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ملخص: 
بزغت احلاجة اإىل مهنة التدقيق اخلارجي تزامنا مع ظهور الثورة ال�سناعية وظهور 
م�رشوعات كبرية احلجم، حيث عرفت مهنة التدقيق باجلزائر تطورات عدة، ملرورها بالعديد 
يف  املهنة  هذه  ممار�سة  اأن  نالحظ  لكن  املهنة.  هذه  اأهمية  يربز  مما  التغيري،  مراحل  من 
اجلزائر تختلف عن املمار�سات الدولية كونها تخ�سع لقوانني وت�رشيعات تتميز باإجبارية 

التطبيق. 
رغم حماولتها للتقلي�س من الفروقات الدولية وتقريب املمار�سات بني الدول، وذلك 
تلبية  الدولية،  املحا�سبة  معايري  مع  املتوافق  اجلديد  املايل  املحا�سبي  النظام  بتبنيها 
يف  تفاوتات  هناك  تبقى  اأنه  اإال  االأجنبي،  امل�ستثمر  وبخا�سة  االأخرى  االأطراف  الأغرا�س 
تقارير املدققني، مما يوؤثر �سلبا على الثقة حول م�سداقية القوائم املالية املوجهة لالأطراف 

االأخرى، يف اإطار غياب معايري تعزز من الثقة حول م�سداقية القوائم املالية. 
ال�سادرة عن  الدولية  التدقيق  اإمكانية تبني اجلزائر معايري  التفكري يف  وعليه وجب 
ملنظمة  االن�سمام  اجلزائر  حماولة  بعد  وبخا�سة  للمحا�سبني،  الدويل  االحتاد  االحتاد 

التجارة العاملية، وتبنيها النظام املحا�سبي املايل اجلديد. 
التدقيق ال�رشعي »اخلارجي«، معايري التدقيق الدولية، القوائم  املفتاحية:  الكلمات 

املالية املدققة، امل�ستثمر االأجنبي. 
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An Applied Study of Algeria’s Orientation towards adopting
«the International Standard Audits» ISA

Abstract: 

The need for the external auditing emerged with the appearance of 
the Industrial Revolution and the advent of large corporation. The external 
auditing profession has gone through several stages and witnessed many 
changes, thus highlighting the importance of auditing profession. However, 
auditing profession in Algeria varies from the international practice, because 
they are subject to the lawas and legislations that govern Algeria and are 
characterized by the must of their enforcement. 

Despite the attempts to minimize the international disparities and bridge 
the gap between countries practices by adopting the new financial accounting 
system (SCF) which is compatible with the international accounting standards, 
in order to meet the need of corporations obtaining data that serves other 
stakeholders, especially foreign investors, still there are discrepancies in the 
reports of the auditors, which negatively affect trusting the credibility of the 
financial statements. 

Algeria should now consider the possibility (and necessity) of adopting 
the international auditing standards issued by the International Federation 
of Accountants, especially after its adoption of IAS/ IFRS and its attempt to 
affiliate to the World Trade Organization. 

Key words: legal audit (external audit) , International Standards of 
Auditing, Financial audited statements, Foreign Investor. 
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مقدمة: 
و  للعوملة،  املتنامي  االجتاه  تواجه  الأن  ت�سعى  النامية  الدول  من  كواحدة  اجلزائر 
اإر�ساء قواعد  الوطني، بهدف  اآلياته، حيث قامت باإ�سالحات عدة القت�سادها  تتعامل مع 

نظام اقت�ساد ال�سوق واأ�س�سه. 
فعملت جاهدة لتطوير نظامها املحا�سبي، حيث تبنت النظام املحا�سبي املايل اجلديد 
االأجنبي،  اال�ستثمار  االأبواب على  فتح  اإىل  الدولية، هادفة  املحا�سبة  املقتب�س من معايري 

لغر�س ت�سهيل قراءة القوائم املالية. 
هذه القوائم املالية يتم تدقيقها من طرف املدقق اخلارجني الذي يعطي تقريرا حول 
مدى م�سداقيتها بامل�سادقة عليها، حيث اأن اإن مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر تخ�سع 
لت�رشيعات وال ترتكز على معايري اأو توجيهات موحدة على امل�ستوى الدويل، رغم اأن هذه 

املعايري تعمل على تعزيز مهنة التدقيق و زيادة موثوقية القوائم املالية. 
فتقرير مدقق احل�سابات اخلارجي له تاأثري كبري على قرار امل�ستثمر االأجنبي، وبخا�سة 
لغة  توحد  معايري  غياب  ومع  العاملية،  التجارة  ملنظمة  االن�سمام  اجلزائر  حماولة  مع 

التدقيق قد ي�سعب: 
فهم تقرير القوائم املالية.  �
مقارنة تقارير القوائم املالية.  �
اتخاذ القرار االأمثل.  �

ومن هذا املنطلق ميكن بناء االإ�سكالية التالية االآتية: 

هل الأو�صاع الراهنة للجزائر يف �صوء التكيف مع املحيط املحا�صبي 
اجلديد ت�صاعدها على التوجه اإىل معايري التدقيق الدولية؟ و ما هي مزايا 

التوجه لهذه الأخرية؟ 
وتتفرع منها جملة من الت�ساوؤالت التي حتدد معامل االإ�سكالية املطروحة وهي كاالآتي: 

Ú  التدقيق معايري  نحو  التوجه  يوافقه  الدولية  املحا�سبة  معايري  مع  التوافق  هل 
الدولية؟ 
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Ú  وهل تعد معايري التدقيق دلياًل مرجعيًا يعزز من الثقة يف التقرير عن عدالة القوائم
املالية؟ 

Ú  هل توجد دوافع حمفزة لتبني معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر؟
Ú  هل ملعايري التدقيق الدولية مزايا عدة؟

العدمية  الفر�سيات  و�سع  مت  الفرعية  والت�ساوؤالت  الرئي�س  الت�ساوؤل  على  لالإجابة 
التالية االآتية: 

التوافق مع معايري املحا�سبة الدولية ال يوافقه التوجه نحو معايري التدقيق الدولية . 1
لعدم تعزيزها من موثوقية القوائم املالية. 

ال توجد دوافع حمفزة لتبني معايري التدقيق الدولية. . 2
اإن تبني معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر لي�س له مزايا عدة. . 3

أهمية الدراسة: 
اقت�سادية،  حتوالت  من  جملة  اجلزائر  فيه  ت�سهد  وقت  يف  البحثية  الورقة  جاءت 
االقت�ساد  اإدماج  االأجنبي،  لال�ستثمار  املجال  كفتح  النطاق،  وا�سعة  وثقافية  اجتماعية، 

اجلزائري عن طريق ال�رشاكة، واالن�سمام اإىل منظمة التجارة العاملية. 
وهي  اأال  حديثة،  م�ساألة  تعالج  كونها  من  اأهمية  البحثية  الورقة  هذه  تكت�سب  حيث 
توجه اجلزائر نحو معايري التدقيق الدولية، حيث تهدف اإىل درا�سة خمتلف نقاط االتفاق، 
واالختالف للقوانني والن�سو�س الت�رشيعية املنظمة ملهنة التدقيق يف اجلزائر، مع معايري 
التدقيق الدولية، مع تبيان مدى مالءمة الو�سع البيئي اجلزائري للتوجه نحو هذه املعايري، 
وبخا�سة يف اإطار تبني اجلزائر النظام املحا�سبي املايل اجلديد، الذي يتوافق مع معايري 

املحا�سبة الدولية، ذلك باالعتماد على درا�سة تطبيقية ترتكز على نتائج اإح�سائية. 
كما ي�ساهم هذا البحث يف و�سع خطوة انطالق لباحثني اآخرين للمزيد من االجتهاد 

واإجراء درا�سات اأخرى حول هذا املو�سوع احلديث. 

أهداف الدراسة: 

تتمثل اأهداف هذه الدرا�صة يف ما ياأتي: 
التوافق مع معايري  ♦ الدولية يف ظل  التدقيق  التوجه ملعايري  معرفة مدى مالءمة 

املحا�سبة الدولية. 
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حتديد اأهم نقاط االتفاق واالختالف بني القوانني والن�سو�س الت�رشيعية املنظمة  ♦
ملهنة التدقيق يف اجلزائر مع معايري التدقيق الدولية. 

اإبراز اأهمية تبني معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر.  ♦
درا�سة اإمكانية تبني معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر.  ♦

منهجية الدراسة
البحوث  خمتلف  با�ستعمال  الو�سفي،  املنهج  من  كل  على  الدرا�سة  هذه  اعتمدت 
والدرا�سات ال�سابقة املتاحة يف املكتبات، وعرب �سبكة االأنرتنيت االإنرتنت، و التحليلي الذي 
ي�ستند على جمع البيانات وحتليلها، و احلقائق املرتبطة بحقل علمي حديث الن�ساأة، اأال وهو 
درا�سة تطبيقية لتوجه اجلزائر نحو معايري التدقيق الدولية، من خالل ا�ستبانة درا�سية، ثم 

ا�ستخال�س اأهم النتائج، و واقرتاح بع�س التو�سيات. 

الدراسات السابقة: 

الدراسات باللغة العربية: 

االأردنية  احل�سابات  تدقيق  �رشكات  التزام  »اأثر  بعنوان:  ودباغية،  عريقات  درا�سة 
مبعايري التدقيق الدولية على خططها اال�سرتاتيجية الت�سويقية«، )2011( )1( ، هدفت الدرا�سة 
اإىل بيان اأثر التزام �رشكات التدقيق االأردنية مبعايري التدقيق الدولية على ت�سويق خدماتها، 

معتمدةعلى املنهج الو�سفي واال�ستداليل، ومن اأبرز ما تو�سلت اإليه الدرا�سة اأن: 
اإجابات كل من �رشكات التدقيق وال�رشكات العميلة جاءت لتوؤكد باأن االلتزام مبعايري 

التدقيق الدولية له اأثر يف ت�سويق خدمات �رشكات التدقيق. 
حيث متحورت تو�سيات الباحث حول: تفعيل دور جمعية املحا�سبني واملدققني يف 
االأردن، يف جمال التاأكد من االلتزام باملعايري الدولية للتدقيق، و�رشورة االنت�سار العاملي 

ل�رشكات التدقيق االأردنية الكربى. 
درا�سة رحاحلة، املوقرة بعنوان: «مقارنة ملعايري التدقيق واملراجعة االإ�سالمية مع 
املعايري الدولية ال�سادرة عن االحتاد الدويل للمحا�سبني القانونيني«، )2011( )2(، هدفت 
الدرا�سة اإىل مقارنة معايري التدقيق، واملراجعة االإ�سالمية مع املعايري الدولية ال�سادرة عن 
الو�سفي، وحتليل حمتوى  املنهج  على  باالعتماد  القانونيني،  للمحا�سبني  الدويل  االحتاد 
ت�سمنت  االإ�سالمية  املعايري  اأن  يف:  املتمثلة  النتائج  اأهم  اإىل  الدرا�سة  لتتو�سل  الدرا�سة، 
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اإىل  يوؤدي  قد  وهذا  االأخرى،  الدولية  باملعايري  االإ�سالمي  املدقق  تقيد  ن�سا حول �رشورة 
�سعف التطبيق الفعلي ملعايري التدقيق االإ�سالمية يف العديد من املوؤ�س�سات االإ�سالمية، و اأن 
هنالك حاجة لتطبيق معايري التدقيق الدولية جنبا اإىل جنب مع معايري التدقيق االإ�سالمية 
التدقيق  املعلومات وتخطيط عملية  التدقيق يف ظل تكنولوجيا  يف بع�س املجاالت، مثل 
واالأهمية الن�سبية والرقابة الداخلية وما يتعلق بها من تقييم املخاطر وغريها من املعايري 

والتي ال بد للمدقق اأن يعمل على تطبيقها. 
جمعية  مع  وبالتعاون  القوانني  �سن  على  العمل  �رشورة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  كما 
االإ�سالمية عند  التدقيق  اتباع معايري  ليتم فر�س  االأردنيني  القانونيني  مدققي احل�سابات 

تدقيق البيانات املالية للموؤ�س�سات االإ�سالمية. 
ممار�سات  من  احلد  يف  املراجعة  جلان  دور   » بعنوان:  املو�سومة  حمادة،  درا�سة 
اال�ستقرائي،  املنهج  الباحثة  تبنت   ،)3(  )2010(  ،» ميدانية(  )درا�سة  االإبداعية  املحا�سبة 
التي تناولت مو�سوع جلنة املراجعة  اأدبيات املحا�سبة واملراجعة  وذلك باالعتماد على 
ت�سميم  على  يعتمد  الذي  اال�ستنباطي  املنهج  عن  ف�ساًل  االإبداعية.  املحا�سبة  ومو�سوع 
االإدارية  ال�سيا�سات  لرت�سيد  املراجعة  جلان  بها  تقوم  التي  الن�ساطات  عن  ا�ستبانة 

والتقديرات املحا�سبية لالإدارة
ثم خل�ست الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها: اأن الن�ساطات التي متار�سها جلان 
املراجعة املتعلقة مبهمة االإ�رشاف والرقابة، على التقارير املالية وفح�سها، ودرا�سة نظم 
الرقابة الداخلية، وتقييمها هي ذات تاأثري كبري يف احلد من ممار�سات املحا�سبة االإبداعية 
يف ال�رشكات، كذلك اأن الن�ساطات التي متار�سها جلان املراجعة املتعلقة مبهمة دعم وظيفة 
املراجعة الداخلية، ووظيفة املراجعة اخلارجية، واآليات احلوكمة هي ذات تاأثري متو�سط يف 

احلد من ممار�سات املحا�سبة االإبداعية يف ال�رشكات. 
ومتثلت اأهم التو�سيات يف: �رشورة تعميم تكوين جلان املراجعة يف ال�رشكات العاملة 
ال�رشكات،  اإ�رشاقية ورقابية يف تلك  القطاعني اخلا�س والعام، ملا تقدمه من وظائف  يف 
مل�ساهمتها يف تر�سيد القرارات لالأطراف االأخرى، وتقدميها تاأكيداً معقواًل حول عدم وجود 

حتريفات يف البيانات واملعلومات اخلا�سة بتلك ال�رشكات. 

الدراسات باللغة األجنبية: 

متثلت يف درا�صة كل من: 
 Kakande, & Arthur, & Baziz, “Perceived Compliance with International
 ,)Standards on Auditing and Quality of Auditing”, (2014) )4هدفت هذه الدرا�سة 
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اأوغندا  التدقيق يف  الدولية، و قيا�س جودة  التدقيق  اإىل قيا�س مدى االعتماد على معايري 
وعالقتها مبعايري التدقيق الدولية، وذلك با�ستخدام كل من املنهج الو�سفي و التحليلي، كما 
ك�سفت الدرا�سة عن وجود عراقيل عدة توؤثر على تطبيق املعايري، من بينها: نق�س الدرا�سات 
ا�ستقامة  اأوغندا،  يف  املحا�سبني  املهنيني  قلة  و  املوارد  حمدودية  ب�سبب  املعايري،  حول 
الوعي  نق�س  املالية،  املعلومة  اإ�سدار  يف  االأخالقية  املعايري  قيود  ا�ستقالليته،  و  املدقق 
لدى احلكومة الأهمية مهام املدقق. 
 Ohiokha, & Akhalumeh، )5( ”AUDITING STANDARDS AND AUDITORS

 PERFORMANCE: THE NIGERIAN”, (2013)، ركزت هذه الدرا�سة على اأهمية تطبيق 

معايري التدقيق الدولية، ودورها يف حت�سني اأداء املدقق، حيث اخت�رشت الدرا�سة على البيئة 
النيجريية ا�ستبانة درا�سية درا�سة معتمدة على املنهج الو�سفي يف البحث، و كانت نتائج 

الدرا�سة كاالآتي: 
اإن معايري التدقيق الدولية تعترب اإطاراً ي�سمن فعالية التدقيق، كما ك�سفت الدرا�سة عن 
اأن معايري املحا�سبة ومعايري التدقيق ت�ساعد يف توفري قاعدة يتم اال�ستناد عليها، كما ترفع 

من فعالية التدقيق. 
احل�سابات  ك�سف  املدقق  تقرير  يت�سمن  اأن  وجوب  يف  البحث  اإر�سادات  متثلت  كما 
حول تقومي املدقق لنظام الرقابة الداخلية، و نتائج مراجعة الوحدة، و مدى قدرتها على 
اأن يعيد النظر حول امل�سوؤوليات، و يتوجب  اال�ستمرارية، كما يجب على املدقق اخلارجي 
يف  ذلك  عن  يف�سح  واأن  القانونية،  غري  االأعمال  و  والغ�س  االختال�س،  ك�سف  عليه  ويجب 

تقريره. 
 FadouaTahari، “External auditor facing the first application of financial

 reporting norms (IFRS) , (2007)، اعتمدت الباحثة على اأحدث امل�ستجدات ال�سادرة 

للتقرير املايل  الدولية  لقيادة مهنة حمافظ احل�سابات ح�سب املعايري  الدويل  عن االحتاد 
يف املغرب، م�ستخدمة املنهج الو�سفي، ومن اأهم ما جاءت به الدرا�سة، اأن للمغرب خيارين 
للتوجه نحو معايري التدقيق الدولية، متثلت يف: اإعادة هيكلة الن�سو�س و القوانني املغربية 
مبا يتوافق مع معايري التدقيق الدولية، لت�سهيل التوجه نحو هذه املعايري، اأو تبني معايري 

التدقيق الدولية كمعايري وطنية. 
اأف�سل احللول نظرا  تو�سي الباحثة باأن التوافق مع معايري التدقيق الدولية يعد من 

لت�سهيلها للتوجه لهذه املعايري، ونظرا لكونها مالئمة للمحيط املغربي. 
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استفادة الباحث من الدراسات السابقة، و ما مييز هذه الدراسة عما سبقها: 

الحظ الباحث يف ثنايا الدرا�سات ال�سابقة باللغة العربية اأن ملعايري التدقيق الدولية 
تاأثرياً على اخلطط الت�سويقية يف االأردن، واأنه من ال�رشوري تقارب املعايري الوطنية مع 
معايري التدقيق الدولية، كما توؤثر جلان املراجعة على وظيفة املراجعة اخلارجية، واآليات 

احلوكمة يف احلد من ممار�سات املحا�سبة االإبداعية يف ال�رشكات. 
وبالنظر اإىل الدرا�سات االأجنبية، جند اأنه من ال�رشوري تبني معايري التدقيق الدولية، 
اأو التوافق معها وبخا�سة يف درا�سة باملغرب، نالحظ اأن تطبيق معايري التقرير املايل يوؤثر 
الدولية ترفع  التدقيق  اأن معايري  اأبرزت  التدقيق اخلارجي، والدرا�سات االأخرى  على مهنة 
اأخرى عن عراقيل تبني معايري  اأدائه، كما ك�سفت درا�سة  من فعالية املدقق، و حت�سن من 

التدقيق الدولية. 
يف  الدولية  التدقيق  معايري  نحو  اجلزائر  توجه  اأهمية  ملعرفة  الدرا�سة  هذه  فجاءت 

�سوء تبني معايري املحا�سبة الدولية، حيث مت ت�صليط ال�صوء على نقاط عدة منها: 
درا�سة اإمكانية تطبيق اجلزائر ملعايري التدقيق الدولية، وبخا�سة يف ظل حماولة  �

اإعادة هيكلة النظام املحا�سبي و تبني معايري املحا�سبة الدولية. 
معرفة ما اإذا كان التوجه ملعايري املحا�سبة الدولية �رشورة حتمية للتوجه ملعايري  �

التدقيق الدولية. 
اإبراز اأهم االختالفات بني الن�سو�س والقوانني اجلزائرية و معايري التدقيق الدولية.  �
حماولة معرفة مدى ا�ستقطاب امل�ستثمر االأجنبي يف �سوء تبني معايري التدقيق  �

الدولية. 
اقرتاح بع�س الطرق لتبني معايري التدقيق الدولية.  �
درا�سة مدى مالءمة الو�سع البيئي للتوجه ملعايري التدقيق الدولية.  �
التطرق اإىل اأهم االأ�سباب الداعية للتوجه اإىل معايري التدقيق الدولية.  �
معرفة مزايا االنتقال اإىل معايري التدقيق الدولية.  �

خطة الدراسة
املبحث 01: مدخل اإىل التدقيق اخلارجي.  ♦
املبحث 02: الهيئة االأكادميية واملهنية املخولة باإ�سدار معايري التدقيق الدولية.  ♦
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املبحث 03: البناء الفكري ملعايري التدقيق الدولية.  ♦
املبحث 04: معايري التدقيق )GAAS- ISA( وطرق التبني.  ♦
الت�رشيعية  ♦ الن�سو�س  و  للقوانني  واالختالف  االتفاق  اأوجه  اأبرز   :05 املبحث 

املنظمة ملهنة التدقيق يف اجلزائر مع معايري التدقيق الدولية. 
املبحث 06: الدرا�سة امليدانية.  ♦

املبحث 01: مدخل إىل التدقيق اخلارجي

أوال: التطور التارخيي ملهنة التدقيق يف اجلزائر

اأ�صا�صية  لقد مر التطور التاريخي ملهنة تدقيق احل�صابات يف اجلزائر مبراحل 
عدة، نوجزها يف ما ياأتي: 

التدقيق يف اجلزائر يف الفرتة مابني 1969 - 1980 ◄
املتعلق   1969  /12  /31 املوؤرخ يف   107  - 69 االأمر رقم  الفرتة �سدر  يف هذه 
بقانون املالية ل�سنة 1970، حيث مت تكري�س مراقبة ال�رشكات الوطنية بغية تاأمني حقوق 

الدولة. 
ثم �سدر املر�سوم 70 - 173 املوؤرخ يف 16/ 11/ 1970 الذي جاء بكيفية حتديد 
العمومية  املوؤ�س�سات  يف  ومهامهم  اخلارجيني(  )املدققني  احل�سابات  حمافظي  واجبات 
اأ�سند مهمة حمافظ احل�سابات )املدقق اخلارجي( يف مادته االأوىل  العمومية، حيث  و�سبه 

اإىل موظفي الدولة الذين يتم تعيينهم من قبل وزير املالية. 
التدقيق يف اجلزائر يف الفرتة ما بني 1980 - 1987 ◄

بعد ال�سدمة البرتولية التي اأ�سابت اأ�سعار البرتول، بداأ التفكري جديا يف اإعادة النظر 
يف منط الت�سيري املخطط �سكال و م�سمونا، و هكذا اأ�سبحت املوؤ�س�سة العمومية االقت�سادية 
تخ�سع للقانون التجاري، و تاأخذ يف الغالب �سكل �رشكة باالأ�سهم، اأو �رشكة ذات م�سوؤولية 
حمدودة، حيث ميكن اأن تخ�سع لالإفال�س، فرتتب على ذلك �رشورة اإعادة النظر يف وظيفة 
الرقابة، من خالل التخلي عن مفهوم تعدد الرقابة، و اإعادة االعتبار ملهنة التدقيق، و كان 

ذلك بفعل �سدور القانون رقم 80/ 05 املوؤرخ يف 10/ 30/ 1980. 
التدقيق يف اجلزائر يف الفرتة ما بني 1988 و 2010 ◄

اإليها،  احلاجة  غياب  نتيجة  بطيء،  ب�سكل  تتطور  اجلزائر  يف  التدقيق  مهنة  بقيت 
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القانون  �سدور  تاريخ   1988 غاية  اإىل  االقت�سادية  للحياة  الدولة  احتكار  ظل  يف 
حرر املوؤ�س�سة العمومية من كل القيود االإدارية املتاأتية من  القانون  هذا  اإن   ،01  /88
اإعادة  �رشورة  يلزم  التنظيم  من  ال�سكل  هذا  اأن  كما  لها،  مالزمة  كانت  التي  التبعية، 
االقت�سادية،  احلياة  يف  التغيري  هذا  مواكبة  من  ميكنه  مبا  اخلارجي  التدقيق  تاأهيل 
08 املوؤرخ   - 91 ومبا ي�سمح مبزاولة الرقابة على املوؤ�س�سات حيث �سدر القانون رقم 

يف 27/ 04/ 1991.)6(

ثانيا: تعريف التدقيق اخلارجي

بالرجوع اإىل اأ�سل كلمة التدقيق جند اأنها كلمة م�ستقة من الكلمة الالتينية الكال�سيكية 
Audio، Auditum التي تعني )ي�ستمع( اأو اإتباع وجهة نظر �سخ�س ما، حيث كان املدقق ي�ستمع 
اإىل القيود املثبتة بالدفاتر وال�سجالت للوقوف على مدى �سحتها، وتربز اأهمية املدقق يف الوقت 
 القدمي من كون االأقلية من االأ�سخا�س تتقن القراءة و الكتابة، و كانت الرقابة تتم �سفاهيا. )7( 
كما عرف التدقيق اخلارجي عدة تعاريف عدة، وهذا باختالف الهيئات واالأطراف ال�سادرة 

عنها، نوجزها يف ما يلي ياأتي: 
Ú  ،املوؤ�س�سة �سجالت  و  الدفاتر،  و  امل�ستندات،  فح�س  عملية  هو  اخلارجي:  التدقيق 

التقارير  �سحة  حول  الراأي  اإبداء  و  العمليات،  �سحة  من  للتحقق  حمايدا  انتقاديا  فح�سا 
املالية. و اإ�سفاء امل�سداقية على املعلومات االأخرى، و املن�سورة عن طريق االإدارة، حيث 

يرتكز املدقق يف عمله على نظام الرقابة الداخلية اأثناء اأدائه للمهمة. )8(
Ú  حمافظة اأو  القانوين،  التدقيق  عليه  يطلق  و   : )اخلارجي(  ال�رشعي  التدقيق 

احل�سابات يف الت�رشيع اجلزائري، فالتدقيق ال�رشعي يتميز باإلزامية التطبيق، و ذلك بقوة 
القانون، يتوىل من خاللها �سخ�س مهني موؤهل م�ستقل، للتعبري عن الراأي الفني املحايد 
املايل  املركز  عن  تعبريها  ومدى  النتائج،  ح�سابات  و  املالية  القوائم  عدالة  مدى  حول 

)9( للموؤ�س�سة.  احلقيقي 
Ú  باأنه عملية منظمة التدقيق اخلارجي،  االأمريكية للمحا�سبني  كما عرفت اجلمعية 

االقت�سادية،  االأحداث  على  الدالة  بالعنا�رش  املرتبطـة  القرائـن  على  للح�سـول  تهدف 
للمعايري  العنا�رش  هذه  م�سايرة  درجة  من  التاأكد  لغر�س  مو�سوعية،  بطريقة  وتقييمها 

املو�سوعة، بغر�س تو�سيل النتائج اإىل االأطراف املعنية. )10(
Ú  اأنه للتدقيق اخلارجي على   Lionnel et Gerard و  ليونيل  يف حني جاء تعريف 

اختبار تقني �سارم يتم باأ�سلوب منظم من طرف �سخ�س مهني موؤهل وم�ستقل، بغية اإعطاء 
راأيه حول نوعية املعلومات املالية املقدمة من طرف املوؤ�س�سة وم�سداقيتها، وعلى مدى 
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احرتامها للقواعد والقوانني واملبادئ املحا�سبية املعمول بها يف اإعداد املعلومات، كذلك 
مدى متثيلها لل�سورة ال�سادقة والو�سعية املالية للموؤ�س�سة. )11(

اأن  املدقق  من  التوقع  هو  املحا�سبي،  املنظور  من  للتدقيق  الرئي�س  الهدف  اإن  حيث 
يوفر تاأكيدات معقولة، و يتمكن من اإبداء راأيه، ليتحقق مما اإذا كانت البيانات املالية تظهر 

الو�سعية املالية، و نتائج ن�ساط املوؤ�س�سة: 
من ناحية امل�سداقية واالمتثال للقوانني.  �
من احرتام املبادئ املحا�سبية املتعارف عليها.  �
من طريقة عر�س البيانات وتغيريها مقارنة مع ال�سنة املا�سية. )12( �

ثالثا: املدقق اخلارجي و مهنة التدقيق

مبحافظي  يعرفون  خمت�سني  طرف  من  ت�ستعمل  مراقبة  عملية  هي  التدقيق  مهنة 
و م�سداقيتها،  ال�سنوية  الوثائق  الإثبات �سحة  ذلك  و  اخلارجيني،  املدققني  اأو  احل�سابات، 

وت�سخي�س الو�سعية املالية للموؤ�س�سة. )13(
و تعرف باأنها »جمموعة اإجراءات يقوم بها �سخ�س اأو جمموعة من االأ�سخا�س بغر�س 
الذين  االأ�سخا�س  اأو  ال�سخ�س  يف  يتوفر  بحيث  ما،  مو�سوع  يف  حمايد  مهني  راأي  اإبداء 
يقومون بهذه املهنة جميع ما تتطلبه قواعد التدقيق املتعارف عليها، واملتعلقة ب�سخ�س 
املدقق، واأن تتم اإجراءات التدقيق وفق هذه القواعد، واأن تراعى هذه القواعد اأي�سا يف اإعداد 

راأيه. )14(

املبحث 02: اهليئة األكادميية واملهنية املخولة بإصدار معايري التدقيق 
الدولية 

CAFI )stnatnuoccA fo noitaredeF lanoitanretnI( أوال: االحتاد الدولي للمحاسبني

االحتاد الدويل للمحا�سبني IFAC: هو املنظمة التي ترعى مهنة املحا�سبة على نطاق 
عاملي. و يعمل االحتاد مع اأع�سائه و منت�سبيه البالغ عددهم 157، منت�رشين يف 119 دولة، 
حلماية امل�سلحة العامة، من خالل ت�سجيع املحا�سبني باأنحاء العامل كافة، على ا�ستخدام 

ممار�سات مهنية عالية اجلودة. )15(

ثانيا: جملس املعايري الدولية للتدقيق والتأكيدات

 IAASB )International Auditing and Assurance Standards Board(
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الدولية  التدقيق  جلنة  هي  دائمة،  جلنة  بتكوين  للمحا�سبني  الدويل  االحتاد  قام 
اإ�سدار م�سودات،  لَلجنة �سالحية وم�سوؤولية حمدودة، تتمثل يف  اأعطيت  ، حيث   )IAASB(

ومعايري التدقيق الدولية، بالنيابة عن جمل�س االحتاد. )16(
اأو  اأ�سغر،  عمل  جمموعات  بو�ساطة  رئي�سة  ب�سورة  املجل�س  عمل  برنامج  تنفيذ  يتم 

بوا�صطة اللجان الفنية الآتية: 
Ú  مهنة ملزاولة  الالزم  التاأهيلي  والتدريب  التعليم،  معايري  ت�سع  التعليم:  جلنة 

بيانات  تخ�سع  اأن  على  املهنة،  الأع�ساء  امل�ستمر  املهني  التعليم  اإىل  باالإ�سافة  التدقيق، 
اللجنة ملوافقة املجل�س. 

Ú  جلنة ال�سلوك املهني: ت�سع معايري اآداب ال�سلوك املهني وتعزز قيمتها، و قبولها من
قبل املنظمات االأع�ساء مبوافقة جمل�س االحتاد. 

Ú  ،واالإدارية املالية  املحا�سبة  واالإدارية: تعمل على تطوير  املالية  املحا�سبة  جلنة 
الإيجاد البيئة التي تزيد من م�ستوى كفاءة املحا�سبني االإداريني يف املجتمع ب�سورة عامة، 

و لها اأن ت�سدر البيانات الالزمة مبا�رشة نيابة عن جمل�س االحتاد. 
Ú  املالية االإدارة  لتح�سني  الهادفة  والربامج  املعايري  ت�سع  العام:  القطاع  جلنة 

للقطاع العام، و قدرته املحا�سبية، و لقد اأعطيت للجنة �سالحية اإ�سدار معايري املحا�سبة و 
املراجعة، و اإعداد التقارير يف القطاع العام نيابة عن جمل�س االحتاد. )17(

املبحث 03: البناء الفكري ملعايري التدقيق الدولية

أوال: مفهوم معايري التدقيق الدولية
يعترب هدف املدققني اخلارجيني متماثاًل يف جميع البلدان، و يتمثل يف اإعداد تقرير 
عما اإذا كانت القوائم املالية قد مت اإعدادها باتباع معايري التدقيق املتعارف عليها اأم ال. 
حيث اإن مبادئ املحا�سبة املتعارف عليها، اأو معايري التدقيق املتعارف عليها املتبعة يف 

اأداء عملية التدقيق، غري موحدة اأو متماثلة من بلد اإىل اآخر. 
معايري  تت�سمن  ال  قد  اأجنبي،  بلد  ملعايري  طبقا  اإجراوؤها  يتم  التي  التدقيق  فعملية 
عملية  تعترب  اأي�سا  البلدان  فمعظم  االأمريكية.  املتحدة  للواليات  عليها  املتعارف  التدقيق 
عن  مقررة  اإجراءات  اإتباع  املدقق  من  تتطلب  اإجبارية،  قانونية  عملية  اخلارجية  التدقيق 

طريق القانون، كاأ�سا�س للتعبري عن راأي معني على القوائم املالية. 
مالها،  راأ�س  زيادة  اإىل  ال�رشكات  حاجة  ومدى  اليدوية،  االأعمال  اأن�سطة  تزايد  مع 
معايري  توحيد  على  العمل  نحو  متزايدة  �سغوطا  خلق  قد  حدودها  خارج  وانت�ساره 
االأطراف،  خمتلف  قرارات  على  توؤثر  خمتلفة  معايري  فوجود  التدقيق.  و  للمحا�سبة 
 )18( املالية.  القوائم  طريق  عن  تو�سيلها  يتم  التي  الر�سائل  يف  الثقة  اأو  الفهم  يف   اإما 
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ثانيا: تعريف معايري التدقيق الدولية 
وجدت ملعايري التدقيق الدولية تعاريف عدة خمتلفة ح�سب نظرة االأ�سخا�س اإليها، اإال 
اأنها ت�سب يف املفهوم نف�سه، وميكن عر�س جزء من التعاريف التي ت�صلط ال�صوء على 

هذه املعايري: 
Ú  (American Institute Certified ح�سب املجمع االأمريكي للمحا�سبني القانونيني

Public Accountants) AICPA معايري التدقيق هي تعبري عن ال�سفات ال�سخ�سية املهنية 
التي يجب اأن تتوافر يف املدقق اخلارجي، و عن اخلطوات الرئي�سة لعملية التدقيق الالزمة 
اإبداء الراأي يف عدالة  للح�سول على قدر كايف كاف من االأدلة و الرباهني التي متكنه من 

القوائم املالية. )19(
Ú  عن عبارة  باأنها  التدقيق،  معايري  هنكي  اأمر�سون  و  توما�س  ويليام  عّرف  كما 

االأمناط التي يحتذي بها املدقق اأثناء اأدائه ملهنته، و التي ت�ستنتج منطقيا من الفرو�س و 
املفاهيم التي تدعمها. )20(

Ú  حيث جند تعريف نور اأحمد ملعايري التدقيق باأنها النموذج اأو النمط الذي ي�ستخدم
للحكم على جودة العمل ونوعيته الذي يقوم به مدقق احل�سابات. )21(

ثالثا: فعالية معايري الدولية للتدقيق
اأن متكن من حتقيق  اأكرث فعالية، ينبغي  لكي تكون معايري تدقيق احل�صابات 

الأهداف الآتية: 
اأن تكون مر�سدا ومعينا يو�سح اأ�سلوب العمل واأهدافه.  �
نف�سه  � يدقق  اأن  من  متكنه  بحيث  لالأداء،  الذاتي  التقييم  مبعايري  املهنيني  متد  اأن 

بنف�سه. 
اأن تكون مر�سدا للق�ساء يف احلاالت التي ين�سب فيها التق�سري اإىل اأحد املدققني.  �
اأن تكون مر�سدا معينا للقائمني بالتدريب والراغبني يف درا�سة املهنة.  �
اأن تعمل على رفع م�ستوى العمل املهني وتطويره. )22( �

رابعا: اخلصائص اإللزامية ملعايري التدقيق الدولية الصادرة عن االحتاد الدولي للمحاسبني 
تبني املجل�س و الربملان االأوربي التعليمة الثامنة الراجعة ملعايري التدقيق الدولية 
خا�سية اإجبارية يف كل دول االحتاد االأوروبي، مبوجب االلتزام املاأخوذ من طرف اجلمعيات 
االأع�ساء لالحتاد )نقابة اخلرباء املحا�سبني و املجل�س الوطني للمدققني اخلارجيني( ، اأن 
تكون معايري التدقيق الدولية و التوجيهات العملية املناظرة من�سورة من طرف اجلمعيات 

لدى اخلرباء املحا�سبني و حمافظي احل�سابات )املدققني اخلارجيني( الأجل تطبيقها. 



95

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد األربعون (1) - كانون 

فاأع�صاء الحتاد الدويل للمحا�صبني يتوجب عليهم: 
عر�س اأح�سن جمهود لت�سجيع امل�سوؤولني عن هذه املهنة، لتطبيق بيان الع�سوية  �

االإلزامي بو�سعه حتت التنفيذ. 
م�ساعدتهم على هذا التطبيق.  �

ح�سب بيان الع�سوية االإلزامي، ي�ستلزم على اأع�ساء الـ IFAC اإعالم االأع�ساء املميزين 
كل  كذلك  و  للمعايري  املناظرة  و  املن�سورة  التطبيقات  الأح�سن  الدولية،  املعايري  بكل 

 . IAASB املن�سورات االأخرى للـ
املدقق  باأن  حتدد  االأخالقي  القانون  من   14 املادة  فرن�سا  يف  املثال  �سبيل  على 
اخلارجي يحقق مهنته مع احرتام معايري االأداء املهني املعتمدة من طرف حافظ االأختام، 
وزير العدل، و ياأخذ بعني االعتبار التطبيقات اجليدة املهنية املحددة، و املن�سورة من طرف 
اأ�سا�س املعايري  اإن  اأن  املجل�س االأعلى ملحافظي احل�سابات )للمدققني اخلارجيني( . حيث 
الدولية يف  التدقيق  بالتوافق مع معايري  التدقيق تكون مرتبطة  تنفيذ مهنة  املعتمدة يف 

نطاق قانوين فرن�سي. 
 ،IAASB 2008، نظرا لتبني جميع دول االحتاد االأوروبي جلميع معايري  يف جوان 
قامت اللجنة االأوروبية باإ�سدار قرار يتعلق باإن�ساء املجموعة االأوروبية لالأع�ساء املراقبني 

 .EGAOB (European Group of Auditors’ Oversight Bodies)  للتدقيق
هذه املجموعة ت�سمن التن�سيق، وتطابق اأنظمة الرقابة احلكومية للمراقبني ال�رشعيني، 

و مكاتب التدقيق يف االحتاد االأوروبي. )23(
خامسا: إجراءات إصدار املسودات واملعايري

املو�سوعات،  املوا�سيع  اختيار  يف  الدولية  التدقيق  جلنة  عمل  اإجراءات  تتمثل 
الغر�س، حيث تتم عملية  لذلك  لدرا�ستها ب�سورة تف�سيلية من قبل جلنة فرعية تخ�س�س 

اإ�سدار امل�سودات و املعايري على النحو التايل االآتي: 
تقوم اللجنة بتفوي�س م�سوؤوليتها للجنة الفرعية لدرا�سة معيار التدقيق وجتهيزه  �

وكتابته. 
تتوىل اللجنة الفرعية بعد ذلك درا�سة خلفية املو�سوع، واالطالع على البيانات،  �

للدول  االإقليمية  اأو  املحلية،  املنظمات  عن  ال�سادرة  واملعايري  والدرا�سات،  والتو�سيات، 
تقدمها  املعايري“  حول  ”م�سودة  باإعداد  تقوم  ثم  ومن  اأخرى،  منظمات  اأية  اأو  االأع�ساء، 

الأع�ساء اللجنة للت�سويت عليها. 
الت�سويت يف  � لهم  يحق  من  اأرباع  ثالثة  قبل  من  امل�سودة  على  املوافقة  اإذا متت 

الدولية  اأع�ساء االحتاد كافة، واملنظمات  الدولية، يتم توزيع امل�سودة على  التدقيق  جلنة 
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التي يختارها االحتاد بعد اأن يخ�س�س لكل م�سودة وقتًا كافيًا، تتمكن فيه هذه املنظمات 
املختلفة من اإبداء وجهات النظر والتعليق عليها. 

ترد  � التي  النظر،  والتو�سيات ووجهات  االقرتاحات  بعد ذلك درا�سة  اللجنة  تتوىل 
اإعادة �سياغة »امل�سودة«، ومن ثم يتم  اإليها من املنظمات املختلفة، ويتم يف �سوء ذلك 

الت�سويت على امل�سودة املعدلة. 
اإذا حظيت امل�سودة املعدلة مبوافقة ثالثة اأرباع ممن لهم حق الت�سويت يف اللجنة،  �

يتم اعتمادها واإ�سدارها »كمعيار تدقيق دويل« اعتبارا من تاريخ يتم ذكره �سمن الدليل 
الدويل. )24(

العاملية  العلمية  اجلمعيات  بني  التوافق  يتم  اأن  ال�رشوري  من  اأنه  اإىل  باالإ�سافة 
ملهنة تدقيق احل�سابات، على جتميع املعايري املتعارف عليها يف مهنة موحدة، تتمثل يف 
تو�سيات املنظمات املهنية املختلفة، للقيام ببذل جمهودات م�سرتكة لدرا�سة هذه املعايري 
ومتحي�سها لتوحيدها، و تنظيمها يف اإطار واحد �سامل، يتم االتفاق عليه بني اأع�ساء املهنة، 

بحيث متثل مقيا�سا موحدا لالأداء يلتزمون به. )25(
وال�صكل املوايل الآتي يو�صح طريقة اإ�صدار معايري التدقيق الدولية:

شكل 01: 
آلية صياغة معايير التدقيق الدولية و إصدارها وتعميمها. من إعداد الباحثين

درا�سة املو�سوع واالطالع 
على البيانات والتو�سيات 

واملعايري ال�سادرة عن 
املنظمات املهنية

اللجنة الفرعية اللجنة الدائمة
تفوي�س ال�سالحية 1

اإ�سدار م�سودة

احل�سول على 3/4 من االأ�سوات

اإ�سدارمعيار التدقيق الدويل

توزيع امل�سودة

اأع�ساء االحتاد

املنظمات الدولية

36

425
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املبحث 04: معايري التدقيق )GAAS- ISA( وطرق التبين

أوال: معايري التدقيق املتعارف عليها: 
 )GAAS( Generally Accepted Auditing Standards

املدققون واملحا�سبون يعملون  بها  يلتزم  تدقيق متعارف عليها  لقد وجدت معايري 
ح�سب ما ورد فيها، حيث ظهرت هذه االأخرية يف الواليات املتحدة يف اأوائل اخلم�سينات، 
حني �سكل جممع املحا�سبني القانونيني االأمريكي جلنة �سميت« جلنة اإجراءات التدقيق«، و 
 ،1954 ذلك بهدف و�سع تلك املعايري و �سياغتها، و قد ن�رشت اللجنة تقريرها يف �سنة 
اإجراءات التدقيق- لي�س فقط بال�سفات املهنية  و ترتبط معايري التدقيق- متييزا لها عن 

للمدقق، و لكن اأي�سا بكيفية اأدائه لفح�سه واإعداد تقريره. )26(
ظهرت هذه املعايري يف كتيب حتت عنوان )معايري التدقيق املتعارف عليها( وتنق�صم 

اإىل ثالث جمموعات: 

املعايري العامة. 1
تهتم املعايري العامة بالتاأهيل وال�سفات ال�سخ�سية للمدقق، وعالقـتها بجودة االأداء 
املطلوب ونوعيته، ومن ثم فاإنه يجب على املدقق قبل االلتزام مبهمة التدقيق، اأن يقرر ما 

اإذا كانت هذه املعايري ميكن حتقيقها، وا�ستيفاوؤها عند اأداء هذه املهمة. )27(
معايري العمل امليداين. 2

ترتبط هذه املعايري بتنفيذ عملية التدقيق، ومتثل مبادئ التدقيق التي حتكم طبيعة 
ومدى القرائن )اأدلة االإثبات( الواجب احل�سول عليها بو�ساطة اإجراءات التدقيق، املرتبطة 

باالأهداف العري�سة الواجب حتقيقها من ا�ستخدام هذه االإجراءات. )28(
معايري اإعداد التقارير. 3

يعترب معيار اإعداد التقرير اآخر معيار يلتزم به املدقق الإبداء راأيه، اإذ ينبغي عليه اأن 
يو�سح و ي�سري يف التقرير املقدم- و بكل �رشاحة- عن راأي فني، و حمايد، حول مدى داللة 

القوائم املالية اخلتامية على املركز املايل احلقيقي للموؤ�س�سة. )29(

معايري اإعداد التقارير معايري العمل امليداين معايري عامة
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)International Standard Audits( ISA :ثانيا: معايري التدقيق الدولية

لقد اأ�سدر جمل�س املعايري الدولية للتدقيق و التاأكيدات عدة معايري عدة، نخ�س منها 
ذكر معايري التدقيق الدولية التي متثلت يف: 

جدول01: 
معايير التدقيق الدولية. )30(

ا�صم املعياراملعيار

االأهداف العامة لعمل مدقق احل�سابات امل�ستقل، وتنفيذ عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية للتدقيق200
االتفاق على �رشوط التعيني210
مراقبة اجلودة لتدقيق البيانات املالية220
توثيق التدقيق230
م�سوؤولية مدقق احل�سابات املتعلقة باالحتيال عند تدقيق البيانات املالية240
النظر يف القوانني واالأنظمة يف تدقيق البيانات املالية250
االت�سال مع القائمني على احلاكمية260
االت�سال مع القائمني على احلاكمية واالإدارة يف حالة �سعف الرقابة الداخلية265
التخطيط لتدقيق البيانات املالية300
حتديد خماطر االأخطاء اجلوهرية وتقييمها من خالل فهم املن�ساأة وبيئتها. 315
االأهمية الن�سبية يف تخطيط التدقيق وتنفيذه320
اإجراءات املدقق ملواجهة املخاطر املقيمة330
االعتبارات يف التدقيق املتعلقة مبن�ساأة ت�ستخدم خدمات من من�ساآت اأخرى402
تقييم االأخطاء اجلوهرية املكت�سفة خالل التدقيق450
اأدلة التدقيق500
اأدلة التدقيق – اعتبارات حمددة لبنود خمتارة- 501
امل�سادقات اخلارجية 505
التدقيق الأول مرة- االأر�سدة االفتتاحية- 510
االإجراءات التحليلية520
العينات االإح�سائية يف التدقيق530
التقديرات املحا�سبية مبا فيها تقديرات القيمة العادلة واالإف�ساحات ذات العالقة540
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ا�صم املعياراملعيار

االأطراف ذات العالقة550
االأحداث الالحقة560
ا�ستمرارية املن�ساأة570
التاأكيدات الكتابية580
اعتبارات خا�سة عند تدقيق البيانات املالية للمجموعات )مبا فيها اأعمال مدققي عنا�رش تلك البيانات( 600
ا�ستخدام عمل املدقق الداخلي610
ا�ستخدام عمل اخلبري620
تكوين الراأي وتقدمي تقرير مدقق احل�سابات700
تعديالت الراأي يف تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل705
الفقرة االإي�ساحية املركزة وفقرات االأمور االأخرى يف تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل 706
املعلومات املقارنة – مقارنة االأرقام والبيانات املالية املتقابلة 710
م�سوؤولية مدقق احل�سابات عن املعلومات االأخرى يف الوثائق املوجودة يف البيانات املالية املدققة720
اعتبارات خا�سة يف تدقيق البيانات املالية التي تعد وفقا الأطر عمل لالأغرا�س اخلا�سة. 800
اعتبارات خا�سة يف تدقيق ح�سابات البيانات املالية املفردة وعنا�رش حمددة، اأو احل�سابات من بنود القوائم املالية. 805
تقرير مدقق احل�سابات عن ملخ�س البيانات املالية810

ثالثا: طرق تبين معايري التدقيق الدولية

التبني الكامل للمعايري: . 1
وعدم   ،%  100 بن�سبة  كليًا  الدولية  التدقيق  معايري  بتبني  املوؤ�س�سات  بع�س  تقوم 
اإ�سافة اأي متطلبات ت�رشيعية، اأو وطنية لها، وتنتهج بع�س الدول هذا االأ�سلوب، نتيجة لعدم 
وجود جهات خمت�سة تقوم بو�سع املعايري، وهذا ينطبق على كثري من الدول النامية، التي 
ترغب يف دخول االأ�سواق العاملية، وهناك اأكرث من 70 دولة قامت بتبني معايري التدقيق 

الدولية ب�سفة كاملة، منها: على �سبيل املثال االأردن، ولبنان. 
ا�صتخدام معايري التدقيق الدولية يف تطوير معايري وطنية يف ظل عدم وجود . 2

اختالفات هامة: 
اإن بع�س الدول ال تقبل تبني املعايري الدولية للتدقيق دون مراجعة دقيقة لالختالفات 
ما بني املعايري الوطنية ومعايري التدقيق الدولية. يف هذه احلالة فاإن الدول تقوم بعمليات 



100

ISA الدولية  التدقيق  معايير  نحو  اجلزائر  لتوجه  تطبيقية  دراسة 
أ. بن حواس كرمية
د. بنية عمر

مهمة  اختالفات  وجود  عدم  حالة  ويف  وجدت،  اإن  االختالفات  لتحديد  ومقارنة  مراجعة 
تقوم الدول بو�سع مالحظة يف نهاية كل معيار من معايريها الوطنية يو�سح االلتزام بهذا 
املعيار الأغرا�س وطنية ليكون مبثابة التزامًا مبعايري التدقيق الدولية، وال تلجاأ الإجراءات 

تدقيق اأخرى عند اإعداد تقرير ي�سري اإىل اأن التدقيق قد مت وفقًا ملعايري التدقيق الدولية. 
وجود . 3 ظل  وطنية يف  معايري  تطوير  الدولية يف  التدقيق  معايري  ا�صتخدام 

اختالفات هامة: 
يف حالة وجود اختالفات هامة بني املعايري الوطنية ومعايري التدقيق الدولية تقوم 
الدول بو�سع مالحظات يف نهاية كل معيار، حتدد فيه مدى االختالفات بني املعيار الوطني 
والدويل مع تف�سري هذا االختالف. اإن الهدف من ذلك هو تنبيه املدقق من االختالف الذي 
يجب اأخذه بعني االعتبار عند اإعداد تقريره والذي يو�سح فيه اأن التدقيق الذي قام به قد مت 
وفقِا ملعايري التدقيق الدولية، ففي حالة تطلب املعيار الدويل اإجراءات تدقيق اإ�سافية غري 
مطلوبة يف املعيار املحلي، فاإنه يجب على املدقق اأن يقوم بهذه االإجراءات اإذا كان يريد 

االلتزام مبعايري التدقيق الدولية. )31(

املبحث 05: أبرز أوجه االتفاق واالختالف للقوانني والنصوص التشريعية 
املنظمة ملهنة التدقيق يف اجلزائر مع معايري التدقيق الدولية

التدقيق  ومعايري  التطبيق،  اإجبارية  متيزها  لقوانني  تخ�سع  باجلزائر  التدقيق  مهنة 
الدولية تعترب كدليل كتابي يحتوي على ن�سو�س، وتتميز باختيارية التطبيق، لكن اأهم ما 
�سدر يف الن�سو�س الت�رشيعية اجلزائرية يحوي على جوانب ال تتعار�س مع معايري التدقيق 

الدولية، و جوانب اأخرى تتعار�س. و اجلدول االآتي يو�سح ذلك: 
جدول02: 

أوجه االتفاق واالختالف للقوانين المنظمة لمهنة التدقيق في الجزائر مع معايير التدقيق الدولية. )32(

معيار التدقيق الدويلالن�صو�س والقواننياأوجه التفاق

من حيث تعيني 
املدقق

املر�سوم التنفيذي رقم 11 - 32 ين�س على اأن عملية التعيني 
تتم وفقا لدفرت �رشوط، يو�سح جميع احلقوق والواجبات 

للطرفني وكذلك ما يخ�س عملية التكليف. 

املعيار الدويل للتدقيق رقم 200 
"االأهداف العامة لعمل مدقق احل�سابات 

امل�ستقل وتنفيذ عملية التدقيق وفقا 
للمعايري الدولية للتدقيق" 

املعيار الدويل للتدقيق رقم 210 "االتفاق 
على �رشوط التعيني"



101

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد األربعون (1) - كانون 

معيار التدقيق الدويلالن�صو�س والقواننياأوجه التفاق

من حيث رقابة 
اجلودة 

املادة 05 ن�ست على اإن�ساء جلنة مراقبة النوعية لدى املجل�س 
الوطني للمحا�سبة 

املعيار الدويل للتدقيق رقم 220 "مراقبة 
اجلودة لتدقيق البيانات املالية"

من حيث حتديد 
مهام املدقق 

االأ�سا�سي و املدقق 
الثانوي 

ن�ست عليه املادة 30، 46، 47، 48، 49، من القانون 10 - 01 

املعيار الدويل للتدقيق 600 " اعتبارات 
خا�سة عند تدقيق البيانات املالية 

للمجموعات )مبا فيها اأعمال مدققي 
عنا�رش تلك البيانات( 

من حيث التقرير و 
اأنواعه 

املادة 25 من القانون 10 - 01 ن�ست على التقرير اخلا�س 
بالتهديد املحتمل ال�ستمرارية ن�ساط املوؤ�س�سة، و التقرير 

املتعلق باإجراءات املراقبة الداخلية 

املعيار الدويل للتدقيق 570 " ا�ستمرارية 
املن�ساأة"

املعيار الدويل للتدقيق 265" االت�سال 
مع القائمني على احلاكمية واالإدارة يف 

حالة �سعف الرقابة الداخلية"

من حيث التوثيق 
وحفظ امللفات

املادة 40 من القانون 10 - 01 ن�ست على �رشورة االحتفاظ 
مبلفات الزبائن ملدة 10 �سنوات ابتداء من اآخر �سنة النتهاء 

العهدة 

املعيار الدويل للتدقيق 230" توثيق 
التدقيق"

اأوجه االختالف

تقييم املخاطر
اأدلة االإثبات، و مدى كفايتها، و مالءمتها

عينات التدقيق، و اإجراءات االختبارات االنتقائية )حجم العينة 
وحدودها ومدى تعبريها( 

االأطراف ذات العالقة
االأحداث الالحقة لتاريخ اإقفال امليزانية و اأثرها على تقرير 

املدقق
مراعاة عمل التدقيق الداخلي

اال�ستفادة من عمل خبري

املبحث 06: الدراسة امليدانية

أوال: عناصر الدراسة التطبيقية: 

جمتمع الدرا�صة وعينتها:  ♦
يتكون جمتمع الدرا�سة من فئة ذات �سلة باملو�سوع، متثلت يف املدققني اخلارجيني 
امل�ستقلني، كونهم االأطراف املعنية للقيام مبهمة التدقيق اخلارجي، وبلغ عددهم 347 على 
مفرداتها  اختيار  مت  حيث  فردا،   80 مفرداتها  عدد  بلغ  فقد  العينة  اأما  الوطني.  امل�ستوى 
عليهم،  اال�ستبانة  قائمة  بتوزيع  قمنا  ثم  الب�سيطة،  الع�سوائية  العينة  اأ�سلوب  با�ستخدام 
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أ. بن حواس كرمية
د. بنية عمر

باعتبارها اأهم االأدوات البحثية الناجعة للتحليل، كما مت االعتماد على املقابلة ال�سخ�سية 
لتجميع خمتلف املعلومات حول الظاهرة املدرو�سة، فكانت عدد االإجابات 61 اإجابة من 

اإجمال اال�ستمارات املوزعة، فتقدر ن�سبة العينة بـ0،17 % من املجتمع االإح�سائي. 
حمددات الدرا�صة:  ♦

ميكن اإبراز حمددات الدرا�سة يف النقاط االآتية: 
املدققون  � بها  يعمل  التي  التدقيق  مكاتب  الدرا�سة  ا�ستهدفت  مكانية:  حمددات 

اخلارجيون يف البيئة اجلزائرية. 
حمددات زمانية: متت الدرا�سة خالل فرتة 2013/ 2014.  �
حمددات ب�رشية: يقت�رش البحث على درا�سة فكرة التوجه ملعايري التدقيق الدولية  �

من وجهة نظر املدققني اخلارجيني. 
حيث جند اأن اجلدول رقم 01 يعطي و�سف الأهم خ�سائ�س عينة الدرا�سة: 

جدول 01: 
الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة

الن�صبة املئويةالتكراراخل�صائ�س الدميغرافية

اجلن�س
85,24%52ذكر

14,75%09اأنثى

100 %61املجموع 

العمر

06,56%04اأقل من 30 �سنة

18,03%11من 30 اإىل 39 �سنة

52,46%من 40 اإىل 49 �سنة 32

22,95%14من 50 �سنة فما فوق

100 %61املجموع 

املوؤهل العلمي

11,47%07�سهادة مهنية

59,02%36لي�سان�س

24,59%15ماج�ستري/ ما�سرت

04,92%03دكتوراه

100 %61املجموع 
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الن�صبة املئويةالتكراراخل�صائ�س الدميغرافية

اخلربة املهنية

09,84%06اأقل من 05 �سنوات

18,03%11من 05 �سنوات اإىل 09 �سنوات

27,87%17من 10 �سنوات اإىل 14 �سنة

44,26%27من 15 �سنة فما فوق

100 %61املجموع

المصدر: مستنبط من االستبانة. 

يت�سح من خالل اجلدول رقم )01( اأن اأغلبية مفردات العينة ذكور بن�سبة %85،24،  �
و الن�سبة الباقية متثلت يف اإناث، ومعظم اأعمارهم حم�سور ما بني 40 �سنة فما فوق، بن�سبة 

اإجمالية قدرت بـ 75،41 %، 
فيما يخ�س املوؤهل العلمي، فاإن ما يعادل 11،47 % لهم �سهادات مهنية، يف حني 
اأغلبيتهم حا�سلون على �سهادة اللي�سان�س بن�سبة 59،02 % و باقيهم ترددت ن�سبتهم بني 

احلا�سلني عل �سهادة املاج�ستري/ املا�ستري و الدكتوراه. 
ملفردات  � العمرية  الفئة  مع  طبيعيا  تتوزع  املهنية  اخلربة  اأن  نالحظ  االأخري  يف 

العينة، حيث جند اأن اأغلبية امل�ستجوبني الذين تفوق اأعمارهم 40 �سنة ذوي خربة اأكرب من 
10 �سنوات. 

اأدوات الدرا�صة:  ♦
لقد مت ا�ستخدام يف جممل درا�ستنا االأدوات التالية االآتية: 

مالحظة،  � طريقة  من  اأكرث  البيانات  جمع  الأ�سلوب  عرفت  البيانات:  جمع  اأ�سلوب 
جلمع  االأخريتني  االخريتني  هاتني  على  االعتماد  مت  لقد  و  واال�ستبانة،  �سخ�سية،  مقابلة 

البيانات. 
مراجعة  � متت  التحليل:  يف  امل�ستخدمة  االإح�سائية  واالأ�ساليب  البيانات  مراجعة 

، حيث مت   )SPSS V 20( االإح�سائي  الربنامج  با�ستخدام  اإح�سائيا  و حتليلها  البيانات 
ح�ساب ما ياأتي: 

التكرار املطلق: الذي يربز عدد مدققي احل�سابات الذين يتفقون يف االجابة.  �
املتو�سط احل�سابي: لتحديد الراأي العام ملدققي احل�سابات.  �
االنحراف املعياري: مقيا�س ت�ستت يتم التعرف به على مدى الفروقات يف االإجابات  �

لتحليل نتائج الدرا�سة امليدانية. 
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أ. بن حواس كرمية
د. بنية عمر

Ú  :مقيا�س ليكارت اخلما�سي املو�سح يف اجلدول املوايل االآتي
جدول 02: 

مقياس ليكارت الخماسي

غري موافق مطلقاغري موافقحمايدموافق موافق متاماالإجابة

54321الوزن الن�سبي

المصدر: النجار، فايز جمعة، و النجار، نبيل جمعة، و الزعبي، ماجد راضي، أساليب البحث العلمي- 
منظور تطبيقي، عمان، األردن، دار الحامد للنشر و التوزيع، 2010. 

اختبار فر�صيات الدرا�صة: مت اختبار فر�سيات الدرا�سة، و ذلك باختبار عباراتها  ♦
الفرعية با�ستخدام: 

اختبار الن�سب. . 1
اختبار كاي مربع. . 2

ثانيا: حتليل نتائج الدراسة امليدانية: 
يتم يف هذه املرحلة حتليل البيانات التي مت احل�سول على اإجاباتها من عينة الدرا�سة 
و  النتائج،  يتم عر�س  اجلزائر، بحيث  الدولية يف  التدقيق  للتوجه نحو معايري  التطبيقية، 

حتليلها، تبعا لت�سل�سل اأ�سئلة اال�ستبانة للو�سول اإىل مدى حتقيق هدف الدرا�سة امليدانية. 
فتمحورت الدرا�سة التطبيقية حول ثالثة اأ�سئلة رئي�سة، واجلداول االآتية تعرب عن نتائج 

حتليل البيانات التي مت اقتناوؤها من عينة الدرا�سة: 
ال�سوؤال االأول: هل التوافق مع معايري املحا�صبة الدولية يوافقه التوجه  ◄

التدقيق كدليل مرجعي  الدولية؟ وهل تعترب معايري  التدقيق  نحو معايري 
يعزز من الثقة يف التقرير عن عدالة القوائم املالية؟ 

جدول 03: 
نتائج تحليل بيانات السؤال األول

التكرار

موافق العبارةالرقم
غري حمايدموافقمتاما

موافق
غري موافق 

مطلقا
املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
الرتبةاملعياري

1

توجه اجلزائر نحو معايري 
املحا�سبة الدولية �سيقودها 

حتما للتوجه نحو معايري 
التدقيق الدولية

15201310033,561,154
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التكرار

موافق العبارةالرقم
غري حمايدموافقمتاما

موافق
غري موافق 

مطلقا
املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
الرتبةاملعياري

2

التوجه ملعايري التدقيق 
الدولية ي�ساعد يف خلق 

اإطار مرجعي ملهنة التدقيق 
باجلزائر

40150600004,560,642

3

اإعداد التقرير وفقا ملعايري 
التدقيق الدولية توؤدي اإىل 

تعزيز الثقة يف التقرير عن 
عدالة القوائم املالية

20200509073,601,203

4

تعترب معايري التدقيق الدولية 
اأف�سل دليل يتبعه حمافظ 

احل�سابات )املدقق اخلارجي( 
يف اأداء مهمته

50110000004,810,481

 .SPSS المصدر: من إعداد الباحثين و استنادا على نتائج الـ

حتليل نتائج اجلدول 03: 
اأف�سل  تعترب  الدولية،  التدقيق  معايري  فكرة  اأن  الثالث  اجلدول  خالل  من  لنا  يت�سح 
دليل يتبعه حمافظ احل�سابات )املدقق اخلارجي( يف اأداء مهمته، التي احتلت املرتبة االأوىل 
لتقدير االنحراف املعياري ب 0،48، و هو اأدنى م�ستوى، مما يعك�س مدى توافق وان�سجام 

عينة الدرا�سة، واجتاه اأفكارهم للعبارة. 
و املتو�سط احل�سابي القرتاح توجه اجلزائر نحو معايري املحا�سبة الدولية، �سيقودها 
يتجه  العينة  اأفراد  اإجابات  اأن  اأي   ،3،56 الدولية  التدقيق  ـمعايري  نحو  التوجه  اإىل  حتما 
نحو االجتاه املوافق االإيجابي، مما يدل على وجود عالقة بني معايري املحا�سبة، ومعايري 

التدقيق، واأن الثاين مكمل لالآخر. 
تتمتع  حيث  الن�سب،  مقارنة  اأ�سا�س  على  منها  والتاأكد  االأوىل،  العبارة  اختبار  ومت 

النتيجة 0،57 مب�ستوى داللة اإح�سائية 99 %. 
اختبار كاي مربعو  بوا�سطة  والتاأكد منها   4 و،   2،3 العبارة  اختبار كل من  كما مت 
مب�ستوى داللة 99 %، اأي عند م�ستوى معنوية 0،01، فكانت نتائج العبارات اإيجابية؛ اأي 

تبني اأن كاي مربع املح�سوب اأكرب من كاي مربع اجلدويل. 
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–العدمية- و قبول  االأوىل  الفر�سية  ال�سابقة، يتم رف�س  وبناء على نتائج االختبار 
معايري  نحو  التوجه  يوافقه  الدولية  املحا�سبة  معايري  مع  التوافق  اأي:  البديلة  الفر�سية 

التدقيق الدولية لتعزيزها من موثوقية القوائم املالية. 
ال�سوؤال الثاين: هل توجد دوافع حمفزة لتبني معايري التدقيق الدولية  ◄

يف اجلزائر؟ 
جدول 04: 

نتائج تحليل بيانات السؤال الثاني

التكرار

موافق العبارةالرقم
غري حمايدموافقمتاما

موافق
غري موافق 

مطلقا
املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
الرتبةاملعياري

1
الو�سع البيئي يف اجلزائر يالئم 
00005011004,810,482التوجه ملعايري التدقيق الدولية

2
 مدققو احل�سابات يف اجلزائر 

يلتزمون ببع�س معايري التدقيق 
الدولية

35200600004,470,703

3
ت�ساعد معايري التدقيق الدولية 

يف توحيد لغة التدقيق على 
ال�سعيد الدويل

51100000004,840,311

4
ت�ساعد معايري التدقيق الدولية 

على فتح جمال، ملناف�سة مكاتب 
التدقيق باجلزائر، مع مكاتب 
التدقيق على امل�ستوى الدويل

28310200004,420,604

SPSS المصدر: من إعداد الباحثين واستنادا على نتائج الـ

حتليل نتائج اجلدول 04: 
تبني النتائج الواردة يف اجلدول اأعاله، اأنا جتاه اأفراد العينة تتجه نحو االجتاه ال�سلبي، 
فيما يخ�س مالءمة الو�سع البيئي يف اجلزائر ملعايري التدقيق، حيت بلغ املتو�سط احل�سابي 
)مدققي  احل�سابات  حمافظي  اأن  لعبارة:   0،48 املعياري  االنحراف  االإنحراف  و   4،81
قدرة  على  يدل  ما  هذا  الدولية،  التدقيق  معايري  ببع�س  يلتزمون  اجلزائر  يف  احل�سابات( 
معياري  انحراف   ،4،47 احل�سابي  مبتو�سط  الدولية  التدقيق  معايري  اإىل  للتوجه  املهنيني 
على  قدرتهم  و  اجلزائر،  كفاءتهم يف  و  احل�سابات  مدققي  اأهلية  يعك�س  0،70 مما  مبقدار 
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التوجه نحو معايري التدقيق الدولية. 
على  التدقيق  لغة  توحيد  يف  ت�ساعد  الدويل  التدقيق  معايري  اأن  فكرة  طرح  مت  كما 
ال�سعيد الدويل، و اأثبتت نتائج اأفراد العينة اأن مدققي احل�سابات يوؤيدون هذه الفكرة، حيت 

بلغ متو�سطهم احل�سابي 4،84 و انحراف معياري 0،31. 
يف حني برزت نتائج الفكرة الرابعة، وهي اأن اإجتاه اجتاه اأفراد العينة بدرجة كبرية 
بني موافق وموافق متاما، و هذا يدل على اأن معايري التدقيق الدولية تفتح جمال جمااًل، و 
تخلق جوا تناف�سيا بني مكاتب التدقيق يف اجلزائر، مع مكاتب التدقيق على امل�ستوى الدويل. 
مت اختبار العبارات الفرعية )4، 3، 2، 1( باالعتماد على اختبار كاي مربعو مب�ستوى 
مربع  كاي  ياأتي:  يلي  كما  النتائج  وكانت   ، داللة 99 %؛ اأي عند م�ستوى معنوية 0،01 

املح�سوب اأكرب من كاي مربع اجلدويل، اأي نتائج اإيجابية. 
و منه ينتج رف�س الفر�سية العدمية و قبول الفر�سية البديلة، و املتمثلة يف اأنه توجد 

دوافع حمفزة لتبني معايري التدقيق الدولية. 
ال�سوؤال الثالث: هل ملعايري التدقيق الدولية مزايا عدة؟  ◄

جدول 05: 
نتائج تحليل بيانات السؤال الثالث

التكرار

موافق العبارةالرقم
غري حمايدموافقمتاما

موافق
غري موافق 

مطلقا
املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
الرتبةاملعياري

1
تبني معايري التدقيق الدولية يقلل 

من الفروقات يف التقارير املعدة 
من طرف مدققي احل�سابات

51100000004,840,311

2
تبني معايري التدقيق الدولية يف 

اجلزائر يوؤدي اإىل اإعداد تقرير 
موحد من طرف مدققي احل�سابات

30191200004,290,802

3
التوجه ملعايري التدقيق الدولية 

يف اجلزائر ي�سجع على ا�ستقطاب 
امل�ستثمر االأجنبي

05113510003,180,804

4

ت�ساعد معايري التدقيق الدولية 
امل�ستثمر االأجنبي من اإمكانية 

فهم و مقارنة تقارير القوائم 
املالية ومقارنتها. 

24172000004,060,873

SPSS المصدر: من إعداد الباحثين و استنادا على نتائج الـ
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د. بنية عمر

حتليل نتائج اجلدول 05: 
بلغ املتو�سط احل�سابي لفكرة اأن معايري التدقيق الدولية متكن امل�ستثمر من اإمكانية 
فهم تقارير القوائم املالية و مقارنتها ، 4،06 و موؤ�رش االنحراف املعياري بلغ 0،87 وهذا 

يعرب عن اختالف اإجابات اأفراد العينة. 
كما مت تاأييد هذه الفكرة يف العبارة )3( بانحراف معياري 0،80، التي متحورت حول 

توجه اجلزائر ملعايري التدقيق الدولية، حيث ت�سجع على ا�ستقطاب امل�ستثمر االأجنبي. 
التقارير  الفروقات يف  من  الدولية  التدقيق  معايري  تبني  فكرة  نتائج  تقلل  يف حني 
و  املوافق  بني  ترددت  و   ،0،31 معياري  بانحراف  احل�سابات،  مدققي  طرف  من  املعدة 
املوافق متاما، هذا ما يدل على اأن جتان�س اإجابات اأفراد العينة و ميولهم بدرجة كبرية نحو 

العبارة املطروحة. 
 وفيما يخ�س عبارة: اأن معايري التدقيق الدولية توؤدي اإىل اإعداد تقرير موحد من طرف 
مدققي احل�سابات، بلغ متو�سطها احل�سابي 4،29 وانحرافها املعياري 0،80، داللة على اأن 

االعتماد على معايري التدقيق الدولية متكن مدققي احل�سابات من اإعداد تقارير موحدة. 
عند  و  مربع،  كاي  با�ستخدام  اإيجابية  نتائج   ،1  ،2  ،3 العبارة  من  كل  اختبار  بني 
غري  اإنها  اأنها  حيث  �سلبية،  االأخرية  الرابعة  العبارة  كانت  اإن  و   0،05 معنوية  م�ستوى 
واردة لدى البع�س من املدققني، مبعنى هناك مزايا لتبني معايري التدقيق الدولية، اأي اأنه 
باالإجمال ميكن القول اإن الفر�سية العدمية يتم رف�سها، و يتم قبول الفر�سية البديلة؛ اأي اأن 

تبني معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر له مزايا عدة. 

خامتة: 
معايري التدقيق الدولية تعترب كمرجع رئي�س يوؤول اإليه املدققون املنوطون باملهنة، 
فهي توحد لغة التدقيق، وت�ساعد على تقريب املمار�سات، و كذلك تقلي�س الفروقات الدولية، 
الدويل، مما يخلق فر�سا عديدة  ال�سعيد  كما تعمل على ت�سجيع املناف�سة و زيادتها على 
ونظرا  الدويل،  ال�سعيد  على  املهنة  ملمار�سة  اجلزائر،  يف  احل�سابات  مدققي  على  للطلب 
ملزايا معايري التدقيق، توجهت العديد من الدول نحو تبني هذه املعايري اأو التوافق معها، 
و اجلزائر كغريها من الدول تعمل على التح�سري لالن�سمام ملنظمة التجارة العاملية، فال 
بد من م�سايرة التطورات، و مواجهة اجلو التناف�سي بالتوجه اإىل هذه املعايري، و ا�ستقطاب 

امل�ستثمر االأجنبي. 
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النتائج و التوصيات: 
على �صوء هذه الدرا�صة مت التو�صل اإىل اأن: 

معايري املحا�سبة الدولية ت�ساعد على التوجه نحو معايري التدقيق الدولية.  �
التوجه ملعايري التدقيق الدولية ي�ساعد يف خلق اإطار مرجعي اأمثل ملهنة التدقيق  �

باجلزائر. 
اإعداد التقرير وفقا ملعايري التدقيق الدولية، يوؤدي اإىل تعزيز الثقة يف التقرير عن  �

عدالة القوائم املالية، باعتبارها اأف�سل دليل يتبعه حمافظ احل�سابات )املدقق اخلارجي( 
يف اأداء مهمته؛ لكونها قواعد اإر�سادية تعطي توجيهات للمدقق عند اأداءه اأدائه ملهمته. 

طرف  � من  املعدة  التقارير  يف  الفروقات  من  يقلل  الدولية  التدقيق  معايري  تبني 
الدويل  االحتاد  هدف  يف  جليا  يربز  وهذا   ، اخلارجيني(  )املدققني  احل�سابات  حمافظي 
للمحا�سبني، من خالل املجال�س امل�ستقلة يف اإ�رشاك الدول غري االأع�ساء يف اإعداد م�سودة 

املعايري، لتقلي�س االختالفات على امل�ستوى الدويل. 
التوجه ملعايري التدقيق الدولية يف اجلزائر ي�سجع على ا�ستقطاب امل�ستثمر االأجنبي.  �
حمافظي  � الأن  الدولية؛  الدقيق  معايري  اإىل  التوجه  يالئم  للجزائر  البيئي  الو�سع 

احل�سابات )مدققي احل�سابات( يف اجلزائر يلتزمون ببع�س هذه املعايري. 
الدويل، كما  � ال�سعيد  التدقيق على  لغة  الدولية يف توحيد  التدقيق  ت�ساعد معايري 

ت�ساعد على فتح جمال ملناف�سة مكاتب التدقيق باجلزائر مع مكاتب التدقيق على امل�ستوى 
الدويل. 

آفاق الدراسة: 
عالقة معايري املحا�سبة الدولية مع معايري التدقيق الدولية.  �
تكييف الو�سع البيئي اجلزائري مع متطلبات معايري التدقيق الدولية.  �
درا�سة معوقات تطبيق معايري التدقيق الدولية.  �
اجلزائر بني التوافق و تبني معايري التدقيق الدولية.  �
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املصادر و املراجع: 

أوال– املراجع العربية:
اأحمد، نور،  مراجعة احل�سابات من الناحيتني النظرية و العملية، بريوت، الدار اجلامعية، . 1

 .1984
الدويل . 2 العلمي  امللتقى  الدولية،  املراجعة  بن عمارة، من�سور، و حويل حممد، معايري 

املعايري  و  للمحا�سبة  الدولية  املعايري  مواجهة  يف  املايل  املحا�سبي  النظام  حول: 
الدولية للمراجعة، كلية العلوم االإقت�سادية وعلوم الت�سيري جامعة �سعد دحلب، البليدة 

يومي 13 و 14 دي�سمرب 2011. 
القانوين، جملة دورية مهنية . 3 القانونيني اليمنيني جملة املحا�سب  جمعية املحا�سبني 

www. yacpa. org متخ�س�سة، العدد 9، مار�س 2010، على الرابط
املعايري . 4 التدقيق يف ظل  اأ�سا�سيات  يو�سف،  القا�سي، ح�سني  و  اأحمد،  دحدوح، ح�سني 

االأمريكية والدولية، عمان، االأردن 1999. 
القرارات، . 5 التخاذ  املحا�سبية  املعلومات  نظم  امر�سون،  هنكي،  و  توما�س،  ويليام، 

الريا�س، دار املريخ للن�رش، 1991. 
الوقاد، �سامي حممد، و وديان، لوؤي حممد، تدقيق احل�سابات 1، مكتبة املجتمع العربي . 6

للن�رش و التوزيع، الطبعة االأوىل، 2010. 
حمادة، ر�سا، دور جلان املراجعة يف احلد من ممار�سات املحا�سبة االإبداعية )درا�سة . 7

 ،2010  ،2 العدد  والقانونية،  االقت�سادية  للعلوم  دم�سق  جامعة  جملة   ، ميدانية( 
املجلد 26. 

م�سعد، حممد ف�سل، و اخلطيب، خالد راغب، درا�سة متعمقة يف تدقيق احل�سابات، االأردن، . 8
دار املعرفة، الطبعة االأوىل، 2009. 

البحث . 9 اأ�ساليب  را�سي،  ماجد  الزعبي،  و  جمعة،  نبيل  النجار،  و  جمعة،  فايز  النجار، 
العلمي- منظور تطبيقي، عمان، االأردن، دار احلامد للن�رش و التوزيع، 2010. 

�سواد، زاهرة توفيق، مراجعة احل�سابات و التدقيق، دار الراية للن�رش و التوزيع، 2009. . 10
يف . 11 الدولية  املراجعة  معايري  تطبيق  مل�ستقبل  حتليلية  درا�سة  حممد،  �سهام  ال�سويدي، 

مهنة املراجعة باجلزائر، الدار اجلامعية، الطبعة االأوىل، 2010. 



113

2016 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد األربعون (1) - كانون 

�سيد، حممد، و بوعرار اأحمد �سم�س الدين، مدى توافق التدقيق يف اجلزائر مع املعايري . 12
الدولية للتدقيق يف ظل القانون رقم 01 - 10 )درا�سة ميدانية( ، امللتقى العلمي الدويل 
املعايري  و  للمحا�سبة  الدولية  املعايري  مواجهة  يف  املايل  املحا�سبي  النظام  حول: 
الدولية للمراجعة، كلية العلوم االإقت�سادية وعلوم الت�سيري، جامعة �سعد دحلب، البليدة، 

يومي 13 و 14 دي�سمرب 2011. 
عبد اهلل، خالد اأمني، علم تدقيق احل�سابات، دار وائل للن�رش، الطبعة اخلام�سة، 2010. . 13
مع . 14 تكييفها  و  اجلزائر  يف  احل�سابات  مراجعة  مهنة  اإ�سالح  �رشورة  جمال،  عمورة، 

املحا�سبي  النظام  حول:  الدويل  العلمي  امللتقى   ،  )ISA( للمراجعة  الدولية  املعايري 
املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحا�سبة و املعايري الدولية للمراجعة، كلية العلوم 
دي�سمرب   14 و   13 يومي  البليدة،  دحلب،  �سعد  جامعة  الت�سيري،  وعلوم  االقت�سادية 

 .2011
احل�سابات . 15 تدقيق  �رشكات  التزام  اأثر  ندمي،  حممد  دباغية،  و  يو�سف،  اأحمد  عريقات، 

االأردنية مبعايري التدقيق الدولية على خططها اال�سرتاتيجية الت�سويقية، جملة اجلامعة 
االإ�سالمية، �سل�سلة الدرا�سات االإن�سانية، العدد 1، يناير 2011، املجلد 19. 

ال�سبان، حممد �سمري، و حممد، حممد فيومي، املراجعة بني التنظري و التطبيق، بريوت، . 16
الدار اجلامعية، 1990. 

املفاهيم . 17 اخلارجية-  املراجعة  ن�رش،  الوهاب  عبد  علي،  و  �سمري،  حممد  ال�سبان، 
الدار  الدولية،  املعايري  و  عليها  املتعارف  للمعايري  وفقا  التطبيق  اآلية  و  االأ�سا�سية 

اجلامعية، 2002. 
مع . 18 االإ�سالمية  املراجعة  و  التدقيق  ملعايري  مقارنة  درا�سة  يا�سني،  حممد  رحاحلة، 

املعايري الدولية ال�سادرة عن االحتاد الدويل للمحا�سبني القانونيني، املجلة االأردنية 
يف الدرا�سات االإ�سالمية، العدد 1، 2011، املجلد 7. 

و . 19 تون�س  و  اجلزائر  بني  مقارنة  درا�سة  احل�سابات:  حمافظ  م�سوؤوليات  عمر،  �رشيقي، 
اململكة املغربية، جملة العلوم االقت�سادية وعلوم الت�سيري، العدد 12، �سنة 2012. 
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