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         ISAالمراجعة الخارجية بين التشريع الجزائري والمعايير الدولية لممراجعة 

  رفيق باشوندةو     حفيظة لصنوني

 ممخص
 إدخة ل فة  جمية ً  ، حيةث هيةر ذلة والمراجعة  المح سةة  مجة ل  فة  الةدول  التوافة  تةدم  العة ل  دول مةن كغيرىة  الجزائةر دولة  إن

 المراجعة  معة يير إاةدار ةعة  ثة ، 10-01)) القة نون مةن خة ل إاةدار المراجعة  لمينة  المنهمة  قوانينية  ممة  ى مة  تغييةرات

 المعة يير ىةذه ممة  لمتركيز الدراس  ىذه ج ءت ،التق رير خ ا  ةإمداد مع يير اورة ف   2013 سن  محتواى  ونشر ، 2012سن 

 الجزائةريين المةراجعين مةن مينة  تشةمل ميدانية  دراسة  إجةراء طرية  من(ISA) الدولي  لممراجع   المع يير مع توافقي  مدى ومعرف 

 .المع يير ليذه إدراكي  مدى مم  لموقوف

 .لممراجع  الدولي  المع يير مع يير إمداد التق رير،  الخ رجي ، المراجع  الكممات الدالة:
 

 قدمةم

 الةةةدول  االقتاةةة د ممةةة  العولمةةة  أحدثتةةةو الةةةذي الةةةة ل  األثةةةر إن
 لمتجةةةةة رة، الع لميةةةةة  المنهمةةةةة  وىيمنةةةةة  التجةةةةة ري التةةةةةة دل وتعةةةةة ه 
 منهمةةةة  ىيئةةةة ت وزيةةةة دة الجنسةةةةي ت، متعةةةةددة الشةةةةرك ت وانتشةةةة ر
 إلةة  أدى ذلةة  كةةل اإللكترونيةة ، التجةة رة وانتشةة ر المتحةةدة، األمةة 
 ف رتةة ت والمح سةةةي ، الم ليةة  المعمومةة  جةةودة ممةة  الطمةةب زيةة دة

 زيةة دة حتميةة  المح سةةة  ميةةدان فةة  المتخااةة  الدولةة  منهمةة ت
 المعةةة يير إاةةةدار طريةةة  مةةةن وىةةةذا المراجعةةة  ةنهريةةة  االىتمةةة  
 .لممراجع  الدولي 

 مجةة ل  فةة  الةةدول  التوافةة  تةةدم  الةةدول مةةن كمثي تيةة  فةة لجزائر
 ة لنهة   المتعمة  (77/11) القة نون ةإادار والمراجع  المح سة 

 مينةةةةة  ةتنهةةةةةي  المتعمةةةةة  (17/71) والقةةةةة نون المةةةةة ل  المح سةةةةةة 
 التةةة  الدوليةةة  المراجعةةة  معةةة يير مةةةن مةةةدداً  تةنةةةت كمةةة  المراجعةةة ،

 معةةة يير يحةةةدد الةةةذي (11/272) التنفيةةةذي المرسةةةو  ممييةةة  نةةة 
 الاةة در (37) رقةة  القةةرار فةة  محتواىةة  تحديةةد ثةة  التقةة رير إمةةداد
 :الت ل  التس ؤل طرح يمكن سة  م  ضوء ومم  ،2713 سن 

 مةع الجزائةري التشةريع فة  المراجعة  معة يير تتواف  مدى أي إل 
 المع يير؟ ىذه كل الجزائر تةنت وىل لممراجع ؟ الدولي  المع يير

  ةو ج ءت م  ةتطةي  ة لجزائر الخ رج  المراجع يقو  وىل

 

 الخةةةةة رج  المراجةةةةع يقةةةةو  وىةةةةل ةمينتةةةةو؟ المتعمقةةةة  اإلاةةةة ح ت
 ةمينتو؟ المتعمق  اإلا ح ت ةو ج ءت م  ةتطةي  ة لجزائر

 :الدراسةفرضيات 

حةةول تسةة ؤالت المشةةكم  مةةن واقةةع  مةةن أجةةل الواةةول إلةة  إج ةةة 
الدراسةةة  ممةةة  النحةةةو  فرضةةةي ت اةةةي  توالةيئةةة  الجزائريةةة  تمةةةت 

 :الت ل 

 إاةداره ت  م  مواكة  مم  المعني  الجزائري  السمط ت تعمل 
 .لممراجع  الدولي  المع يير من

 ةعةةةةةد الجزائةةةةةر فةةةةة  الخ رجيةةةةة  المراجعةةةةة  مينةةةةة  واقةةةةةع تغيةةةةةر 
 .المين  مست الت  اإلا ح ت

  :الدراسةأهداف 

 المنهمةة  والقةةوانين الةيئةة  ممةة  الوقةةوف إلةة  الدراسةة  ىةةذه تيةةدف
 إجةةراء ممةة  والعمةةل واقعيةة  وتحديةةد الجزائةةر فةة  المراجعةة  لمينةة 
 .الدولي  المراجع  مع يير وةين ةيني  مق رن 

 اختةةةة ر وةغيةةة  آنفةةة ً  طرحيةةة  تةةة  التةةة  التسةةة ؤالت ممةةة  ولإلج ةةةة 
 الواةةةةف  المةةةةني  تةةةة  اسةةةةتخدا  مةةةةدمي  مةةةةن الفرضةةةةي ت اةةةةح 

  فةةةة  المينةةةة  تطةةةةور تةةةة ري  لعةةةةر  التةةةة ريخ  والمةةةةني  التحميمةةةة 
 خةة ل مةةن الح لةة  دراسةة  أسةةموب اسةةتعم ل إلةة  إضةة ف  الجزائةةر،
 .خ رج  مراجع 34 من مكون  مين  آراء تقا 

ايميل:  ،الجسائر – مستغانم – باديس بن الحميذ عبذ جامعتالمحاسبت،  قسمhafidha.l1988@hotmail.com 
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 :1020 قبل الجزائري في الخارجية المراجعة مهنة تنظيم

 ت ريخيةةةة  ةمحطةةةة ت الجزائةةةةر فةةةة  الخ رجيةةةة  المراجعةةةة  مةةةةرت لقةةةةد
 والتةةة  الدولةةة  ةيةةة  ق مةةةت التةةة  االقتاةةة دي  اإلاةةة ح ت حسةةةب
 :يم  كم  مراحل ث ث إل  تانيفي  يمكن

 مةةةن (39) رقةةة  المةةة دة ناةةةت :1988 سةةةن  قةةةةل مةةة  مرحمةةة  - 
 ةتعيةين والتخطيط الم لي  وزير تكميف مم  (69/77) رق  األمر
 الطة ةع ذات والعمومية  الوطنية  المؤسسة ت فة  حس ة ت مح فه

 أي أو الدولة  فيي  تمم  الت  الشرك ت ف  والتج ري االقتا دي
 ونزاىةةة  انته ميةةة  ضةةةم ن ةغيةةة  رأسةةم لي  فةةة  حاةةة  م مةةة  ىيئةة 

 .وخاومي  أاولي  ح ل  وتحميل حس ة تي 

 الةذي (77/173) رقة  التنفيةذي المرسو  ادر 1977 سن  وف 
 العمومية  المؤسسة ت فة  الحسة ة ت محة فه ومية   واجةة ت حدد
 وزيةةةر قةةةةل مةةةن المعينةةةين الدولةةة  مةةةوهف  إلةةة  إسةةةن دى  تةةة  التةةة 

 إنشةةة ء والمتضةةةمن (87/75) القةةة نون اةةةدور ت ىةةة  ثةةة  الم ليةةة ،
 الرق ةةةةةة  اةةةةة حي ت أمطةةةةة  الةةةةةذي الةةةةةوطن  المح سةةةةةة  مجمةةةةةس
 والييئة ت والمؤسسة ت والمرافة  المحمية  الجم مة ت مم  الش مم 
 .  لممجمس العمومي 

 الفتةرة ىذه وتميزت :2717 سن  إل  1988 سن  من المرحم  -
 ىةذه تةنه  التة  والقةرارات التنفيذية  المراسةي  من ةو ة س ال ةعدد

 ة لقةةة نون المتعمةةة  (88/71) رقةةة  القةةة نون اةةةدور منيةةة  المينةةة ،
 لممؤسسةةةةةةةةة ت مةةةةةةةةةن  الةةةةةةةةةذي العموميةةةةةةةةة  لممؤسسةةةةةةةةة ت التةةةةةةةةةوجيي 
 نشة طي ، مم  الرق ة  مم رس  ف  االستق لي  ةع  االقتا دي 

 إطةةة راً  أمطةةة  والةةةذي ،( 91/78) آخةةةر قةةة نون القةةة نون ىةةةذا تةةة 
 فةةةة  كةيةةةةر حةةةةد إلةةةة  سةةةة ى  كمةةةة  المراجعةةةة ، مينةةةة  مةةةةن واضةةةةح ً 
 ت ىمةةة  ثةةة  اإلدارة، مةةةن المينةةة  ىةةةذه تحةةةررت وة لتةةة ل  ،تنهيميةةة 
 رقةةةة  التنفيةةةةذي ك لمرسةةةةو  التنفيذيةةةة  المراسةةةةي  مةةةةن مةةةةدد إاةةةةدار

 التنفيذي والمرسو  ،(96/136) رق  التنفيذي والمرسو  ،92/27
 المةةةةتم  ،(97/458) رقةةةة  التنفيةةةةذي والمرسةةةةو  ،(96/431) رقةةةة 

 فةةةةةةة  المةةةةةةةؤرخ القةةةةةةةرار ثةةةةةةة  ،(92/27) رقةةةةةةة  التنفيةةةةةةةذي لممرسةةةةةةةو 
 اإلجة زات تقةدير مقة ييس نشةر كيفية  يحةدد الذي 28/73/1998

 مح سةةةةةة  خةيةةةةةر مينةةةةة  مم رسةةةةة  حةةةةة  تخةةةةةول التةةةةة  والشةةةةةي دات
 .  المعتمد والمح سب الحس ة ت ومح فه

 الموافقةةة  تضةةةمن والةةةذي ،24/73/1999 فةةة  المةةةؤرخ القةةةرار ثةةة 
 الميةةةةةةةةن لمم رسةةةةةةةة  المينيةةةةةةةة  الخةةةةةةةةةرة وشةةةةةةةةروط شةةةةةةةةي دات ممةةةةةةةة 

 والمةةتم  المعةةدل (71/421) رقةة  التنفيةةذي ف لمرسةةو  المح سةةةي ،
 مجمةةةةس تشةةةةكيم  يحةةةةدد الةةةةذي (92/27) رقةةةة  التنفيةةةةذي لممرسةةةةو 
 الحسةةةةةةة ة ت ومحةةةةةةة فه  المح سةةةةةةةةين لمخةةةةةةةةراء الوطنيةةةةةةة  النق ةةةةةةةة 

 .مممو وقوامد اختا ا تو ويضةط المعتمدين والمح سةين

 :1020تنظيم مهنة المراجعة الخارجية في الجزائر بعد سنة 

المةةةةةةةةةؤرخ فةةةةةةةةة   (17/71)ق مةةةةةةةةةت الجزائةةةةةةةةةر ةإاةةةةةةةةةدار القةةةةةةةةة نون 
والمتعمةةةةةة  ةميةةةةةةن الخةيةةةةةةر المح سةةةةةةة  ومحةةةةةة فه  29/76/2717

الحسةةة ة ت والمح سةةةب المعتمةةةد، حيةةةث ييةةةدف ىةةةذا القةةة نون إلةةة  
وتضةمن مةدة تحديد شروط وكيفي ت مم رس  ىذه الميةن الةث ث 

 مح ور ى :

أنةةةو  (17/71)يةةةةين القةةة نون : : األحكاااام العاماااة والمشاااتركةأولً 
يمكةةةن ألي شةةةخ  طةيعةةة  أو معنةةةوي مم رسةةة  مينةةة  مةةةن ةةةةين 
الميةةن المح سةةةي  إذا تةةوفرت فيةةو الشةةروط والمقةة ييس المطموةةة ، 
وتةةنه  مةةن قةةةل المجمةةس الةةوطن  لممح سةةة  الةةذي يضةةمن ميةة   
االمتمةةة د، التقيةةةيس المح سةةةة  وتنهةةةي  ومت ةعةةة  ىةةةذه الميةةةن مةةةن 

مح سةةةةةةةي  المم رسةةةةةة ت ال  خةةةةةة ل لج نةةةةةةو الخمةةةةةةس )لجنةةةةةة  تقيةةةةةةي
والواجةةةةةةة ت المينيةةةةةة ، لجنةةةةةة  االمتمةةةةةة د، لجنةةةةةة  التكةةةةةةوين، لجنةةةةةة  
االنضةةةة ط والتحكةةةي  و لجنةةة  مراقةةةة  النوميةةة (، حيةةةث يةةةت  تقةةةدي  

 نشةةر االمتمةة د مةةن طةةرف وزارة الم ليةة ، ويةةت  فةة  ةدايةة  كةةل سةةن 
 ق ئم  المينيين المعتمدين المسجمين ف  الجدول.

مةةةن  (78)تحةةةدد المةةة دة رقةةة  : : شاااروم ممارساااة المهناااةثانيااااً 
المةةذكور سةة ةق  أنةةو لمم رسةة  المينةة  يجةةب أن  (17/71)القةة نون 

يكون الشةخ  الميةت  ذو جنسةي  جزائرية  يتمتةع ةجميةع الحقةو  
المدنيةة  والسي سةةي ، وال يكةةون قةةد اةةدر فةة  حقةةو حكةة  ة رتكةة ب 
جن يةةةة  أو جنحةةةة  مخمةةةة  ةشةةةةرف المينةةةة  ممةةةة  أن يةةةةؤدي اليمةةةةين 

مة دة الس دسة  مةن نفةس القة نون، إضة ف  المناو  مميةو فة  ال
شةةي دة مم رسة  المينة  ممنوحةة  مةن معيةد متخاةة   حية زةإلة  

 أو ت ةع لموزارة.

مةن  42، 22، 18ناةت المةواد : : كيفياة ممارساة المهناةثالثاً 
ممةةةة   ةيةةةة ن الميةةةةن المح سةةةةةي  مةةةةن الخةةةةةراء  (17/71)القةةةة نون 

ن ممةةة  المح سةةةةين، محةةة فه  الحسةةة ة ت والمح سةةةةين المعتمةةةدي
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منو مم  أن مين  الخةير المح سة   27ونات الم دة  ،التوال 
ى  ميم  هرفي  ومؤقتة ، يتق ضة  أتع ةية  فة  إطة ر مقةد تقةدي  
الخدمةة  ولةةيس ممةة  أسةة س النتةة ئ  المحققةة  شةة نو فةة  ذلةة  شةة ن 
كةةةل مةةةن المح سةةةب المعتمةةةد ومحةةة فه الحسةةة ة ت، ةينمةةة  ناةةةت 

ويين مم رسةةةة  ىةةةةذه المةةةة دة الث نيةةةة  أنةةةةو يمكةةةةن ل شةةةةخ   المعنةةةة
حيةةةث  ،مةةةن نفةةةس القةةة نون 46و 12المينةةة  كمةةة  أكدتةةةو المةةة دتين 

يمكةةةةن ت سةةةةيس شةةةةرك ت مسةةةة ىم  أو ذات مسةةةةؤولي  محةةةةدودة أو 
شةةةةرك ت مدنيةةةة  أو تجمعةةةة ت ذات منفعةةةة  مشةةةةترك  ممةةةة  حسةةةةب 
اةةةةنف الميمةةةة  ة سةةةةتثن ء األشةةةةك ل األخةةةةرى لمشةةةةرك ت وىةةةةذا مةةةة  

 يعرف ةشرك ت المراجع 

يتحمةل محة فه الحسة ة ت المسةةؤولي  : المهنااة: مساووليات رابعااً 
س ئل دون النت ئ  كم  الو الع م  ف  العن ي  ةمينتو ويمتز  ةتوفير 
لمي مو، ويعد الخةيةر  ت ديتويعد مسؤوال من جميع أخط ئو أثن ء 

المح سةةةة  والمح سةةةب المعتمةةةد أثنةةة ء مم رسةةة  الميةةة   مسةةةؤولين 
مكةةةن أن يتعرضةةة  مةةةدني  اتجةةة ه العميةةةل فةةة  حةةةدود التع قةةةد، كمةةة  ي

لعقوةةةةةة ت ت ديةيةةةةة  مةةةةةن طةةةةةرف لجنةةةةة  االنضةةةةةة ط والتحكةةةةةي  منةةةةةد 
ارتكةةة ب أي مخ لفةةة  أو تقاةةةير تقنةةة  أو أخ قةةة  منةةةد مم رسةةة  

 مي مي .

       مةةةةن القةةةة نون (64)ناةةةةت المةةةة دة : : حااااالت التنااااافيخامساااااً 
المين المح سةي  مع مم رس  كل نش ط تجة ري  تن ف  (17/71)

لمعةة م ت التج ريةة  والمينيةة ، كةةل فةة  شةةكل وسةةيط أو مكمةةف ة 
ممل م جور يقتض  ام  خضةو  ق نونية  لكةل ميةدة إدارية  أو 
مضةةةةةوي  فةةةةة  مجمةةةةةس مراقةةةةةة  مؤسسةةةةة  تج ريةةةةة ، أو كةةةةةل ميةةةةةدة 
ةرلم ني  أو انتخ ةي  فة  المجة لس المحمية  المنتخةب، كمة  أنةو ال 

شةةخ   الطةيعيةةين أو المعنةةويين الةةذين تحاةةموا األيمكةةن تعيةةين 
امتيةةة زات أخةةةرى خةةة ل الةةةث ث سةةةنوات األخيةةةرة ممةةة  أجةةةور أو 

كمحةةةة فه  حسةةةة ة ت  لةةةةنفس العميةةةةل، ويمكةةةةن تعيةةةةين أكثةةةةر مةةةةن 
محةة فه حسةة ة ت فةة  نفةةس المؤسسةة  ةحيةةث ال يجةةب أن يكونةةوا 
تةةةة ةعين لةةةةنفس السةةةةمط  أو شةةةةرك  المراقةةةةة  أو تةةةةرةطي  ماةةةة ل  

كمةةة  أنةةةو ال تتنةةة ف  مينةةة  المراجعةةة  مةةةع ميةةة   التعمةةةي  ، مشةةةترك 
مجةةةةة ل المح سةةةةةة  والمراجعةةةةة  ةاةةةةةف  تع قديةةةةة  أو  والةحةةةةةث فةةةةة 

 تكميمي .

 

يةةةةت  إجةةةةراء مسةةةة ةق  لممترشةةةةحين : : العتماااااد والتكااااوينسادساااااً 
مفة ئزين فة  المسة ةق  مةدة وتمةن  لالح ئزين مم  شي دة ج معي ، 

تكوين نهةري فة  معيةد التعمةي  المتخاة  التة ةع لةوزارة الم لية  
ين والتعمةةةي  المينيةةةين أو أو معيةةةد تعمةةةي  مينةةة  تةةة ةع لةةةوزارة التكةةةو 

مؤسسةة  تكوينيةة  معتمةةدة مةةن أجةةل الحاةةول ممةة  شةةي دة الخةةةرة 
المح سةةةةةي  أو شةةةةي دة محةةةة فه الحسةةةة ة ت أو شةةةةي دة المح سةةةةب 

ب مينةةة  لةةةدى المك تةةةب ير دالمعتمةةةد، ليتةةةةع التكةةةوين النهةةةري ةتةةة
المعتمةةةةدة ليةةةةذه الميةةةةن مق ةةةةةل أجةةةةرة محةةةةددة ةةةةة لتنهي  ليتحاةةةةل 

تةةة  تسةةةم  لةةةو ةمم رسةةة  إحةةةدى الميةةةن المتكةةةون ممةةة  الشةةةي دة ال
المح سةةةةي  الةةةث ث ةعةةةد طمةةةب االمتمةةة د ةرسةةة ل  مواةةة  ممييةةة  
تود  مق ةل وال است   لدى لجن  االمتم د ةة لمجمس الةوطن  
لممح سةةة  الةةذي يةةرد ممييةة  فةة  أجةةل أقاةة ه أرةعةة  أشةةير، وفةة  
ح لةةة  مةةةد  الةةةرد يمكةةةن لط لةةةب االمتمةةة د أن يقةةةو  ةتقةةةدي  طعةةةن 

 بتشريع الس ري المفعول، ليخت  فة  األخيةر ةطمةقض ئ  طةق  لم
التسةةةجيل فةةة  جةةةدول المم رسةةةين لممينةةة  الةةةذي يحةةةدده المجمةةةةس 

 الوطن  لممح سة  ويعمن منو ف  ةداي  كل سن .

 بالمعاايير الجزائار فاي الخارجياة المراجعاة تقريار معاايير مقارنة

 لممراجعة: الدولية

 مةدة فة  المراجع  ريتقر  تن ول قد لممراجع  الدول  التانيف إن
 ةتقريةةةةةر المتعمقةةةةة  (799 إلةةةة  777) رييالمعةةةةة  وخ اةةةةة  رييمعةةةة 

 ثةة  ، األخةةرى والمعمومةة ت والمق رنةة ت  يةةالم ل لمةي نةة ت المراجعةة 
 واختةة ر الخ اة  رية لتقة ر  المتعمقة  (899  إلة  877) رييالمع 

( 999 إلةةةة  977) رييالمعةةةة  ثةةة   ،يالمسةةةةتقةم  يةةةةالم ل المعمومةةة ت
 مةةة  وخ اةةة  الاةةةم ، ذات لمخةةةدم ت المراجعةةة  ريةتقةةة ر  المتعمقةةة 
 يةةة يمم متفةةة  إجةةةراءات وأداء المحةةةدود الفحةةة   تيةةةةعمم يتعمةةة 
 الجزائةر ف  المراجع  ريتقر  أم   ،يم ل معموم ت ةإمداد فيولتكم
  يةةالق نون القوامةةد مةةن مجمومةة  ممةة  إمةةداده فةة  االمتمةة د تةة  فقةةد

 (37) رقة  القةرار فة  الجزائةري المشةر  أاةدرى  التة   يميوالتنه
 24/ 2713/76  يةت ر   يالم ل وزارة من الا در

 :ةيالمال اناتيالب ثيح من المقارنة: أولً 

 :التقرير ومحتوى شكل حيث من .1

رشةةة دات رييمعةةة  إلةةة  (777) الةةةدول   ريةةةالمع تطةةةر التوافةةة :   وا 
  ،يةالم ل القةوائ  مةن المسةتقل المراجةع ريتقر  ومحتوى شكل حول
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 ناةةت كمةة  وواضةة ، مكتةةوب رأي ممةة  حتةةويي أن جةةبي ثيةةح
 فقرتيةة  فة  سةة ةق ً  المةذكور( 71/  17) القةة نون مةن (25) المة دة
 ةةتحفه ريةتقر  إمةداد الحس ة ت مح فه ميم  مم  ترتبي" األول 

 واورتي   يالمح سة الوث ئ  واح  انته   مم  تحفه ةدون أو
 المراجةةةةع قةةةةو ي"  ممةةةة ( 37) رقةةةة  القةةةةرار وفةةةة ..." ، ح يالاةةةةح

 مةةةةع المراقةةةةة ، ميمةةةة  عةةةة يوطة أىةةةةداف إلةةةة  ة إلشةةةة رة الخةةةة رج 
 المينةة  رييلمعةة  طةقة  تمةةت قةةد أنجزىة  التةة  األشةةغ ل أن  يتوضة
 الحسةةة ة ت حةةةول ويةةةرأ مةةةن ريةةةلمتعة  يةةةمنطق ق مةةةدة تشةةةكل وأنيةةة 
 . يالسنو 

ت  تحديةد شةكل التقريةر ةدقة  حسةب المعة يير الدولية  االخت ف: 
 (3) يةةةةةر أن النمةةةةة ذج التةةةةة  تةةةةة  مرضةةةةةي  فةةةةة  التواةةةةةي  رقةةةةة  

ل جتيةةة دات المتعمقةةة  ةةةة لتقرير حةةةول الحسةةة ة ت االجتم ميةةة  لةةة  
تتطر  إلة  نفةس الشةكل والمضةمون مةع المعة يير الدولية  ، كمة  

  فةةةة  فقرتةةةو األخيةةةةرة نةةةة (25)فةةةة  المةةة دة  17/71أن القةةة نون 
" تحةدد معة يير التقريةر وأشةك ل وآجة ل إرسة ل التقة رير إلة   مم 

 "الجمعي  الع م  و إل  األطراف المعني  من طري  التنهي 

 :المراجع  ريلتقر  المكون  العن ار حيث من .2

 فقةرات فة  المراجعة  ريةلتقر  المكونة  العن اةر ديةتحد ت التواف : 
 .القرار ف  إليي  التطر  ت  وكذل  ، (777) الدول   ريالمع

 المكونةة  العن اةةر (777) رقةة  الةةدول   ريةةالمع حةةدد االخةةت ف:
 أن جةةةبي التةةة  التف اةةةيل كةةةل أمطةةة  و ةدقةةة  المراجعةةة  ريةةةلتقر 
 فةة  لةةو المنهمةة  القوامةةد أن ريةة   يةةالم ل القةةوائ  حةةول تضةةمني ي

 .الدق  ةنفس المكون ت ىذه ف  تفال ل  الجزائر

 :التقرير ف  الرأي من حيث أنوا  .3

 ريتقةةةة ر  فةةةة  المراجةةةةع رأي أنةةةةوا  الةةةةدول   ريةةةةالمع قسةةةة التوافةةةة : 
 واآلخةر ف،يةنه رأي أحةدىم  نينةوم إل   يالم ل لمقوائ  المراجع 

 إةةةداء مةةن متن مةة ً  أوا   مع كسةة ً  رأيةة ً  كةةوني قةةد ريةةاألخ وىةةذا د،يةةمق
 مةةن األول الفاةةل مةةن األول الجةةزء فةة ( 37) القةةرار أمةة  الةةرأي،
 الماة دق  ريةتقر  حةول الحسة ة ت محة فه مية   حةدد فقد الممح 
 .ةمةرر الما دق  رف  أو ةتحفه أو ةقةول

 

 

 :المتخصصة المجالت تقرير ثيح من المقارنة :ثانياً 

 :المي   ثيح من .1

 واإلرشة دات رييالمع  إل  (877) الدول   ريالمع تطر  التواف :
 القةوائ  ةمراجعة  الخ اة  األ ةرا  ذات المراجع ةمي   المتعمق 

  يةالدول رييالمعة  رية  شة مل مح سةة  إلط ر وفق  المعدة  يالم ل
 أو  يةةةتع قد مراجعةةة  أو منيةةة  نةةة يمع ةنةةةود مراجعةةة  أو  يالمح سةةةة

 تمحةةوريف الجزائةةري عيلمتشةةر  ة لنسةةة  أمةة  ، مختاةةرة  يةةم ل قةةوائ 
 مةةن الن تجةة  الخ اةة ت: وىةة  المنفاةةم  الث ثةة  الفقةةرات حةةول
 مم  تؤثر الت  والشكو  المخ لف ت الخ ا ، المراجع ت ةع 

 المراجع مم  الق نون وجبي الت  المعموم ت  ،يالسنو  الحس ة ت
 .ي يإل اإلش رة الخ رج 

 الخ اةة  ريالتقةة ر  إلةة  الجزائةةري عيالتشةةر  تطةةر ي لةة  االخةةت ف:
 ية يإل التطر  ت  مثمم  المختارة  يالم ل القوائ  ةمراجع  المتعمق 

 المراجعةةة  ذكريةةة لةةة  أنةةةو كمةةة  ، (877) رقةةة  الةةةدول   ريةةةالمع فةةة 
 شةة مل مح سةةة  نهةة   إطةة ر فةة  المعةةدة  يةةالم ل ةةة لقوائ  الخ اةة 

 يمةةةةز  (77/11) القةةةة نون ألن  يةةةةالدول  يالمح سةةةةة رييالمعةةةة  ريةةةة 
 ةإمةةةةةداد  يةةةةةالق نون ة لمراجعةةةةة  الممزمةةةةة  االقتاةةةةة دي  المؤسسةةةةة ت

 الةذي( SCF) المة ل  المح سة  النه   إط ر ف   يالم ل قوائمي 
 .(IAS)  يالمح سة  يالدول رييلممع  وفق  إمداده ت 

 :ريالتقر  شكل ثيح من .2

 أنيةةةة  ممةةةة  الخ اةةةة  لمتقةةةة رير الةةةةدول   ريةةةةالمع أوجةةةةبالتوافةةةة : 
 ةةةةذكر ريةةةالتقر  منةةةوان: فةةة  تتمثةةةل العن اةةةر مةةةن جممةةة  تتضةةةمن
 الخةةةةة   ريةةةةةالتقر  مسةةةةةتخدموو  ،الخةةةةة     الغةةةةةر مةةةةةن مةةةةةة رة
 تةةةةة  التةةةةة   يةةةةةالم ل المعمومةةةةة ت تحةةةةةدد  يةةةةةديتمي فقةةةةةرة، و ديةةةةةة لتحد

 المعمومةة ت مةةن المراجةةع رأي تتضةةمن النطةة   فقةةرة، و مراجعتيةة 
 مةةةن المراجةةةع رأي تتضةةةمن فقةةةرة، و ةمراجعتيةةة  قةةة   التةةة   يةةةالم ل

 ريةةالتقر   يتةة ر  مةةع الخةة رج  المراجةةع عيةةتوق، و  يةةالم ل المعمومةة ت
 .المراجع ومنوان

 العن اةةر ىةةذه إلةة   ً يضةةمن أشةة ر فإنةةو الجزائةةري لممشةةر  ة لنسةةة 
 الفاةةةةل مةةةةن األول القسةةةة  فةةةة  وىةةةةذا الخ اةةةة  ريلمتقةةةة ر  المكونةةة 
 نيوةةة نية ية فةر ي ال وأنةو خ اةة  ، (37)القةرار ممحة  مةن األول
   .الشكل ثيح من الع م  ريالتق ر 
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 كةةل سةةرد فةة  لممراجعةة   يةةالدول رييالمعةة  أسةةيةت لقةةداالخةةت ف: 
 النةةةواح ، كةةةل مةةةن الخ اةةة  ريالتقةةة ر  ةشةةةكل المتعمقةةة  ليالتف اةةة

 تركيةةةةةة  و ليالتف اةةةةةة ىةةةةةةذه أ فةةةةةةل الجزائةةةةةةري المشةةةةةةر  أن ريةةةةةة 
 .نييالمين الجتي دات

 :الخ ا  التق رير أنوا  حيث من .3

 ،والسةةةةة ةع ،الث لةةةةةث الفاةةةةةول فةةةةة  (37) القةةةةةرار نةةةةة التوافةةةةة : 
 الدول  المعي ر مضمون مع تتواف  خ ا  تق رير مم  والث من،

 االتف قية ت حةول الخة   ريةة لتقر  تعمة ي م  ف  وخ ا  (877)
 ممةةةةةةة  المحتمةةةةةةةل ديةةةةةةةة لتيد الخةةةةةةة   ريةةةةةةةالتقر  وكةةةةةةةذا ،المنهمةةةةةةة 

 (577) رقةةةة  الةةةةدول   ريةةةةالمع ويةةةةمم نةةةة  مةةةة  وىةةةةو االسةةةةتمراري 
  يةالداخم الرق ةة  ةةإجراءات المتعمة  ريةوالتقر  االسةتمراري ، ةعنوان
 االتاةة ل ممةة  ن يةة الةةذي (265)  ريةةالمع مةةع توافةة ي مةة  ىةةو
 الرق ةةةة  ضةةةعف ح لةةة  فةةة  واإلدارة الحوكمةةة  ممةةة  نيالقةةة ئم مةةةع

 .الداخمي 

 ريالتقةةةةة ر  إلمةةةةةداد  يةةةةةالدول رييالمعةةةةة  تعرضةةةةةت لقةةةةةد االخةةةةةت ف:
 تطةةةر ي لةةة  الخ اةةة  ريالتقةةة ر  مةةةن أخةةةرى أاةةةن ف إلةةة  الخ اةةة 

 مةةن الخةة   ريةةالتقر  فةة  تتمثةةل التةة  و الجزائةةري عيالتشةةر  يةة يإل
 ةخةةةةة ف شةةةةة مل مح سةةةةةة  إلطةةةةة ر وفقةةةةة  المعةةةةةدة  يةةةةةالم ل القةةةةةوائ 
  يةةةالم ل ةةةة لقوائ  الخةةة   ريةةةالتقر  و  يالمح سةةةة  يةةةالدول رييالمعةةة 

 .المختارة

 : يالمستقةم  يالم ل المعموم ت اختة ر ثيح من .4

رش دات رييمع  إرس ء ىو منو الغر  إنالتواف :   تعم ي م يف وا 
ةةةةداء ة ختةةةة ر الخ اةةة  ة لميةةة     يةةةالم ل المعمومةةة ت مةةةن الةةةرأي وا 
 تةةةؤثر  يمسةةتقةم أحةةداث مةةن افتراضةة ت ممةة   يةةالمةن  يالمسةةتقةم
 أو التنةةةةةؤات ممةةةة  إمةةةةدادى  عتمةةةةدي وقةةةةد المؤسسةةةة  نشةةةة ط ممةةةة 
 مةةةةةة دة أن أي شخاةةةةةة ، حكةةةةةة  ممةةةةةة  أو  يالمسةةةةةةتقةم راتيالتقةةةةةةد

 التةة   يالمسةةتقةم  يةالم ل المعمومةة ت ىةة  الح لة  ىةةذه فةة  المراجةع
 مةن النةو  ىةذا مثل أن فنجد حولي ، ويرأ إةداء و ةمراجعتي  قو ي

 إلة  أس سة ً  رجةعي وىةذا الجزائةري، عيالتشةر  فة  وجدي ال المراجع 
 مةن النةو  ىةذا مثةل تعةد  يةجزائر  اقتاة دي  مؤسسة ت وجود مد 

 القةةةةوائ  ىةةةةذه مثةةةةل وطةةةة لة  مسةةةةتعمم  انعةةةةدا  و  ،يةةةةالم ل القةةةةوائ 
 فةةةة  مةةةة دة أو نةةةة  أي وجةةةةدي ال أنةةةةو القةةةةول مكةةةةني لةةةةذا  ،يةةةةالم ل

 مةةةن النةةةو  ىةةةذا مثةةةل إلةةة  أشةةة رت أو تكممةةةت الجزائةةةري القةةة نون

  يةم ل لسو   ياألس س المقوم ت  بي  مع خ ا   يالم ل القوائ 
 .نشط 

 :الصمة ذات الخدمات ريتقر  ثيح من المقارنة: ثالثا

 : يالم ل لمقوائ  المحدود الفح   ريمع حيث من .1

 المحةةةدود الفحةةة  أممةةة ل ممةةة  (917)  ريةةةالمع ركةةةزيالتوافةةة : 
 إرشة دات ريوتةوف رييمعة  إرسة ء إلة  يةدفي والةذي  يالم ل لمقوائ 
 محةةةدود ةفحةةة    يةةةالق منةةةد لممراجةةةع  يةةةالمين  تيالمسةةةؤول مةةةن

 لمقةةةةوائ  المحةةةةدود الفحةةةة  ميمةةةة  أن نجةةةةد ثيةةةةح  يةةةةالم ل لمقةةةةوائ 
 ريةالخة ةية  قو ي الت   يالتع قد المراجع  مج ل ف  تدخل  يالم ل

 يعةةد"  17/11 القةة نون مةةن (18) المةة دة نةة  حسةةب المح سةةب
 ةاةف  مة رسي شخ  كل الق نون ىذا مفيو  ف  مح سةي ً  خةيراً 
 وفحةةة   يتنهةةة ميمةةة  تويمسةةةؤول وتحةةةت الخةةة   ة سةةةمو  يةةةم د
 لممؤسسةة ت الحسةة ة ت أنةةوا  ومختمةةف المح سةةة  ليةةوتحم  يوتقةةد
 ةيةذه تكمفةو والت  الق نون ي يمم ن  الت  الح الت ف  ئ تيوالي

 عيالتشةةةةةر  أن فنجةةةةةد ،"الحسةةةةة ة ت لخةةةةةةرة  يةةةةةتع قد ةاةةةةةف  الميمةةةةة 
 مةة يف( 917) رقةة  لممراجعةة  الةةدول   ريةةالمع مةةع توافةة ي الجزائةةري

 .  يالم ل لمقوائ  المحدود الفح  مي   خ ي

  المحدود ة لفح  الخ   الدول   ريالمع أسيب لقد االخت ف:
 ثيةح مةن المراجعة  ريةتقر  متطمةة ت كةل شةرح فة   يةالم ل لمقوائ 

 شةةةروط وكةةةذا الفحةةة ، ونطةةة   والمةةةة دئ، واألىةةةداف، الغةةةر ،
 ريةةةةتقر  إنجةةةة ز أجةةةةل مةةةةن  يةةةةوالتوث طيالتخطةةةة  تيةةةةوممم الميمةةةة ،
 الفحةةةةة  ميمةةةةة  حةةةةةول مدمةةةةةو مةةةةةن سةةةةةمة  ديةةةةةةت ك قةةةةةري مكتةةةةةوب

 ىةةةةةذه لكةةةةةل تعةةةةةر ي لةةةةة  الجزائةةةةةري المشةةةةةر  أن ريةةةةة  المحةةةةةدود،
 الح لة  ىةذه فة  المراجعة  ريةتقر  ومضمون شكل وتر  ليالتف ا

  .الفح  ع يوطة نط   حسب المراجع راتيتقد إل 

 : يم ل معموم ت ةإمداد فيالتكم حيث من .2

 مة دة تضةمني  يةم ل معمومة ت إمةداد ةميم  فيالتكم إنالتواف : 
 فة  الخةرة سيول  يالمح سة الخةرة ة ستخدا   يالم ل القوائ  إمداد

 مةن  يةالم ل المعمومة ت  يوتمخة بيةوتةو  ةجمع وذل  المراجع ،
 (937) الةدول   ريالمع ن  ثيح ، لي  نيالمستخدم إف دة أجل
 الةةذي المح سةةب ةيةة  قةةو ي  يةةم ل معمومةة ت إمةةداد ميمةة  أن ممةة 

 ةيةةة ، المعمةةةول المح سةةةةي  والقوامةةةد ة لمةةةة دئ  يةةةدرا ممةةة  كةةةوني
 نجةد ثيةح الجزائةر، فة  معمةول ىةو م  مع تواف ي نجده م  وىذا
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 مينةةةةةة  لمم رسةةةةةة  أوكةةةةةةل  يةةةةةةم ل معمومةةةةةة ت ةإمةةةةةةداد فيةةةةةةالتكم أن
   القةةةةةة نون مةةةةةةن (41) المةةةةةة دة نةةةةةة  حسةةةةةةب المعتمةةةةةةد المح سةةةةةةب

 عةةر ي"  القةة نون نفةةس مةةن (42) المةة دة ناةةت كمة  ،(17/71)
 واألورا  الوثة ئ  أس س ومم  تويمسؤول تحت المعتمد المح سب
 من اةةةةر وتطةةةور  يالمح سةةةةة الكت ةةةة ت ويةةةةإل المقدمةةة   يالمح سةةةة
 مسةةةة  ويةةةةإل أسةةةةندت التةةةة  ئةةةة يالي أو والشةةةةرك  التةةةة جر ممتمكةةةة ت
 الحسةةةة ة ت ومحةةةة فه المح سةةةةب ريةةةةلمخة مكةةةةني كمةةةة  ،"مح سةةةةةتي 

 .مقد ة لمؤسس  رةطي ي ل  م   يم ل معموم ت إمداد

  ريةةالمع نيةةة المضةةمون ثيةةح مةةن اخةةت ف وجةةدي ال االخةةت ف:
  يةالق نون والقوامةد  يةم ل معموم ت ةإمداد المتعم  (937) الدول 

 .الجزائر ف  المراجع  لمين  المنهم 

 :1022 سنة الصادرة الخارجية المراجعة تقارير محتوى

 معةةةة يير يحةةةدد الةةةذي (11/272) رقةةةة  التنفيةةةذي المرسةةةو  اةةةدر
 تةةةة ه ثةةةة  إرسةةةة لي ، وآجةةةة ل وأشةةةةك ل الحسةةةة ة ت محةةةة فه  تقةةةة رير
 معةةة يير محتةةةوى يحةةةدد الةةةذي 24/76/2713 فةةة  المةةةؤرخ القةةةرار
 .الحس ة ت مح فه تق رير

 الماةةةة دق  معيةةةة رة الحسةةةة ة ت محةةةة فه تقةةةة رير معةةةة يير وتتعمةةةة 
 السةةةنوي  الوثةةة ئ  واةةةح  انتهةةة   ممةةة  تحفةةةه ةةةةدون أو ةةةة لتحفه

 الماةةةةةة دق  رفةةةةةة  االقتضةةةةةة ء منةةةةةةد أو الاةةةةةةحيح ، واةةةةةةورتي 
 أو المدممةةةةةةة  الحسةةةةةةة ة ت ممةةةةةةة  الماةةةةةةة دق  معيةةةةةةة ر، و المةةةةةةةةرر

 معيةة ر، و المنهمةة  االتف قيةة ت حةول معيةة ر، و المدمجةة  الحسة ة ت
 االمتية زات حةول معية ر، و تعويضة ت خمس أمم  تف ايل حول

 النتيجةةة  تطةةةور حةةةول معيةةة ر، و لممسةةةتخدمين الممنوحةةة  الخ اةةة 
 حسةةةةةب أو السةةةةةي  حسةةةةةب والنتيجةةةةة  األخيةةةةةر الخمةةةةةس لمسةةةةةنوات
، الداخميةة  الرق ةةة  إجةةراءات حةةول معيةة ر، و  االجتم ميةة  الحاةة 

 ةحيةةةةة زة يتعمةةةةة  معيةةةةة ر، و االسةةةةةتغ ل اسةةةةةتمراري  حةةةةةول  ريةةةةةمعو 
 معية ر، و المة ل رأس رفع ةعممي  يتعم  معي ر، و كضم ن األسي 
 قةةةي  ةإاةةةدار يتعمةةة  معيةةة ر، و المةةة ل رأس خفةةة  ةعمميةةة  يتعمةةة 
 أرةةةةة ح ممةةةة  التسةةةةةيق ت ةتوزيةةةةع يتعمةةةة  معيةةةة ر، و أخةةةةرى منقولةةةة 
 معيةة ر، و األسةةي  ذات الشةةرك ت ةتحويةةل يتعمةة  معيةة ر، و األسةةي 
 .المراقة  والشرك ت ومس ىم ت ة لفرو  يتعم 

 

 

 الدراسة الميدانية:
 التة  واإلاة ح ت الجزائةر فة  المراجعة  مينة  واقةع مر  ةعد

 ةةةين واالخةةت ف التوافةة  أوجةةو وكةةذا ،2713   يةة  إلةة  شةةيدتي 
 المناةةةةو  التقريةةةةر إمةةةةداد ومعةةةة يير الدوليةةةة  المراجعةةةة  معةةةة يير
 سةةةةن  الم ليةةةة  وزارة مةةةةن الاةةةة در (37) رقةةةة  القةةةةرار فةةةة  ممييةةةة 
 مين  مم  الج نب ىذا ف  مرضو ت  م  ةإسق ط سنقو  ،2713

 فةرايةر شةير مةن الفترة ف  الجزائر ف  الخ رجيين المراجعين من
 . 2715 أةريل شير أواخر إل 

 ثة  (39) منية  اسةترج   ت  وقد ت  استم رة (43) توزيع ت  حيث
 مةدد لياةة  اإلج ةة ت فة  التنة ق  ةسةب مني  خمس إلغ ء ت 

 مةةةةةع التع مةةةةةل تةةةةة  اسةةةةةتم رة، (34) لمتحميةةةةةل الق ةمةةةةة  االسةةةةةتم رات
 قةةةي  شةةةكل فةةة  الكميةةة  لتفريةةة  يدويةةة  ةطريقةةة  المحاةةةم  الةي نةةة ت
 إلمةةةداد Excel ةرنةةة م  فةةة  إدخ ليةةة  ثةةة  مئويةةة ، ونسةةةب حقيقيةةة 
 .الةي ني  الرسو 

 أول: المعمومات العامة:

 :العمم  المؤىل -
 العينة  أفةراد معهة ( أن 1تشير النت ئ  الموضح  ة لجدول رق  )

 (% 58,82) ةنسةةةةةةة  ليسةةةةةة نس مممةةةةةة  مؤىةةةةةةل ذوي مةةةةةةن كةةةةةة نوا
 فئةة  تمييةة  المراجعةة ، مينةة  المتيةة ن المطمةةوب المؤىةةل ة متة رىةة 
 األقدميةة  ذوي العينةة  أفةةراد تمثةةل وىةة  المينيةة  الشةةي دات حةة مم 

 .المين  ف 
 الموهل العممي من حيث لمستجيبينا( خصائص 2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الموهل العممي
 % 58,82 27 ليسانس

 %8,82 73 ماجستير

 %2,94 71 دكتىراه

 %29,41 17 شهادة مهنيت

 %177 34 المجمىع
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 :الميني الخةرة  -

 الةذين العينة  أفةراد( أن 2تشير النت ئ  الموضةح  ة لجةدول رقة  )
 فةة  مشةة ركتي  نسةةة  تمثةةل سةةنوات مشةةر مةةن أكثةةر خةةةرة يممكةةون
 مةةع لمتع مةةل مؤىمةةون أنيةة  ممةة  مؤشةةر وىةةذا ،(% 88) اإلج ةةة 
 .االستةي ن أسئم 

 المهنيةالخبرة  من حيث لمستجيبينا( خصائص 1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار المهنيةالخبرة 
  %7077 77 سنىاث 5أقل من 

 %11,76 74 سنىاث  10- 5

 % 41,18  14 سنت  15- 10

 % 47,76 16 سنىاث 17أكثر من 

 %177  34 المجمىع

 

 

 

 

 
 

 لممستجيبين المهنيةلمخبرة  التوزيع النسبي( 1رقم ) شكل

 :الدولية المراجعة معاييردولة الجزائر ل تبنيثانيًا: 

 :الدولي  المراجع  مع يير مم  العين  أفراد اط   -
 ناةةف مةةن أكثةةر( أن 3تشةةير النتةة ئ  الموضةةح  ة لجةةدول رقةة  )

 المراجع  مع يير مم  االط   ف  مقةول  درج  لي  العين  أفراد
 كةةةة ن إذا ةمةةة  تعمةةة  الةةةذي األول السةةةةؤال خةةة ي مةةة يف، و الدوليةةة 
 جةة ة ،ياال األثةةر الجزائةةر فةة  لممراجعةة   يةةالدول رييالمعةة   يةةلتطة

 أداء نيتحسةةة فةةة  مسةةة مدتي  ةمةةةدى تعمةةة  الةةةذي یالثةةة ن والسةةةؤال
 ذل  مم  ة لموافق  ن يالع أفراد إج ة ت معه  ك نت فقد المراجع
 مةةةةدى فسةةةةري وىةةةةذا التةةةةوال  ممةةةة %(  82  ، % 52)  ةنسةةةةةت 
 .لممراجعةة   يةةالدول رييالمعةة   يةةألىم نييالخةة رج نيالمةةراجع إدرا 

 وموافةةةة  %(، 44)  ةنسةةةةة  موافةةةة  نيةةةةة اآلراء تمركةةةةزت ضةةةة يوأ
 مم رس  أن مف ده الذي الراةع السؤال مم %(  27) ةنسة  ةشدة

 رييالمعة  وفة  المم رسة  مةن راً يةكث تختمةف الجزائةر فة  المراجع 
 لممراجعةةة   يةةةالجزائر  ئةةة يالة مةةةع فيةةة ييتك سةةةتوجبي وىةةةذا  ،يةةةالدول

 نيةةةة النسةةةب جةةة ءت ثيةةةح الخةةة مس، السةةةؤال تضةةةمنو مةةة  حسةةةب
 مةة  وىةةذا ،%( 26) ةنسةةة  ةشةةدة وموافةة  %( 61) ةنسةةة  موافةة 

 السةة دس السةةؤال حةةول نةة يالع أفةةراد ناةةف مةةن أكثةةر آراء دممةةوي
 المن سةةب الحةةل ىةة  لممراجعةة   يةةالدول رييالمعةة  أن مفةة ده والةةذي
%(  55) ةنسةةة  جةة ءت ثيةةح الجزائةةر فةة  المينةة  واقةةع نيلتحسةة

  يةةةتطة ممةةة  نةة يالع أفةةةراد موافقةة  أن ممةةة  دليةة وىةةةذا ة لموافقةة ،
 ئةة يالة مةةع فيةة ييةتك مشةةروط  لممراجعةة   يةةالدول رييلممعةة  الجزائةةر
 أفةراد مةن %(37) نسةة  أن إلة  اإلش رة مع لممراجع ،  يالجزائر 

 .التحفه مم  دلي وىذا  دية لح آراؤى  ك نت ن يالع
 الدولية المراجعة معايير عمى العينة أفراد امالع( 2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 00% 77 ممتازة

 %77,59 24 جيذة

 %29,41 17 سطحيت

 %177 34 المجمىع

 

 

 
 

 
 

المستجيبين عمى معايير  حول إمالع التوزيع النسبي( 2رقم ) شكل
 المراجعة الدولية

 :الجزائر في الخارجية المراجعة مهنة واقع: ثالثاً 

 :2713 ف  الا درة التق ريرمع يير  االط   مم  -
 ناةةف مةةن أكثةةر( أن 4تشةةير النتةة ئ  الموضةةح  ة لجةةدول رقةة  )

 2713 سةةن  الاةة درة المعةة يير ممةة  مطمعةةين ليسةةوا العينةة  أفةةراد
 مةةة  وىةةةذا الدراسةةة ، إجةةةراء مةةةن مةةة مين منةةةذ اةةةدورى  مةةةن ةةةة لر  
 الخةة رجيين المةةراجعين مةةن كةيةةر مةةدد اطةة   ضةةعف مةةن يعةةةر

 .المين  ف  الح ام  ة لمستجدات
 الدولية المراجعة معايير عمى العينة أفراد امالع( 2جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الدرجة
 %46 16 نعم

 %54 18 ال

 %177 34 المجمىع
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    التقارير معايير عمى المالع حول النسبي التوزيع( 3) رقم شكل
 1022 في الصادرة

 :2713 ف  الا درة التق رير مع يير مم  االط  درج   -

 الناةف مةن أكثةر أن( 5) رقة  ة لجةدول الموضح  النت ئ  تشير
 وىةذا ،2713 سةن  الاة درة المراجع  ةمع يير سطحي  دراي  لي 
 ىةةةذه إلمةةة   دون تحةةةول التةةة  األسةةةة ب حةةةول التسةةة ؤل يطةةةرح مةةة 

 .المع يير ىذه ةمثل الفئ 
 ( 4جدول رقم )

 1022 في الصادرة التقارير معايير عمى المالعدرجة 

 النسبة المئوية التكرار الموهل العممي
  %7077 77 ممتازة

  %41,18  14 مقبىلت

  %58,82 27 سطحيت

  %177 34 المجمىع

 

 

 

 

 
 

  التقارير معايير عمى المالع لدرجة النسبي التوزيع( 4) رقم شكل
 1022 في الصادرة

األس ليب المرجعي  لممراجعين لمتع مل مع الاةعوة ت المينية   -
 مند المم رس :

مجمةو  التكةةرارات  أن( 6) رقةة  ة لجةدول الموضةةح  النتة ئ  تشةير
فقةةةط، وىةةةذا ألن  (34)فةةة  حةةةين أن مجمةةةو  االسةةةتةي ن ت  (36)
ثنين من أفراد العين  يعتمدان ممة  استشة رة الزميةل إضة ف  إلة  ا

     اةةةةح ب الخةةةةةرة المينيةةةة  مةةةةن أالناةةةةو  التشةةةةريعي  وىةةةة  مةةةةن 

، كمةةةةةة  أن أفةةةةةةراد العينةةةةةة  يعتمةةةةةةدون ممةةةةةة  (سةةةةةةنوات 17إلةةةةةة   5)
الناو  التشريعي  نهرا ألن تنهي  مين  المراجع  ف  الجزائةر 

خ اةةة  المجمةةةةس و يخضةةةع ةشةةةكل كمةةة  لمييئةةة ت الت ةعةةة  لمدولةةة  
 الوطن  لممح سة .

 ( 5جدول رقم )

 الممارسة عند المهنية الصعوبات مع لمتعامل المرجعية األساليب

 النسبة المئوية التكرار األسموب المرجعي
 %77 77 معايير المراجعت الذوليت

 %76 2 استشارة زميل

 %177 34 النصىص التشريعيت

 %77 77 أكاديمي متخصض

 %177 36 المجمىع

 

 

 

 

 
 

لألساليب المرجعية لمتعامل مع      التوزيع النسبي( 1رقم ) شكل
 صعوبات ممارسة المهنية

 التشةريع  اإلاة ح أن مفة ده الةذي الس دس السؤال يخ  فيم و 

 أفةراد معه  أن نجد أمر ضروري ىو الجزائر ف  المراجع  لمين 

، (45%) ةنسةة  وموافة  (49 %) ةنسةة  ةشةدة موافة  ةةين العينة 
 التة  االسةتراتيجي  أن ممة  يةن  الةذي لمسةؤال السة ةع وة لنسةة 

 المراجعة  تعتةةر مين  إلا ح لممح سة  الوطن  المجمس يتةعي 

 ممة  يوافقون العين  أفراد من (%67) نسة  أن  نجد فإنن  سميم 

 ممةة  توافقةةون ال (%20) نسةةةتو مةة  نجةةد المق ةةل وفةة  ذلة ،
 ةنسةة  أي العينة  أفةراد معهة  فةإن ذل  ور   المتةع ، االستراتيجي 

 المةراجعين تكةوين ضرورة مم  ةشدة ومواف  مواف  ةين (91%)

 ين  الذي الث من لمسؤال السؤال الث لث، ة لنسة  ف  ورد لم  تةع 

 تحةدث سةوف 2013 سةن  الاة درة التقرير إمداد مع يير أن مم 

 يةن  الةذي الت سةع والسةؤال  المراجعة ، مينة  ممة  إيج ةية ً  أثةراً 

 أن ن حه فإنن  ةشكل شمول  المع يير تةن  تعمي  يجب أنو مم 

         نسةةة  تمثمةةو مةة  وىةةذا ة لحيةة د أجةة ةوا قةةد العينةة  أفةةراد معهةة 
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 جةزء طة  ا لعةد  نهةرا وىةذا ممة  التةوال ،(  71 % ، 67 %)

 سةن  الاة درة التقريةر إمةداد معة يير ممة  العينة  أفةراد مةن كةيةر

 المعة يير ىةذه ممة  مطمعة  العينة  مةن قميمة  فئ  مق ةل ف  2013

 تكةوين إلة  ضةرورة أخةرى مةرة يقةود مة  وىةذا سةطحي  ةاةف  لكةن

 .المراجعين

 :مهنة المراجعة الخارجية بالجزائر عتقييم واقرابعًا: 

 :المراجع  مين  إا ح ت -

 العين  أفراد معه  أن ( 7) رق  ة لجدول الموضح  النت ئ  تشير
 الخ رجية  المراجعة  مينة  مسةت التة  اإلاة ح ت ممة  يوافقون

 .فع ليتي  وزي دة أكثر المين  ةتحسين ر ةتي  يفسر م 
 إصالحات مهنة المراجعة( 6جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 %91,17 31 نعم 

 %78,82 73 ال

 %177 36 المجمىع

 

 

 

 

 
 

الموافقة عمى اإلصالحات    لدرجات  التوزيع النسبي( 6رقم ) شكل
 المهنية

 أفةةراد معهةة  أن ( 8) رقةة  ة لجةةدول الموضةةح  النتةة ئ  تشةةيركمةة  
 اإلاةة ح ت ةعةةد كثيةةرا تغيةةرت قةةد المراجعةة  مينةة  يةةرون العينةة 
 مؤخراً  المين  ىذه مست الت 

 ف  المراجع  مين  تنهي  إم دة أن مم  العين  أفراد أ مب اتف  ت 

     نسةة يمثةل مة  أي إاة ح المينة  لنجة ح ضةروري  كة ن الجزائةر
 يستجيب يعد ل  المراجع  لمين  القدي  التنهي  أن حيث، (%85)

     ةنسةة  ةشةدة موافة  ةةين تةوز  مة  وىةذا الةيئة  الدولية  لمتطمةة ت
 .44 %)) ةنسة  ومواف (  %41 )

 ل  ة نو العين  أفراد أكثر الث لث رأي السؤال خ ل من ن حه كم 

 المراجعة ، مينة  إمة دة تنهةي  منةد المينة  أاةح ب استشة رة تةت 

 موافة   يةر( 20 %) ونسةة  ،موافة   يةر( 50 %)ةنسةة  وىةذا

 لية  العينة  أفةراد مةن(  20%) نسة  إل  وجود اإلش رة مع ،ةشدة

 مةن( 10) وافة  فقةد الراةةع، ة لسةؤال يتعمة  مة  وفة  يةد،مح  رأي

 أاةةحت المينة  ىةذه أن ممة  29 %)) ةنسةة  أي أفةراد العينة 

 أفراد من( 16) أن حين ف  اإلا ح ت، ةعد جيد ةشكل منهم 

      ةنسةةة  الةرأي فة  الحيةة د التةز  ناةةفال يقة رب مة  أي العينة 
 ةنسة  ة لرف ج ء أفراد العين  من( 8) رأي أن نجد كم ( % 47)

  الت  اإلا ح ت جيد ةشكل إلم مي  مد  يفسر وىذا ،(23 %)
 الاة درة ة لمعة يير يتعمة  فيمة  خ اة  الجزائةري المشةر ةي   يقو 

 مراقةةةة  خةةة فيمةة  ، و التقريةةةر ةإمةةةداد والخ اةةة   2013 سةةن 
 الةوطن  المجمةس طةرف مةن التقرير إمداد مع يير تطةي  ومت ةع 

 مةن(  (21 أن وجةدن  العينة  أفةراد ممة  إج ةة ت فةنة ء لممح سةة 

 مراقةة  وجةود ةعةد  رأيية  جة ء( 60 %) ةنسةة  العينة  أفةراد

(  26 %) ةنسةة  العينة  أفراد من( 9) وجود إل  ومت ةع ، إض ف 
 فة  إجةراءات الشةديد الضةعف يفسةر وىةذا ة لحية د، رأيية  جة ء

 .المراجعين نش ط مم  مت ةع الو  الرق ة 
 

 التغير المهني بعد اإلصالح الجزائري( 7جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار درجة الموافقة
 %82,28 28 نعم 

 %17,72 76 ال

 %177 36 المجمىع

 

 

 

 

 
 

 لدرجة التغير المهني بعد الصالح الجزائري التوزيع النسبي( 7رقم ) شكل

 لةديي  الجزائةر فة  الخة رجين المةراجعين أن األخيةر فة  ونسةتنت 

مةع  لممراجعة ، الدولية  هةل المعة يير فة  المينة  مم رسة ل الق ةمية 
 تةنةت فعة  الجزائةر فةإن أخةرى وةعةة رة التشةريع، ممة  امتمة دى 
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المم رس   من تختمف مم رستي  أن  ير لممراجع  الدولي  المع يير
 الحةل لتكةون تكييفية  يسةتوجب فة لتة ل  الدولية  المعة يير وفة 

 ف  الجزائر. المراجع  مين  واقع لتحسين األنسب

 اتمة:خال

 فة  التشريعي  منهومتي  تطوير إل  االستق ل منذ الجزائر سعت

 مةن جممة  ةإاةدار ق مةت ، حيةث المراجعة  و المح سةة  مجة ل 

 التطور يتم ش  ةم  مراحل مدة مةر المين ليذه المنهم  القوانين

 رقة  األمةر اةدور فمنةذ ، االقتاة دي  مؤسسة تي  الةذي مرفتةو

 حيةث الجزائةر فة  المراجعة  مين  نشوء ةوادر ةدأت (177 /69)

 الوطنية  الشةرك ت فة  الحسة ة ت محة فه تعيةين ةموجةةو تة 

 تة ه ث  ،والتج ري الط ةع االقتا دي ذات العمومي  والمؤسس ت

 لممح سة  األمم  المجمس ةموجةو أنشئ الذي(  82 /71 )األمر

 محةل ليحةل وطنة  مح سةة  مخطةط تاةمي  ةميمة  كمةف الةذي

 االقتاة دي  الع لمية  التحةوالت مةع و العة  ، المح سةة  المخطةط

 الدولية  المح سةي  المع يير امتم د ت  حيث مواكةتي  من الةد ك ن

 المح سةة  النهة   المتضةمن( 77/11) القة نون ةاةدور ىةذا و

 المراجع مين  ةتنهي  المتعم  (17/71) الق نون ادور ث  الم ل 

 حيث 2013 سن    ي  إل  التحوالت، ىذه مع تم شي  الجزائر ف 

 .التقرير إمداد مع يير إادار ت 

 لمينة  منهم  تشريع ت من المنهوم  ىذه ةو ج ءت م  كل ور  

 ال وىة  الدولية ، إلة  المتطمةة ت ةعةد تةر  لة  أنية  إال المراجعة 
 وفة  الم لية  التقة رير إمةداد فة  الع لمية  التطةورات مةع تتم شة 

 .الدولي  لممراجع  المع يير

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجع

 ،26/75/2711 فة  المةؤرخ 11/272 رقة  التنفيذي المرسو  .1
 الشةةةعةي ، الديمقراطيةةة  الجزائريةةة  لمجميوريةةة  الرسةةةمي  الجريةةةدة
 .19   ، 48 السن  ،37 العدد

 فةةةةةةةةةةةةةةة  المةةةةةةةةةةةةةةةؤرخ ،77/173 رقةةةةةةةةةةةةةةة  التنفيةةةةةةةةةةةةةةةذي المرسةةةةةةةةةةةةةةةو  .2
 الجزائريةةةةةةةة  لمجميوريةةةةةةةة  الرسةةةةةةةةمي  الجريةةةةةةةةدة ،16/11/1977

 .1439   ،1977 السن  ،37 العدد الشعةي ، الديمقراطي 

 الجريةةةدة ،71/73/1987 فةةة  المةةةؤرخ ،87/75 رقةةة  القةةة نون .3
 ،17 العدد الشعةي ، الديمقراطي  الجزائري  لمجميوري  الرسمي 
 .338   ،1987 السن 

 الجريةةةةدة ،71/12/1988 فةةةة  المةةةةؤرخ 88/71 رقةةةة  القةةةة نون .4
 ،72 العدد الشعةي ، الديمقراطي  الجزائري  لمجميوري  الرسمي 
 . 37   ،1988 السن 

 الجريةةةةدة ،27/74/1991 فةةةة  المةةةةؤرخ 91/78 رقةةةة  القةةةة نون .5
 ،37 العدد الشعةي ، الديمقراطي  الجزائري  لمجميوري  الرسمي 
   ،1977 السن 

 حتميةة  هةةل فةة  الخ رجيةة  المراجعةة  تقةة رير" منةة م ، حكيمةة  .6
 فةةةةةةة  م جسةةةةةةةتير ،"الجزائةةةةةةةر فةةةةةةة  الدوليةةةةةةة  المعةةةةةةة يير تطةيةةةةةةة 

 .34  ،2778/2779 ة تن ، ج مع  المح سة ،

 الم لي  ق نون ،31/12/1969 ف  المؤرخ 69/77 رق  األمر .7
1977 . 

 .س ة  مرجع ،17/71 الق نون من 17 الم دة .8


