععدقيق احملاسعععيب معععن منظعععور املععععايري الدوليعععة ومعععدى إمكانيعععة تطبيقهعععا يف اجلزائعععري مررازون ،  حممررد أمرر -45

دكتورال، كلية العلوم ا قتصادية والتجارية والعلروم التسريري ، ختصرص حماسربة  وتردقيق،  جامعرة اجلزائرر  أطروحة 
 .2010/2011السنة اجلامعية ، 3

حالعععة  -ت بعععني املععععايري العامعععة واملععععايري الدوليعععة دراسعععة مقارنعععةاحلسعععااب  مراجععععةحمررري الررردين حممرررود عمرررر ،   -46
، كليررة العلرروم ا قتصررادية والتجاريررة والعلرروم التسرريري ، ختصررص املاليررة  شرهادة  املاجيسررر  لنيررل  مررةكرة،  -اجلزائععر

 .2007/2008وا اسبة،  جامعة املدية، السنة اجلامعية 
 

 وامل مترات العلمية املقا ت •

 العلمية   املقا ت •

معايري املراجعة امل ئمععة لتنظععيم املمارسععة املهنيععة بدولععة اإلمععارات العربيععة املتحععدة،  إبراهيم أمحد الصرعيدي،  -47
 .1987،  52، العدد 13، جامعة الكويت، اجمللد جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية

جملرررة      ،ق مععععايري املراجععععة اجلزائريعععة معععا مععععايري املراجععععة الدوليعععةيععع ، توفصرررليحة بوسرررليماين وحممرررد طويلرررب -48
 .2020،  3جامعة اجلزائر  ،1العدد ،11اجمللد    ،اإلقتصاد والتنمية البشرية

أثععر تطبيععق معععايري التععدقيق الدوليععة  يف حتسععني جععودة  ،  عوادي مصرطفى وعمرامرة حممرد العيرد صنهاجي هيبة  -49
 .2017، 01، العدد 01اجمللد رقم  جامعة الوادي،  ، جملة العلوم اإلدارية واملالية، التدقيق اخلارجي

كليرة    ،اسبية وماليععةاحملدور معايري التدقيق الدولية يف تعزيز خدمات التأكيد، جملة دراسات  كاظم حسي،  -50
 .2013،  23العددالعراق،   بغداد للعوم اإلقتصادية،

   ،-دراسععة ميدانيععة-متطلبات التوافق والتطبيق ملعايري املراجعة الدولية يف البيجلة اجلزائريععة،  لقليطي ا خضرر -51
 .2020 ،01العدد   ،06اجمللد رقم  جامعة بشار، جملة البشائر اإلقتصادية، 
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 امل مترات العلمية املداخ ت يف   •
 

ملتقعععى دود حعععول النظعععاا احملاسعععيب املعععاد يف    ،تطبيعععق النظعععاا احملاسعععيب املعععاد  اواقععع   وآخررررون،علررري برررودال   -52
كليررة العلرروم    ،بليرردة  بمعررة سررعد دحلرراج  ،مواجهععة املععععايري الدوليعععة للمحاسعععبة واملعععايري الدوليعععة للمراجععععة

 .2011ديسمرب   12-13 ،والتجارية وعلوم التسيري قتصاديةاإل
، امللتقرى  تافظ احلسععاابت بععني املهععاا واملسعع وليات دراسععة مقارنععة بععني اجلزائععر تععونس وامل ععر  ،شرقي عمر -53

الرروطا الثررامن حررول مهنررة الترردقيق ل اجلزائررر الواقررع واألفرراق، كليررة العلرروم ا قتصررادية و اريررة وعلرروم التسرريري،  
 .2010أكتوبر   12 -11يومي   ،جامعة سكيكدة

 القوانني •
 

  15ل    ةاملؤرخر  ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريرة الشرعبية  2010جوان    29( املؤرخ ل  01-10)القانون  -54
 .42العدد   ،2010جويلية 

واملتعلررق نهنررة اخلبررري ا اسررب وحمررافا احلسرراابت وا اسررب    1991أفريررل  27( املررؤرخ ل  08-91القررانون ) -55
 .20  العدد  ،1991ماي   01املؤرخة ل   ،قراطية الشعبيةاجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدمي  املعتمد،

 .  6،7مكرر   715القانون التجاري املادة  -56
اجلريرردة الرمسيررة    ،1970  لسررنة  املتضررمن قررانون املاليررة  31/12/1969املررؤرخ ل  (  107-69رقررم )القررانون   -57

 .39املادة ،110العدد   للجمهورية اجلزائرية،
للجمهوريرة  اسربة، اجلريردة الرمسيرة  ا املقرر إلنشراء جملرس    01/03/1980املؤرخ ل  (  05-80)القانون رقم  -58

 .2، املادة 43اجلزائرية، العدد 
املتعلرررررق بتحديرررررد تشررررركيلة اجمللرررررس الررررروطا    2011  جرررررانفي  27املرررررؤرخ ل  (  24  -11)  املرسررررروم التنفيرررررةي -59

-11-10  دوااملرر  ،07العردد    ،اجلريردة الرمسيرة للجمهوريرة اجلزائريرة الشرعبية  ،للمحاسربة وتن يمره وقواعرد سرريل
12 . 

 .04املادة كيفية تعيي حماف ي احلساابت   (،32-11)  املرسوم التنفيةي رقم -60
الررةي درردد درجرة األخطرراء التاديبيررة املرتكبررة    .2013ينرراير    13املرؤرخ ل    (10-13)املرسروم التنفيررةي رقررم   -61

من طرف اخلبري ا اسب وحمافا احلسراابت وا اسرب املعتمرد خرالل ةارسرة وظيفرتهم وكرةا العقروابت املقابلرة  
 .02املادة ، 03ىم اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الشعبية العدد 

املتعلرررررق بواجبرررررات ومهمرررررات احلسررررراابت    16/11/1970املرررررؤرخ ل  (  173-70التنفيرررررةي رقرررررم )املرسررررروم   -62
 .01املادة  ،97 العدد  ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،الوطنية العمومية أو شبه عمومية
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خالقيررات مهنررة اخلبررري ا اسرر   أ  تضررمنامل  1996أفريررل    15(، املررؤرخ ل  136  -96املرسرروم التنفيررةي رقررم ) -63
  29املؤرخرة ل    ،اجلريردة الرمسيرة للجمهوريرة اجلزائريرة الدميقراطيرة الشرعبية ،وحمافا احلساابت وا اسرب املعتمرد 

 .56  العدد  1996  سبتمرب 
  أنشر  نوجبره اجمللرس الروطا للمحاسربة ،  ،1996سربتمرب    25  (، املرؤرخ318  -96رقرم )املرسوم التنفيرةي  -64

 .01املادة  ،24 العددالرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية  اجلريدة
جرازات والشرهادات وكرةا شرروط اخلرربة  تضرمن املوافقرة علرى اإلامل  1999مارس    24املؤرخ ل   التنفيةي املقرر -65

املرررادة    ،32  العررردد  ،1999مررراي    02  املؤرخرررة ل  ،32  العررردد  للجمهوريرررة اجلزائريرررة،  اجلريررردة الرمسيرررة  ،املهنيرررة
01. 

  .وزارة املالية،  تضمن معايري املراجعة اجلزائريةامل  2016فيفري  04املؤرخ ل  002املقرر رقم   -66
 .وزارة املاليةجعة اجلزائرية،  ، املتضمن معايري املرا2017مارس   15املؤرخ ل  23املقرر رقم   -67
 .وزارة املالية زائرية،جعة اجلاملتضمن معايري املرا  2018سبتمرب  24املؤرخ ل  77قرر رقم  امل -68
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 وزارة التعليم العــــالي والبحث العـــلمي 

 جامــعة غردايــة 

 

 كـلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 املالية واملحاسبية قسم العلوم 

 

 إستبيان  :املوضوعا 

 سيدي الفاضل، بعد أداء واجب التحية والسالم   

يشرفني أن أعرض عليكم هذا اإلستبيان والذي أعد في إطار إجراء دراسة ميدانية إلنجاز أطروحة 

ملراجعة اعنوان  "تقييم املمارسات املهنية للمراجعة في الجزائر على ضوء معايير ابدكتوراه 

كما            2021دراسة ميدانية لعينة من املهنيين في الشرق الجزائري لسنة –املحلية والدولية 

اإلستبيان بسرية تامة و لن يخدم سوى أهداف البحث العلمي لذا نلتمس بالتعامل مع ألتزم 

 " منكم ملئه بعناية 

 في األخير تقبلوا مني فائق التقدير واإلحترام

 تحت إشراف األستاذ الدكتور:                     من إعداد املترشح:                                       

 بوخاري عبد الحميد                                      طيفحرشاو عبد الل      

    ا       ملن أراديمكن إستعمالها في طلب نتائجه   كماأدناه  ةاملذكور  الوسائطعلى بعد ملئه مالحظة: يمكن إرجاع اإلستبيان       

 عليها. لحصول ا

  ghardaia.dz-harchaoua.abdelatif@univالبريد اإللكتروني:      

.    06.98.86.76.66ا    الهاتف: 

 

mailto:harchaoua.abdelatif@univ-ghardaia.dz
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 أوال: البيانات الشخصية    

 ....................   :اإلسم )إختياري(  

  50أكثر من                      49-40من              39-30من              30أقل من   السن:  

 ليسانس             ماستر                   ماجيستار               دكتوراه    : المؤهل العلمي  

 ختصص آخر                مالية   حماسبة              اسبيةاحملراجعة امل التخصص:  

 خبير محاسبي           حافظ حسابات           م       :المهنة الحالية  

 سنوات 15أكثر من              سنة  15إىل  11من             سنوات  10إىل  6من            سنوات  5أقل من    :الخبرة المهنية  

 محاور الدراسة  : ثانيا  

 (. NAAفي الجزائر مع معايير المراجعة المحلية )المحاسبية  األول: مدى توافق الممارسات المهنية للمراجعة  المحور  

 العبارة  الرقم 
 موافق 

 بشدة 
 حمايد  موافق 

 غري

 موافق 

 غري موافق 

 بشدة 

اتب ددإ  مؤسابدد   ة سدد  إ مة ددإ م ددد إ   دد  إمك نيددإ إادد ا مراجددا ااابدد     يقدد   01
 .األم املؤسابإ نفس 

     

يف ملف تددك  يفيددإ إجددرارا  املراج ددإ ا س يلددإ  لسددس   ا   لدد  مراجددا ااابدد    يدد     02
 .املراج إ   يريممطلو  يف لح  ان  اجب 

     

ا  صددرت   ا ك  بيددإ ا دد  ت سدد  ل  زيددا املن ةادد   اا  يددإ مراجددا ااابدد    يطلددب  03
      .سجل  يف ا ك وف   امل  يإق   احمل  لإ ق  مت إبالغك هب    

يف ح  دددإ اددد م أدددالحيإ لحددد  اإلجدددرار الدددص ا  نصدددر ا سددد ي   ااابددد    راجدددامينفددد   04
      .املراج إ ا   طسيق إجرار ا  ن أر امل    ة

ف   امل  يددإ  ددو املسلددا احملقددق  ل قدد يرا  احمل سددسيإ يف ا ك مددن مراجددا ااابدد    ي أ دد  05
      .ا اب بقإ

ا در    الدص  حدو  مصد اقيإ د  ا  يف ح  دإااابد    ججدرارا  ب يلدإ  مراجدايقدوم  06
      .ا  أ ي ا  اخل  جيإس   طل

      .امل  يإ ب   إشة  ه ا قوائم  الصمراج إ إجرار  ال يقوم مراجا اااب    أبي 07

ج دإ يف ح  دإ ت   مراجا اااب    األثر احمل    حو  ا رلي امل رب انك يف تقرير املرا 08
  صرت   ا ك  بيإ املطلوبإ.ا م تق مي اإل ا ة  

     

يف ح  ددإ ترييددري يف  ي واأدد  مراجددا ااابدد    اادد ج مددا مراجددا ااابدد    ا ابدد بق 09
 .لخالقي   املةنإح    

     

     يفددد ر مراجدددا ااابددد    ا ابدددجال   ا وإلئدددق يف إطددد   اإلجدددرارا  امل س دددإ  ل صدددو   10
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 الص ا  ن أر املقن إ.

امل  يددإ ا ابدد بقإ  تقريددر املراجددا ا ابدد بق   أ دد  مدددن  ا قددوائميف ددم مراجددا ااابدد     11
      أ إ األ أ ة االف   حيإ.

      يقيم مراجا اااب     ف رة اخلسري امل ني. 12
      أيخ  مراجا اااب    ب ني اإلا س   لا    املراجا ا  اخل . 13

زددا ا  ن أددر  ب دد  يا غددري سدد بق   دد  يايددؤ م مراجددا ااابدد    ات يددا تقريددر املراج ددإ  14
      املقن إ.

املراج إ يف اا  دإ ا د  تدؤ ي فيةد  س ك    إجرارا  إضر  ة    يق   مراجا اااب    15
          فة  ب  .إاإلجرارا  ا   ليليإ إىل حت ي  خم طر مل ي م 

س فاب   من اإل ا ة حو  لسس   ا  دأخر يف املصد  قإ الدص إيطلب مراجا اااب     16
      .امل  يإ ب   إأ ا ه  ا قوائم

 

 . ( ISA( مع معايير المراجعة الدولية )NAAالمراجعة الجزائرية )مدى توافق معايير  : الثانيالمحور   

 العبارة الرقم 
 

 موافق 
 حمايد  موافق  بشدة 

غري  
 موافق 

غري  
 موافق 
 بشدة 

      هن ك تط بق  سري بني م  يري املراج إ اجلزائريإ  م  يري املراج إ ا    يإ. 01
      .ا    يإ راج إملا  يري ملس س  يف اجلزائر الص ليإاملراج إ احملي م إأ ا  م  يري  02
          يإ.هن ك توافق بني ا نصوص ا ق نونيإ املنظ إ  ل راج إ يف اجلزائر  م  يري املراج إ ا 03

راجدا  فدق م د يري املراج دإ اجلزائريدإ يكدو  رير املقا   ح ث  ب   ات يا ت  األح اث  توثيق 04
 توثيقة   فق  مل  يري املراج إ ا    يإ.بنفس طريقإ 

  
   

يف م دد يري املراج ددإ اجلزائريددإ مددا نظري دد   ا  ددر ا املابددسقإ  قسددو  ا  كليدد   ملة ددإت طدد بق  05
 ا    يإ.

  
   

ت وافق م  يري املراج إ اجلزائريإ يف بي   مص    ااصو  الص ل  إ إثس     فيإ مدا م د يري  06
 ا    يإ.املراج إ 

  
   

ت طدد بق إجددرارا  تددوفري ل  ددإ اإلثسدد   ا ك فيددإ املنصددوص اليةدد  يف م دد يري املراج ددإ ا    يددإ  07
   ما اإلجرارا  املنصوص الي  يف م  يري املراج إ اجلزائريإ.

   

08 
 

ا ابرب  طرق ا ك يإ يف م  يري املراج إ اجلزائريإ إلجند ة إجدرارا  املراج دإ يكدو    إس   ام
   بنفس ا كيفيإ املنصوص الية  يف م  يري املراج إ ا    يإ.

   

ي   م  مراجا اااب    مدا لا د   املراجدا ا د اخل   فقد  مل د يري املراج دإ ا    يدإ بدنفس  09
   ائريإ.ت  ملك طسق  مل  يري املراج إ اجلز 

   

تقريدددر املراج دددإ امل ددد   فدددق م ددد يري املراج دددإ ا    يدددإ ي طددد بق مدددا ا  قريدددر امل ددد   فدددق م ددد يري  10
   املراج إ ا    يإ
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في             على تحسين الممارسات المهنية للمراجعة المحاسبية(NAA)   المحليةأثر تطبيق معايير المراجعة  المحور الثالث:

 . ا الجزائر

 حملور الثالث اعبارات  الرقم 
 

 موافق 
 بشدة 

غري   حمايد  موافق 
 موافق 

غري موافق  
 بشدة 

إرساء املبادئ العامة واملسؤوليات يف املمارسة املهنية للمراجعة احملاسبية من   يضفي إىل( NAA)تطبيق معايري املراجعة اجلزائرية  -أوال
 : خالل
      .تف ق ما اإل ا ة حو  لحك م مة إ املراج إمراجا اااب    يف اإلة اب ا م 01
       .راجا اااب   مل  ر ا املابسقإ  قسو  ا  كلي   ملة إا  حت ي  02
      .اااب    مابؤ  يإ ا قسو  ب ر ا ا  كلي   ملة إراجا م  ي حت 03
      اااب    ملراجااملراج إ ا ليإ توثيق  تابةي  04
      املراج إ.   يريماإلخال  ب طسيق لح  مراجا اااب    يف م  جلإ  ةاب ا م 05
      .راجارير املق وثيق األح اث ا   ح ث  ب   ات يا تاااب    بمراجا  زامإ  06

 من خالل: ( يساعد على تقييم اخلطر واإلستجابة لألخطاء NAAتطبيق معايري املراجعة اجلزائرية  )اثنيا: 
      تابةي  ا   طيط    ليإ املراج إ امل كر ة. 07
      ض    بن ر خطإ سلي إ  ل راج إ امل كر ة. 08
       راج إ.توضح م طلس   بن ر خطإ  ل  09
      ا    م  ما ا  ريريا  ا   تطرل يف خطإ املراج إ. مر نإ يف 10

 من خالل: كافيةالميكن مراجع احلساابت من احلصول على أدلة املراجعة ( NAA)تطبيق معايري املراجعة اجلزائرية اثلثا: 
      يف تقييم م ى مالئ إ ل  إ املراج إ امل  ص  الية . ماب ا ة مراجا اااب    11
      متكني مراجا اااب    من م رفإ مص    ااصو  الص ل  إ إثس     فيإ. 12
      متكني مراجا اااب    من م رفإ اإلجرارا  ا كفيلإ ب وفري ل  إ إثس     فيإ. 13
      ماب ا ة مراجا اااب    يف  يفيإ إس   ام ا ابرب إلجن ة إجرارا  املراج إ. 14
      املرتسطإ    ق يرا  احمل سسيإ. حت ي   اجس   مراجا اااب    15
      جت ه األح اث ا الحقإ إلقف   اااب   . إ   زامكامتكن مراجا اااب    من  16
      تاب ا  مراجا اااب     يف  يفيإ ااصو  الص ا  صرت   ا ك  بيإ.  17

 : من خالل  خرين اآلستفادة من عمل  اإليساعد مراجع احلساابت  ( NAA)تطبيق معايري املراجعة اجلزائرية  رابعا:  
       املراجا اخل  ج . ا  اخل تنظيم ا  القإ بني املراجا  18
      .تابةي   يفيإ اإلس   نإ خب م   اخلسري 19
      تابةي  تقييم مالئ إ لا    اخلسري امل ني من طرف مراجا اااب   . 20
      حت ي  مابؤ  يإ    من مراجا اااب     اخلسري. 21
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 : من خالل  مالئم  تقريريساعد مراجع احلساابت يف تقدمي  ( NAA) تطبيق معايري املراجعة اجلزائرية  خامسا:  

      . اب ا ة مراجا اااب    يف أتسيس  لي حو  ا ليإ مراج إ ا ك وف   امل  يإم 22

      .حت ي  شك  ا  قرير ملراجا اااب    23
      .حت   مض و  ا  قرير ملراجا اااب    24
راجددا ااابدد     إلا  دد   الددص زيددا ا  ن أددر املقن ددإ يف ت ددكي   ليددك حددو  إ ددزام م 25

 .ا ك وف   امل  يإ
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 02رقم  ملحق 
 SPSSمخرجات 
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 تحليل نتائج عبارات المحاور الثالثة  -1

DESCRIPTIVES VARIABLES=v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

Descriptives 

Remarques 

Sortie obtenue 02-NOV-2021 04:06:34 

Commentaires  

Entrée Données D:\Sans titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
150 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Toutes les données non manquantes 

sont utilisées. 

Syntaxe DESCRIPTIVES VARIABLES=v1 v2 v3 

v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 

v15 v16 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,00 

Temps écoulé 00:00:00,00 
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

يقدر مراجع الحسابات إمكانية إعداد 

رسالة مهمة مشتركة لعدت مؤسسات  

 تابعة لنفس المؤسسة األم

150 2,00 5,00 3,66 ,767 

يدون مراجع الحسابات في ملفاته كيفية  

إجراءات المراجعة البديلة وأسباب  

مطلوب في أحد  التخلي عن واجب خاص 

 المعايير

150 2,00 5,00 3,8667 ,64159 

يطلب مراجع الحسابات التصريحات  

الكتابية التي تثبت أن جميع المنازعات  

الحالية والمحتملة قد تم إبالغه بها 

 وسجلت في الكشوفات المالية 

150 1,00 5,00 4,0333 ,63897 

ينفذ مراجع الحسابات اإلجراء على  

البديل في حالة عدم صالحية  العنصر  

أحد العناصر المختارة لتطبيق إجراء  

 المراجعة 

150 2,00 5,00 3,9800 ,79824 

يطلع مراجع الحسابات على المبلغ  

المحقق للتقديرات المحاسبية في 

 الكشوفات المالية السابقة 

150 1,0 5,0 3,9867 ,81912 

يقوم مراجع الحسابات بإجراءات بديلة  

إلزالة شك عن الردود على طلب  

 التأكيدات الخارجية 

150 2,00 5,00 4,000 ,7597 

ال يقوم مراجع الحسابات بأي إجراء  

 مراجعة على القوائم المالية بعد إشهارها
150 1,00 5,00 3,9467 ,74893 

يحدد مراجع الحسابات األثر المحتمل  

حول الرأي المعبر عنه في تقرير  

حالة عدم تقديم اإلدارة  المراجعة في 

 التصريحات الكتابية المطلوبة 

150 1,00 5,00 4,0800 ,78167 

يتواصل مراجع الحسابات الحالي مع  

 مراجع الحسابات السابق 
150 2,00 4,00 3,9800 ,85507 

يفتش مراجع الحسابات السجالت  

والوثائق في اطار االجراءات المتبعة  

المقنعة للحصول على العناصر   

150 1,00 5,00 3,5467 ,66137 
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يفحص مراجع الحسابات الكشوفات  

المالية السابقة وتقرير المراجع السابق  

 لتأكد من صحة األرصدة االفتتاحية

150 1,00 5,00 3,8933 ,81221 

يقيم مراجع الحسابات كفاءة الخبير  

 المعين
150 1,00 5,00 3,9000 ,66302 

الحسابات بعين االعتبار يأخذ مراجع 

 أعمال المراجع الداخلي 
150 1,00 5,00 3,9000 ,84940 

يؤرخ مراجع الحسابات تاريخ تقرير  

المراجعة بتاريخ غير سابق لتاريخ جمع  

 العناصر المقنعة 

150 1,00 5,00 3,9267 ,69607 

يقدر مراجع الحسابات ضرورة استكمال  

تؤدي إجراءات المراجعة في الحالة التي 

فيها اإلجراءات التحليلية الى تحديد 

 مخاطر لم يتم اكتشافها بعد 

150 2,00 5,00 3,6267 ,71931 

يطلب مراجع الحسابات استفسار من  

االدارة حول أسباب التأخر في المصادقة  

 على الكشوفات المالية بعد إصدارها

150 1 5 4,0267 ,62333 

N valide (liste) 150     
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DESCRIPTIVES VARIABLES=v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

Descriptives 

 

 

Remarques 

Sortie obtenue 02-NOV-2021 04:00:12 

Commentaires  

Entrée Données D:\Sans titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
150 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Toutes les données non manquantes 

sont utilisées. 

Syntaxe DESCRIPTIVES VARIABLES=v17 v18 

v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 
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Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

هناك تطابق كبير بين معايير المراجعة  

 الجزائرية ومعايير المراجعة الدولية
150 1,00 5,00 3,6933 ,84303 

يتم إصدار معايير المراجعة المحلية في  

الجزائر على أساس معايير المراجعة  

 الدولية

150 1,00 5,00 3,4333 1,17819 

هناك توافق بين النصوص القانونية  

المنظمة للمراجعة الخارجية في الجزائر  

 و معايير المراجعة الدولية

150 1,00 5,00 3,1733 1,09144 

توثيق معايير المراجعة الجزائرية 

تاريخ تقرير لألحداث التي حدثت بعد 

المراجع بنفس طريقة توثيقها وفقا 

 للمعايير الدولية للمراجعة 

150 1,00 5,00 3,6400 1,02506 

تتطابق الشروط المسبقة لقبول التكليف 

بالمهمة في معايير المراجعة الجزائرية  

 مع نظيرتها الدولية

150 1,00 5,00 3,4067 ,99729 

الجزائرية في  تتطابق معايير المراجعة  

بيان مصادر الحصول على أدلة إثبات 

 كافية مع معايير المراجعة الدولية

150 1,00 5,00 3,6533 1,04904 

تتطابق إجراءات توفير أدلة اإلثبات  

الكافية المنصوص عليها في معايير 

المراجعة الدولية مع االجراءات  

المنصوص عليا في معايير المراجعة  

 الجزائرية 

150 1,00 5,00 3,3133 ,99756 

استخدام السبر وطرق الكمية في معايير  

المراجعة الجزائرية إلنجاز إجراءات  

المراجعة يكون بنفس الكيفية المنصوص 

 عليها في معايير المراجعة الدولية

150 1,00 5,00 3,3200 1,30728 

يتعامل مراجع الحسابات مع أعمال  

لمعايير المراجعة  المراجع الداخلي وفقا 

الدولية بنفس تعامله طبقا لمعايير  

 المراجعة الجزائرية 

150 1,00 5,00 3,3000 1,05392 

تقرير المراجعة المعد وفق معايير  

المراجعة الدولية يتطابق مع التقرير  

 المعد وفق معايير المراجعة الدولية

150 1,00 5,00 3,4933 1,18007 
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N valide (liste) 150     

 

DESCRIPTIVES VARIABLES=v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 

v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

Descriptives 

 

Remarques 

Sortie obtenue 02-NOV-2022 04:00:12 

Commentaires  

Entrée Données D:\Sans titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
150 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Toutes les données non manquantes 

sont utilisées. 

Syntaxe DESCRIPTIVES VARIABLES=v27 v28 

v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 

v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 

v47 v48 v49 v50 v51 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX. 
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Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 

 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

تساعد مراجع الحسابات في االتفاق مع  

أحكام مهمة المراجعة اإلدارة حول    
150 1,00 5,00 4,0800 ,78167 

تحدد لمراجع الحسابات الشروط المسبقة  

 لقبول التكليف بالمهمة 
150 1,00 5,00 3,9800 ,85507 

تحمل مراجع الحسابات مسؤولية القبول  

 بشروط التكليف بالمهمة 
150 2,00 4,00 3,5600 ,65004 

عملية  تسهل لمراجع الحسابات توثيق 

 المراجعة 
150 1,00 5,00 3,8933 ,81221 

تساعد مراجع الحسابات في كيفية معالجة  

التخلي عن واجب خاص مطلوب في أحد  

 المعايير

150 1,00 5,00 3,9000 ,66302 

تلزم مراجع الحسابات توثيق األحداث  

 التي حدثت بعد تاريخ تقرير المراجع 
150 1,00 5,00 3,9000 ,84940 

لمراجع الحسابات التخطيط لعملية تسهل 

 المراجعة المتكررة 
150 1,00 5,00 4,0800 ,78167 

تضمن لمراجع الحسابات بناء خطة  

 سليمة للمراجعة المتكررة 
150 1,00 5,00 3,9800 ,85507 

توضح لمراجع الحسابات متطلبات بناء  

 خطة المراجعة
150 2,00 4,00 3,5600 ,65004 

الحسابات من التعامل مع  تمكن مراجع  

 التغيرات التي تطرأ على خطة المراجعة
150 1,00 5,00 3,8933 ,81221 

تساعد مراجع الحسابات  في تقييم مدى  

 مالئمة ادلة المراجعة المتحصل عليها
150 1,00 5,00 3,9000 ,66302 

مكن مراجع الحسابات في معرفة مصادر  

 الحصول على أدلة إثبات كافية
150 1,00 5,00 3,9000 ,84940 
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تمكن مراجع الحسابات في معرفة  

اإلجراءات الكفيلة بتوفير أدلة إثبات  

 كافية

150 1,00 5,00 3,9267 ,69607 

تساعد مراجع الحسابات في كيفية 

استخدام السبر في المراجعة إلنجاز  

 إجراءات المراجعة 

150 1,00 5,00 3,6267 ,71931 

الحسابات واجباته المرتبطة  تحدد لمراجع 

 بالتقديرات المحاسبية 
150 2,00 5,00 4,0267 ,62333 

تمكن مراجع الحسابات من التزامه اتجاه  

 األحداث الالحقة إلقفال الحسابات 
150 1,00 5,00 3,6933 ,84303 

تساعد مراجع الحسابات  في كيفية  

 الحصول على التصريحات الكتابية
150 1,00 5,00 3,4333 1,17819 

تنظم العالقة بين المراجعة الداخلية 

 والمراجع الخارجي 
150 1,00 5,00 3,1733 1,09144 

تسهل لمراجع الحسابات كيفية االستعانة  

 بخدمات الخبير
150 1,00 5,00 3,6400 1,02506 

تسهل لمراجع الحسابات تقييم مالئمة  

 أعمال الخبير المعين 
150 1,00 5,00 3,4067 ,99729 

يحدد مسؤولية كل من مراجع الحسابات  

 والخبير 
150 1,00 5,00 3,6533 1,04904 

تساعد مراجع الحسابات في تأسيس رأي  

 حول عملية مراجعة الكشوفات المالية 
150 1,00 5,00 3,3133 ,99756 

 1,30728 3,3200 5,00 1,00 150 تحدد لمراجع الحسابات شكل التقرير 

لمراجع الحسابات مضمون التقرير تحدد   150 1,00 5,00 3,3000 1,05392 

تلزم مراجع الحسابات باالعتماد على 

جميع العناصر المقنعة في تشكيل رأي  

 حول الكشوفات المالية 

150 1,00 5,00 3,4933 1,18007 

N valide (liste) 150     
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 ثانيا: معامالت ثبات محاور الدراسة

GET 

  FILE='D:\Sans titre1.sav'. 

DATASET NAME Jeu_de_données1 WINDOW=FRONT. 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 

v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 

v48 v49 v50 v51 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Fiabilité 

Remarques 

Sortie obtenue 04-NOV-2021 18:02:55 

Commentaires  

Entrée Données D:\Sans titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
150 

Entrée de la matrice D:\Sans titre1.sav 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 
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Observations utilisées Les statistiques reposent sur 

l'ensemble des observations dotées de 

données valides pour toutes les 

variables dans la procédure. 

Syntaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 

v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 

v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 

v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 

v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 

v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,00 

Temps écoulé 00:00:00,00 

 

 

[Jeu_de_données1] D:\Sans titre1.sav 

 

Echelle : ALL VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 150 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 150 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 
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Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,979 51 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

Fiabilité 

Remarques 

Sortie obtenue 04-NOV-2021 18:02:55 

Commentaires  

Entrée Données D:\Sans titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
150 

Entrée de la matrice  

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques reposent sur 

l'ensemble des observations dotées de 

données valides pour toutes les 

variables dans la procédure. 
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Syntaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 

v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 

Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 150 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 150 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,948 16 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
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Fiabilité 

 

Remarques 

Sortie obtenue 04-NOV-2021 18:02:55 

Commentaires  

Entrée Données D:\Sans titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
150 

Entrée de la matrice  

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques reposent sur 

l'ensemble des observations dotées de 

données valides pour toutes les 

variables dans la procédure. 

Syntaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=v17 v18 v19 v20 v21 

v22 v23 v24 v25 v26 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,00 

Temps écoulé 00:00:00,00 
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Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 150 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 150 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,922 10 

 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 

v48 v49 v50 v51 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 
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Fiabilité 

Remarques 

Sortie obtenue 04-NOV-2021 18:02:55 

Commentaires  

Entrée Données D:\Sans titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
150 

Entrée de la matrice  

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques reposent sur 

l'ensemble des observations dotées de 

données valides pour toutes les 

variables dans la procédure. 

Syntaxe RELIABILITY 

  /VARIABLES=v27 v28 v29 v30 v31 

v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 

v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 

v50 v51 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 
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Echelle : ALL VARIABLES 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations Valide 150 100,0 

Excluea 0 ,0 

Total 150 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,960 25 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=M1 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 
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 ثالثا: إختبار الفرضيات 

T-TEST 

  /TESTVAL=0 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=s1 s2 s3 s4 s5 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Test T 

Remarques 

Sortie obtenue 13-NOV-2021 21:56:26 

Commentaires  

Entrée Données D:\Sans titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
150 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques de chaque analyse 

sont basées sur les observations ne 

comportant aucune donnée manquante 

ou hors plage pour aucune variable de 

l'analyse. 
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Syntaxe T-TEST 

  /TESTVAL=0 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=s1 s2 s3 s4 s5 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,03 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 04705, 57619, 3,9389 150 الجزء األول من المحور الثالث 

المحور الثالث الجزء الثاني من   150 3,8879 ,62119 ,04392 

 03752, 45949, 3,8143 150 الجزء الثالث من المحور الثالث 

 06297, 77120, 3,5217 150 الجزء الرابع من المحور الثالث 

 07386, 90457, 3,3567 150 الجزء الخامس من المحور الثالث 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de 

confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur 

 3,8459 3,93889 000, 149 83,724 الجزء األول من المحور الثالث 

 3,7359 3,88789 000, 149 76,519 الجزء الثاني من المحور الثالث 

المحور الثالث الجزء الثالث من   101,667 149 ,000 3,81429 3,7402 

 3,3972 3,52167 000, 149 55,928 الجزء الرابع من المحور الثالث 

 3,2107 3,35667 000, 149 45,448 الجزء الخامس من المحور الثالث 
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T-TEST 

  /TESTVAL=0 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=M1 M2 M3 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Test T 

Remarques 

Sortie obtenue 13-NOV-2021 21:56:26 

Commentaires  

Entrée Données D:\Sans titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
150 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques de chaque analyse 

sont basées sur les observations ne 

comportant aucune donnée manquante 

ou hors plage pour aucune variable de 

l'analyse. 
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Syntaxe T-TEST 

  /TESTVAL=0 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=M1 M2 M3 

  /CRITERIA=CI(.95). 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

 

Statistiques sur échantillon uniques 

 N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 

standard 

 05810, 71156, 3,5233 150 المحور االول 

 06620, 81076, 3,6773 150 المحور الثاني

 04532, 55505, 3,7394 150 المحور الثالث 

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 0 

t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 3,6381 3,4085 3,52333 000, 149 60,644 المحور االول 

 3,8081 3,5465 3,67733 000, 149 55,550 المحور الثاني

 3,8290 3,6499 3,73944 000, 149 82,513 المحور الثالث 
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 رابعا: نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT M3 

  /METHOD=ENTER s1 s2 s3 s4 s5. 

Régression 

Remarques 

Sortie obtenue 13-NOV-2021 22:41:21 

Commentaires  

Entrée Données D:\Sans titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
150 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur des 

observations dépourvues de valeurs 

manquantes dans les variables 

utilisées. 
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Syntaxe REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R 

ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT M3 

  /METHOD=ENTER s1 s2 s3 s4 s5. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,02 

Temps écoulé 00:00:00,02 

Mémoire requise 3772 octets 

Mémoire supplémentaire 

obligatoire pour les tracés 

résiduels 

0 octets 

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

الجزء الخامس من   1

المحور الثالث, الجزء  

الثاني من المحور  

  االول الجزء   الثالث,

  من المحور الثالث, 

الجزء الثالث من 

المحور الثالث, الجزء  

الرابع من المحور  

 bالثالث 

. Introduire 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,996a ,993 ,993 ,04780 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 45,572 4 11,393 4985,894 ,000b 

Résidus ,331 145 ,002   

Total 45,903 149    
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 خامسا: نتائج التحليل اإلحصائي التفصيلية 

GET 

  FILE='D:\Sans titre1.sav'. 

DATASET NAME Jeu_de_données1 WINDOW=FRONT. 

FREQUENCIES VARIABLES=v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 

v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 v42 v43 v44 

v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Fréquences 

 

Remarques 

Sortie obtenue 02-FEB-2022 05:27:34 

Commentaires  

Entrée Données D:\Sans titre1.sav 

Jeu de données actif Jeu_de_données1 

Filtre <sans> 

Pondération <sans> 

Fichier scindé <sans> 

N de lignes dans le fichier de 

travail 
150 

Gestion des valeurs 

manquantes 

Définition de la valeur 

manquante 

Les valeurs manquantes définies par 

l'utilisateur sont traitées comme étant 

manquantes. 

Observations utilisées Les statistiques sont basées sur toutes 

les observations comportant des 

données valides. 
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Syntaxe FREQUENCIES VARIABLES=v1 v2 v3 

v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 

v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 

v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 v32 

v33 v34 v35 v36 v37 v38 v39 v40 v41 

v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 

v51 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Ressources Temps de processeur 00:00:00,06 

Temps écoulé 00:00:00,08 

 

 

[Jeu_de_données1] D:\Sans titre1.sav 

 

Table de fréquences 

 

 يقدر مراجع الحسابات إمكانية إعداد رسالة مهمة مشتركة لعدت مؤسسات تابعة لنفس المؤسسة األم

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 4,0 4,0 4,0 6 غير موافق بشدة 

 6,7 2,7 2,7 4 غير موافق 

 26,7 20,0 20,0 30 محايد

 96,7 70,0 70,0 105 موافق 

 100,0 3,3 3,3 5 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

الحسابات في ملفاته كيفية إجراءات المراجعة البديلة وأسباب التخلي عن واجب خاص مطلوب في أحد المعاييريدون مراجع   
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 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  4,7 4,7 4,7 7 غير موافق 

 18,7 14,0 14,0 21 محايد

 90,0 71,3 71,3 107 موافق 

 100,0 10,0 10,0 15 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

يطلب مراجع الحسابات التصريحات الكتابية التي تثبت أن جميع المنازعات الحالية والمحتملة قد تم إبالغه بها وسجلت في  

 الكشوفات المالية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  3,3 3,3 3,3 5 غير موافق 

 12,0 8,7 8,7 13 محايد

 81,3 69,3 69,3 104 موافق 

 100,0 18,7 18,7 28 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 ينفذ مراجع الحسابات اإلجراء على العنصر البديل في حالة عدم صالحية أحد العناصر المختارة لتطبيق إجراء المراجعة 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 3,3 1,3 1,3 2 غير موافق 

 20,0 16,7 16,7 25 محايد

 76,7 56,7 56,7 85 موافق 

 100,0 23,3 23,3 35 موافق بشدة
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Total 150 100,0 100,0  

 

الحسابات على المبلغ المحقق للتقديرات المحاسبية في الكشوفات المالية السابقةيطلع مراجع    

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  9,3 9,3 9,3 14 غير موافق 

 15,3 6,0 6,0 9 محايد

 76,7 61,3 61,3 92 موافق 

 100,0 23,3 23,3 35 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 يقوم مراجع الحسابات بإجراءات بديلة إلزالة شك عن الردود على طلب التأكيدات الخارجية 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,3 1,3 1,3 2 غير موافق بشدة 

 4,0 2,7 2,7 4 غير موافق 

 16,7 12,7 12,7 19 محايد

 78,0 61,3 61,3 92 موافق 

 100,0 22,0 22,0 33 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 

 ال يقوم مراجع الحسابات بأي إجراء مراجعة على القوائم المالية بعد إشهارها 
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 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  4,0 4,0 4,0 6 غير موافق 

 22,7 18,7 18,7 28 محايد

 78,7 56,0 56,0 84 موافق 

 100,0 21,3 21,3 32 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

يحدد مراجع الحسابات األثر المحتمل حول الرأي المعبر عنه في تقرير المراجعة في حالة عدم تقديم اإلدارة التصريحات الكتابية 

 المطلوبة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 5,3 3,3 3,3 5 غير موافق 

 10,0 4,7 4,7 7 محايد

 74,7 64,7 64,7 97 موافق 

 100,0 25,3 25,3 38 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

الحسابات الحالي مع مراجع الحسابات السابق يتواصل مراجع   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 6,7 4,7 4,7 7 غير موافق 

 18,0 11,3 11,3 17 محايد

 75,3 57,3 57,3 86 موافق 
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 100,0 24,7 24,7 37 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 يفتش مراجع الحسابات السجالت والوثائق في اطار االجراءات المتبعة للحصول على العناصر المقنعة 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  9,3 9,3 9,3 14 غير موافق 

 36,0 26,7 26,7 40 محايد

 100,0 64,0 64,0 96 موافق 

Total 150 100,0 100,0  

 

 يفحص مراجع الحسابات الكشوفات المالية السابقة وتقرير المراجع السابق لتأكد من صحة األرصدة االفتتاحية 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 9,3 7,3 7,3 11 غير موافق 

 14,0 4,7 4,7 7 محايد

 85,3 71,3 71,3 107 موافق 

 100,0 14,7 14,7 22 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 يقيم مراجع الحسابات كفاءة الخبير المعين 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,3 1,3 1,3 2 غير موافق بشدة 

 2,0 7, 7, 1 غير موافق 
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 19,3 17,3 17,3 26 محايد

 87,3 68,0 68,0 102 موافق 

 100,0 12,7 12,7 19 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 يأخذ مراجع الحسابات بعين االعتبار أعمال المراجع الداخلي 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 7, 7, 7, 1 غير موافق بشدة 

 7,3 6,7 6,7 10 غير موافق 

 24,7 17,3 17,3 26 محايد

 77,3 52,7 52,7 79 موافق 

 100,0 22,7 22,7 34 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

لتاريخ جمع العناصر المقنعة يؤرخ مراجع الحسابات تاريخ تقرير المراجعة بتاريخ غير سابق   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,3 1,3 1,3 2 غير موافق بشدة 

 4,0 2,7 2,7 4 غير موافق 

 16,0 12,0 12,0 18 محايد

 86,0 70,0 70,0 105 موافق 

 100,0 14,0 14,0 21 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  
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يقدر مراجع الحسابات ضرورة استكمال إجراءات المراجعة في الحالة التي تؤدي فيها اإلجراءات التحليلية الى تحديد مخاطر لم 

 يتم اكتشافها بعد

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

موافق غير   9 6,0 6,0 8,0 

 29,3 21,3 21,3 32 محايد

 98,0 68,7 68,7 103 موافق 

 100,0 2,0 2,0 3 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 يطلب مراجع الحسابات استفسار من االدارة حول أسباب التأخر في المصادقة على الكشوفات المالية بعد إصدارها 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  1,3 1,3 1,3 2 غير موافق 

 15,3 14,0 14,0 21 محايد

 80,7 65,3 65,3 98 موافق 

 100,0 19,3 19,3 29 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

المراجعة الدوليةهناك تطابق كبير بين معايير المراجعة الجزائرية ومعايير   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,3 1,3 1,3 2 غير موافق بشدة 

 14,0 12,7 12,7 19 غير موافق 

 23,3 9,3 9,3 14 محايد
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 92,0 68,7 68,7 103 موافق 

 100,0 8,0 8,0 12 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 يتم إصدار معايير المراجعة المحلية في الجزائر على أساس معايير المراجعة الدولية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 10 غير موافق بشدة 

 26,0 19,3 19,3 29 غير موافق 

 41,3 15,3 15,3 23 محايد

 82,7 41,3 41,3 62 موافق 

 100,0 17,3 17,3 26 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 هناك توافق بين النصوص القانونية المنظمة للمراجعة الخارجية في الجزائر و معايير المراجعة الدولية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 32,0 30,0 30,0 45 غير موافق 

 64,7 32,7 32,7 49 محايد

 84,0 19,3 19,3 29 موافق 

 100,0 16,0 16,0 24 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  
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للمعايير الدولية  توثيق معايير المراجعة الجزائرية لألحداث التي حدثت بعد تاريخ تقرير المراجع بنفس طريقة توثيقها وفقا 

 للمراجعة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,7 8,7 8,7 13 غير موافق بشدة 

 9,3 7, 7, 1 غير موافق 

 32,0 22,7 22,7 34 محايد

 86,0 54,0 54,0 81 موافق 

 100,0 14,0 14,0 21 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تتطابق الشروط المسبقة لقبول التكليف بالمهمة في معايير المراجعة الجزائرية مع نظيرتها الدولية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 10 غير موافق بشدة 

 18,0 11,3 11,3 17 غير موافق 

 40,7 22,7 22,7 34 محايد

 94,0 53,3 53,3 80 موافق 

 100,0 6,0 6,0 9 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تتطابق معايير المراجعة الجزائرية في بيان مصادر الحصول على أدلة إثبات كافية مع معايير المراجعة الدولية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,0 6,0 6,0 9 غير موافق بشدة 

 12,7 6,7 6,7 10 غير موافق 
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 34,7 22,0 22,0 33 محايد

 81,3 46,7 46,7 70 موافق 

 100,0 18,7 18,7 28 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

المراجعة الدولية مع االجراءات المنصوص عليا في  تتطابق إجراءات توفير أدلة اإلثبات الكافية المنصوص عليها في معايير 

 معايير المراجعة الجزائرية 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,0 8,0 8,0 12 غير موافق بشدة 

 15,3 7,3 7,3 11 غير موافق 

 52,7 37,3 37,3 56 محايد

 92,7 40,0 40,0 60 موافق 

 100,0 7,3 7,3 11 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

استخدام السبر وطرق الكمية في معايير المراجعة الجزائرية إلنجاز إجراءات المراجعة يكون بنفس الكيفية المنصوص عليها في  

 معايير المراجعة الدولية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 10 غير موافق بشدة 

 40,7 34,0 34,0 51 غير موافق 

 80,0 39,3 39,3 59 موافق 

 100,0 20,0 20,0 30 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  
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بنفس تعامله طبقا لمعايير المراجعة الجزائريةيتعامل مراجع الحسابات مع أعمال المراجع الداخلي وفقا لمعايير المراجعة الدولية   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,0 6,0 6,0 9 غير موافق بشدة 

 30,7 24,7 24,7 37 غير موافق 

 35,3 4,7 4,7 7 محايد

 98,0 62,7 62,7 94 موافق 

 100,0 2,0 2,0 3 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تقرير المراجعة المعد وفق معايير المراجعة الدولية يتطابق مع التقرير المعد وفق معايير المراجعة الدولية 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 10 غير موافق بشدة 

 24,0 17,3 17,3 26 غير موافق 

 39,3 15,3 15,3 23 محايد

 80,7 41,3 41,3 62 موافق 

 100,0 19,3 19,3 29 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تساعد مراجع الحسابات في االتفاق مع اإلدارة حول أحكام مهمة المراجعة 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 5,3 3,3 3,3 5 غير موافق 
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 10,0 4,7 4,7 7 محايد

 74,7 64,7 64,7 97 موافق 

 100,0 25,3 25,3 38 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تحدد لمراجع الحسابات الشروط المسبقة لقبول التكليف بالمهمة 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 6,7 4,7 4,7 7 غير موافق 

 18,0 11,3 11,3 17 محايد

 75,3 57,3 57,3 86 موافق 

 100,0 24,7 24,7 37 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

مسؤولية القبول بشروط التكليف بالمهمةتحمل مراجع الحسابات   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  8,7 8,7 8,7 13 غير موافق 

 35,3 26,7 26,7 40 محايد

 100,0 64,7 64,7 97 موافق 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

المراجعة تسهل لمراجع الحسابات توثيق عملية   
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 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 9,3 7,3 7,3 11 غير موافق 

 14,0 4,7 4,7 7 محايد

 85,3 71,3 71,3 107 موافق 

 100,0 14,7 14,7 22 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

مراجع الحسابات في كيفية معالجة التخلي عن واجب خاص مطلوب في أحد المعايير تساعد   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,3 1,3 1,3 2 غير موافق بشدة 

 2,0 7, 7, 1 غير موافق 

 19,3 17,3 17,3 26 محايد

 87,3 68,0 68,0 102 موافق 

 100,0 12,7 12,7 19 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تلزم مراجع الحسابات توثيق األحداث التي حدثت بعد تاريخ تقرير المراجع 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 7, 7, 7, 1 غير موافق بشدة 

 7,3 6,7 6,7 10 غير موافق 

 24,7 17,3 17,3 26 محايد

 77,3 52,7 52,7 79 موافق 
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 100,0 22,7 22,7 34 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تسهل لمراجع الحسابات التخطيط لعملية المراجعة المتكررة 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 5,3 3,3 3,3 5 غير موافق 

 10,0 4,7 4,7 7 محايد

 74,7 64,7 64,7 97 موافق 

 100,0 25,3 25,3 38 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تضمن لمراجع الحسابات بناء خطة سليمة للمراجعة المتكررة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 6,7 4,7 4,7 7 غير موافق 

 18,0 11,3 11,3 17 محايد

 75,3 57,3 57,3 86 موافق 

 100,0 24,7 24,7 37 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 توضح لمراجع الحسابات متطلبات بناء خطة المراجعة 
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 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  8,7 8,7 8,7 13 غير موافق 

 35,3 26,7 26,7 40 محايد

 100,0 64,7 64,7 97 موافق 

Total 150 100,0 100,0  

 

 تمكن مراجع الحسابات من التعامل مع التغيرات التي تطرأ على خطة المراجعة 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 9,3 7,3 7,3 11 غير موافق 

 14,0 4,7 4,7 7 محايد

 85,3 71,3 71,3 107 موافق 

 100,0 14,7 14,7 22 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

الحسابات  في تقييم مدى مالئمة ادلة المراجعة المتحصل عليهاتساعد مراجع   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,3 1,3 1,3 2 غير موافق بشدة 

 2,0 7, 7, 1 غير موافق 

 19,3 17,3 17,3 26 محايد

 87,3 68,0 68,0 102 موافق 

 100,0 12,7 12,7 19 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  
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 مكن مراجع الحسابات في معرفة مصادر الحصول على أدلة إثبات كافية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 7, 7, 7, 1 غير موافق بشدة 

 7,3 6,7 6,7 10 غير موافق 

 24,7 17,3 17,3 26 محايد

 77,3 52,7 52,7 79 موافق 

 100,0 22,7 22,7 34 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تمكن مراجع الحسابات في معرفة اإلجراءات الكفيلة بتوفير أدلة إثبات كافية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,3 1,3 1,3 2 غير موافق بشدة 

 4,0 2,7 2,7 4 غير موافق 

 16,0 12,0 12,0 18 محايد

 86,0 70,0 70,0 105 موافق 

 100,0 14,0 14,0 21 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تساعد مراجع الحسابات في كيفية استخدام السبر في المراجعة إلنجاز إجراءات المراجعة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 8,0 6,0 6,0 9 غير موافق 
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 29,3 21,3 21,3 32 محايد

 98,0 68,7 68,7 103 موافق 

 100,0 2,0 2,0 3 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

واجباته المرتبطة بالتقديرات المحاسبيةتحدد لمراجع الحسابات   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  1,3 1,3 1,3 2 غير موافق 

 15,3 14,0 14,0 21 محايد

 80,7 65,3 65,3 98 موافق 

 100,0 19,3 19,3 29 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 

مراجع الحسابات من التزامه اتجاه األحداث الالحقة إلقفال الحسابات تمكن   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 1,3 1,3 1,3 2 غير موافق بشدة 

 14,0 12,7 12,7 19 غير موافق 

 23,3 9,3 9,3 14 محايد

 92,0 68,7 68,7 103 موافق 

بشدةموافق   12 8,0 8,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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 تساعد مراجع الحسابات  في كيفية الحصول على التصريحات الكتابية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 10 غير موافق بشدة 

 26,0 19,3 19,3 29 غير موافق 

 41,3 15,3 15,3 23 محايد

 82,7 41,3 41,3 62 موافق 

 100,0 17,3 17,3 26 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تنظم العالقة بين المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 2,0 2,0 2,0 3 غير موافق بشدة 

 32,0 30,0 30,0 45 غير موافق 

 64,7 32,7 32,7 49 محايد

 84,0 19,3 19,3 29 موافق 

 100,0 16,0 16,0 24 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تسهل لمراجع الحسابات كيفية االستعانة بخدمات الخبير 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,7 8,7 8,7 13 غير موافق بشدة 

 9,3 7, 7, 1 غير موافق 

 32,0 22,7 22,7 34 محايد
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 86,0 54,0 54,0 81 موافق 

 100,0 14,0 14,0 21 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تسهل لمراجع الحسابات تقييم مالئمة أعمال الخبير المعين 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 10 غير موافق بشدة 

 18,0 11,3 11,3 17 غير موافق 

 40,7 22,7 22,7 34 محايد

 94,0 53,3 53,3 80 موافق 

 100,0 6,0 6,0 9 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

الحسابات والخبير يحدد مسؤولية كل من مراجع   

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,0 6,0 6,0 9 غير موافق بشدة 

 12,7 6,7 6,7 10 غير موافق 

 34,7 22,0 22,0 33 محايد

 81,3 46,7 46,7 70 موافق 

 100,0 18,7 18,7 28 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  
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 تساعد مراجع الحسابات في تأسيس رأي حول عملية مراجعة الكشوفات المالية 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,0 8,0 8,0 12 غير موافق بشدة 

 15,3 7,3 7,3 11 غير موافق 

 52,7 37,3 37,3 56 محايد

 92,7 40,0 40,0 60 موافق 

 100,0 7,3 7,3 11 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تحدد لمراجع الحسابات شكل التقرير

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 10 غير موافق بشدة 

 40,7 34,0 34,0 51 غير موافق 

 80,0 39,3 39,3 59 موافق 

بشدةموافق   30 20,0 20,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 تحدد لمراجع الحسابات مضمون التقرير 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,0 6,0 6,0 9 غير موافق بشدة 

 30,7 24,7 24,7 37 غير موافق 

 35,3 4,7 4,7 7 محايد

 98,0 62,7 62,7 94 موافق 
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 100,0 2,0 2,0 3 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  

 

 تلزم مراجع الحسابات باالعتماد على جميع العناصر المقنعة في تشكيل رأي حول الكشوفات المالية 

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 6,7 6,7 6,7 10 غير موافق بشدة 

 24,0 17,3 17,3 26 غير موافق 

 39,3 15,3 15,3 23 محايد

 80,7 41,3 41,3 62 موافق 

 100,0 19,3 19,3 29 موافق بشدة

Total 150 100,0 100,0  
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