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ملخص:
ًداوٌ هظا البدث صعاؾت الجىاهب
الفىُت لخلغٍغ الخضكُم مً كبل اإلاضكم
الخاعجي ،مؿدىضًً في هظه الضعاؾت غلى
مػاًير الخضكُم الضولُت التي أصبدذ مغحػا
أؾاؾُا إلاػظم ألاهظمت اإلاداؾبُت الضولُت،
ومؿدىضًً أًظا غلى الحؼمت ألاولى مً
مػاًير الخضكُم الجؼابغٍت اإلاخػللت بخلاعٍغ
مدافظ الحؿاباث الظي ًمثل الؼغف
اإلاسىٌ كاهىها إلغضاص جلغٍغ الخضكُم الخاعجي
خىٌ الىطػُت اإلاالُت للمؤؾؿت ؤلاكخصاصًت
الجؼابغٍت ،خُث وان الهضف ألاؾاس ي لهظا
البدث مػغفت مضي الخلاعب أو الخىافم في
إغضاص جلاعٍغ الخضكُم بين ول مً مػاًير
الخضكُم الضولُت ومػاًير الخضكُم الجؼابغٍت،
خُث زلصىا إلى وحىص جؼابم شبه جام بين
مخؼلباث إغضاص الخلاعٍغ وفلا إلاػاًير الخضكُم
الضولُت وما ًلابلها مً مخؼلباث في مػاًير
جلاعٍغ مدافظ الحؿاباث.
مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة

Abstract:
This research tries to study the
technical aspects of the audit report by
the external auditor, in this study,
relying on international auditing
standards that have become an
essential reference for most of the
international accounting systems, And
relying also on the first package of the
Algerian auditing standards concerning
the reports of the auditor, And was the
main objective of this research to know
the extent of compatibility in the
preparation of audit reports between
each of the international auditing
standards and the Algerian auditing
standards, Where we found almost an
exact match between the reporting
requirements in accordance with
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مقذمة:
للض شهض اللغن اإلااض ي زىعة صىاغُت هبيرة ؾاهمذ في جؼىع وجيرة اليشاغ ؤلاكخصاصي
في مػظم الضوٌ التي ظهغث فيها جلً الثىعة ،وطلً مً زالٌ مؿاهمت الصىاغت في إمضاص
اإلاؤؾؿاث ؤلاكخصاصًت باألصىٌ اإلااصًت الالػمت إلاؼاولت أوشؼتها ؤلاهخاحُت والخجاعٍت ،وأمام
هظا الىطؼ أصبدذ اإلاؤؾؿاث ؤلاكخصاصًت جخؼلب حهض مظاغف وأفغاص أهفاء ومخفغغين
إلصاعتها ،وهظا ما ال ًخىفغ في أغلب مالن جلً اإلاؤؾؿاث ،مما أؾفغ غً اهفصاٌ اإلالىُت غً
ؤلاصاعة وبالخالي ظهغث الحاحت اإلالحت إلاهىت الخضكُم ،وىن أن ألاشخاص اإلاماعؾين إلاهىت
الخضكُم ًخصفىن بالىفاءة والحُاصًت مما ٌؿاغض اإلاالىين في الخأهض مً أن ألافغاص اإلاىولين
إلصاعة مؤؾؿاتهم ًلىمىن بئصاعتها وفلا إلاصالح اإلاالن ولِـ إلاصالحهم الشخصُت ،خُث
أصبذ جلغٍغ الخضكُم وؾُلت اجصاٌ هامت ٌػخمض غليها اإلاضكم في إًصاٌ عأًه إلى اإلاالن فُما
إطا واهذ ؤلاصاعة ملتزمت باألماهت التي أوولذ إليها مً كبل مالن اإلاؤؾؿاث أو ال ،هما ٌؿاغض
جلغٍغ الخضكُم اإلاالن وأصحاب اإلاصالح في اجساط غضة كغاعاث مغجبؼت باإلاؤؾؿت مدل
الخضكُم ،والخسلي غً أغظاء مجلـ ؤلاصاعة ،جلضًم كغض للمؤؾؿت أو عفظه ،اكخىاء
أؾهم مؤؾؿت مضعحت أو ال....إلخ ،خُث أن مػظم اللغاعاث الؿابلت حػخمض غلى هخابج
اإلاؤؾؿت ووط ػها اإلاالي ،وطلً ال ًخأحى إال مً زالٌ البُاهاث التي جخظمنها اللىابم اإلاالُت،
مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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مما ًجػل مً جلغٍغ الخضكُم خىٌ اللىابم اإلاالُت للمؤؾؿاث ؤلاكخصاصًت بمثابت وؾُلت
لؼٍاصة زلت اإلاالن وأصحاب اإلاصالح في البُاهاث اإلاالُت للمؤؾؿت ومىدهم الؼمأهِىت في
اجساط كغاعاتهم.
ومً زالٌ ما ؾبم ًمىً ػغح ؤلاشيالُت الخالُت:
كيف يتم إغذاد ثقرير التذقيق الخارجي؟ وما مذي ثطابق مػايير إغذاده في الجسائر
مؼ مػايير التذقيق الذولية؟
أهمية البحث:
ٌؿخمض البدث أهمُخه مما ًلي:
 اهفصاٌ اإلالىُت غً ؤلاصاعة؛ مما أهخج حػاعض اإلاصالح بين اإلاالن ومً ٌؿيرونجلً اإلاؤؾؿاث؛
 ػٍاصة صوع اإلاػلىماث التي ًخظمنها جلغٍغ الخضكُم في اجساط اللغاعاث ؤلاكخصاصًت؛ ػٍاصة ألاػماث اإلاالُت هدُجت الخلل في غملُت ؤلاجصاٌ اإلاالي والتي ٌػخبر جلغٍغالخضكُم حؼء مً أصواتها؛
 ػٍاصة ؤلاهخمام بمظمىن جلغٍغ الخضكُم بؿبب ؤلافالؾاث التي جخػغض لهااإلاؤؾؿاث الىبري هدُجت غُاب مػلىماث غً كضعة اإلاؤؾؿت غلى ؤلاؾخمغاع أو
اللضعة غلى إزفاء جلً اإلاػلىماث في جلاعٍغ الخضكُم.
أهذاف البحث:
 الخػغف غلى أهىاع آلاعاء التي جخظمنها الخلاعٍغ الصاصعة مً كبل اإلاضكم الخاعجي؛ مداولت إبغاػ هُفُت إغضاص جلغٍغ الخضكُم الخاعجي مً خُث اإلادخىي واإلاظمىن؛ اؾخػغاض ألاهضاف الؿابلت مً زالٌ مػاًير الخضكُم الضولُت وما ًلابلها مًمػاًير الخضكُم الجؼابغٍت؛
مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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 مداولت إحغاء ملاعهت مً خُث إغضاص جلغٍغ الخضكُم الخاعجي في ول مً مػاًيرالخضكُم الضولُت ومػاًير الخضكُم الجؼابغٍت كصض إًجاص مضي الخؼابم
بُنهما.
و لإلحابت غلى إشيالُت البدث الؿابلت الظهغ جلغع جىاوٌ البدث مً زالٌ اإلاداوع الخالُت:
 جلغٍغ الخضكُم الخاعجي خىٌ اللىابم اإلاالُت وفلا إلاػاًير الخضكُم الضولُت جلغٍغ الخػبير غً الغأي خىٌ اللىابم اإلاالُت وفلا إلاػاًير الخضكُم الجؼابغٍت صعاؾت مضي الخؼابم بين مػاًير الخضكُم الضولُت والجؼابغٍت في إغضاص جلغٍغالخضكُم الخاعجي

أوال :ثقرير التذقيق الخارجي حىل القىائم املالية وفقا ملػايير التذقيق الذولية
 .Iرأي املذقق الخارجي حىل القىائم املالية
بىاءا غلى هخابج جلُُماث أصلت الخضكُمً ،دضص اإلاضكم أي هىع مً آعاء الخضكُم الخالُت
الظي ٌػخبر مىاؾبا وفلا للظغوف وهي والخالي:
 الغأي غير اإلاخدفظ؛ الغأي زالف الغأي غير اإلاخدفظ(الغأي اإلاخدفظ ،الغأي الؿلبي و ؤلامخىاع غً إبضاءعأي).
وجىؼبم آلاعاء الؿابلت غلى اللىابم اإلاالُت لألغغاض الػامت ،وهي كىابم مالُت جلبي
ؤلاخخُاحاث اإلاشترهت مً اإلاػلىماث للاغضة غغٍظت مً اإلاؿخسضمين.

مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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 .1الرأي غير املتحفظ
الغأي الظي ٌػبر غىه اإلاضكم غىضما ٌؿخيخج أن اللىابم اإلاالُت مػضة مً وافت الىىاحي
الهامت وفلا إلػاع إغضاص الخلاعٍغ اإلاالُت اإلاؼبم.1
 .2الرأي خالف الرأي غير املتحفظ
كض ال ٌؿخؼُؼ اإلاضكم إبضاء عأي غير مخدفظ في خالت وحىص أي مً الحاالث الخالُت:

2

أ .بىاءا غلى أصلت الخضكُم التي جم الحصىٌ غليها ،ال حػخبر اللىابم اإلاالُت هيل زالُت
مً الخدغٍفاث الهامت أو الجىهغٍت؛ أو
ب .ال ًمىً الحصىٌ غلى أصلت الخضكُم اإلاىاؾبت اليافُت إلؾخيخاج أن اللىابم اإلاالُت
هيل زالُت مً الخدغٍفاث الهامت.
كض جؤصي الحالت اإلاىضحت في (أ) أغاله إلى عأي مخدفظ أو ؤلامخىاع غً إبضاء عأي ،وكض
جؤصي الحالت اإلاىضحت في(ب) أغاله إلى عأي مخدفظ أو عأي ؾلبي.
 -1-2الرأي املتحفظ
ٌػبر اإلاضكم غً عأي مخدفظ خُىما:

3

 ًسلص اإلاضكم ،بػض أن ًدصل غلى أصلت جضكُم وافُت ومالبمت ،أن الخدغٍفاثؾىاء واهذ بشيل فغصي أو هيل ،هي هامت ،ولىنها لِؿذ واؾػت الىؼاق باليؿبت
لللىابم اإلاالُت.
ً -يىن اإلاضكم غير كاصع غلى الحصىٌ غلى أصلت جضكُم وافُت ومالبمت لخيىًٍ

مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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عأي ،ولىً اإلاضكم ًسلص إلى أن آلازاع اإلامىىت للخدغٍفاث غير اإلاىدشفت غلى اللىابم
اإلاالُت ،إن وحضثً ،مىً أن جيىن هامت ولىً لِؿذ واؾػت الىؼاق.
وآلازاع الىاؾػت الىؼاق غلى اللىابم اإلاالُت هي جلً التي جيىن في خىم اإلاضكم:

4

 غير ملخصغة غلى غىاصغ أو خؿاباث أو مدضصة في اللىابم اإلاالُت؛أو إطا واهذ ملخصغة غلى غىاصغ أو خؿاباث أو مدضصة في اللىابم اإلاالُت  ،جيىنممثلت أو ًمىً أن جيىن ممثلت لجؼء هام مً اللىابم اإلاالُت؛أو
 فُما ًخػلم باإلفصاخاث ،أؾاؾُت لفهم اإلاؿخسضمين لللىابم اإلاالُت. -2-2الرأي الضلبي
غلى اإلاضكم أن ٌػبر غً عأي ؾلبي خُىما ًسلص اإلاضكم ،بػض أن ًدصل غلى أصلت جضكُم
وافُت ومالبمت ،أن الخدغٍفاث ؾىاء واهذ بشيل فغصي أو هيل ،هي هامت ،وواؾػت الىؼاق
باليؿبت لللىابم اإلاالُت.5
 -3-2إلامتناع غن إبذاء رأي
غلى اإلاضكم أن ًمخىؼ غً إبضاء عأي خُىما ًيىن غير كاصع غلى الحصىٌ غلى أصلت جضكُم
وافُت ومالبمت لخيىًٍ عأي ،ولىً اإلاضكم ًسلص إلى أن آلازاع اإلامىىت للخدغٍفاث غير
اإلاىدشفت غلى اللىابم اإلاالُت ،إن وحضثً ،مىً أن جيىن هامت وواؾػت الىؼاق.6
 .IIمحتىي ثقرير التذقيق الخارجي حىل القىائم املالية
ٌػغف جلغٍغ الخضكُم بأهه وزُلت مىخىبت صاصعة غً مضكم مؤهل جخظمً عأًه الفني
اإلاداًض خىٌ صضق وغضالت اللىابم اإلاالُت هيل ،وٍلضمها إلى الجهاث اإلاهخمت بهظا الغأي ،لظا
ًجب أن ًلتزم اإلاضكم بمجمىغت مً الػىاصغ التي ًجب أن ًخظمنها جلغٍغ الخضكُم الخاعجي
مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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الظي ًصضع هىدُجت إلهجاػه غملُت الخضكُم بلصض إغؼاء عأي فني ومداًض خىٌ صضق
وغضالت اللىابم اإلاالُت.
فُما ًلي أهم الػىاصغ الغبِؿُت لخلغٍغ مضكم الحؿاباث:
 غىىان الخلغٍغ؛ اإلاىحه إليهم الخلغٍغ؛ الفلغة الخمهُضًت؛ مؿؤولُت ؤلاصاعة غً اللىابم اإلاالُت؛ مؿؤولُت مضكم الحؿاباث؛ فلغة الغأي؛ جىكُؼ مضكم الحؿاباث؛ جاعٍش جلغٍغ مضكم الحؿاباث؛ غىىان مضكم الحؿاباث؛ )1غنىان التقرير
ًيبغي أن ًدخىي ا لخلغٍغ غلى الػىىان اإلاىاؾب له ،وٍفظل اؾخسضام اصؼالح(جلغٍغ
مضكم مؿخلل) في الػىىان ،وطلً لخمُيز جلغٍغ اإلاضكم غً الخلاعٍغ التي كض جصضع غً
آلازغًٍ ،مثل جلً الصاصعة غً مىظفي اإلاؤؾؿت مدل الخضكُم ،أو غً مجلـ ؤلاصاعة ،أو
غً جلاعٍغ اإلاضكلين ألازغًٍ الظًً ال ًلتزمىن بىفـ مخؼلباث كىاغض اإلاهىت التي ًلتزم بها
اإلاضكم اإلاؿخلل.7
 )2املىجه إليهم التقرير
مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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ًيبغي أن ًىحه جلغٍغ مضكم الحؿاباث غلى ألاكل إلى اإلاؿدثمغًٍ في اإلاؤؾؿت مدل
الخضكُم مثل اإلاؿاهمين ،إطافت إلى مجلـ إصاعة اإلاؤؾؿت مدل الخضكُم أو هُئت مػاصلت
له مثل لجىت الحىهمت ،هما ًمىً أن ًىحه الخلغٍغ إلى أػغاف أزغي اغخماصا غلى البِئت
اللاهىهُت وػغٍلت إصاعة اإلاؤؾؿت مدل الخضكُم ،ووفلا لظلً ًمىً أن ًىحه جلغٍغ اإلاضكم
إلى الضابىين...8إلخ.
 )3الفقرة التمهيذية
ًيبغي أن جدضص الفلغة الخمهُضًت في جلغٍغ مضكم الحؿاباث ما ًلي:

9

 جدضًض اإلاؤؾؿت التي زظػذ كىابمها اإلاالُت للخضكُم؛ طهغ أن اللىابم اإلاالُت كض جم جضكُلها؛ جدضًض غىىان ول كابمت مً اللىابم اإلاالُت التي جم جضكُلها ،و حشمل غالبا:اإلايزاهُت ،خؿاب الىخابج ،حضوٌ ؾُىلت الخؼٍىت ،حضوٌ حغير ألامىاٌ الخاصت،
ملحم الىشىف اإلاالُت؛
 جدضًض الخاعٍش والفترة التي حغؼيها ول كابمت مً اللىابم اإلاالُت مدل الخضكُم؛ ؤلاشاعة إلى ملخص الؿُاؾاث اإلاداؾبُت الهامت وغيرها مً ؤلاًظاخاث اإلاخممت. )4مضؤولية إلادارة غن القىائم املالية
ًيبغي أم ًبين اإلاضكم أن ؤلاصاعة مؿئىلت غً ؤلاغضاص والػغض الػاصٌ للبُاهاث اإلاالُت
11
خؿب إػاع إغضاص الخلاعٍغ اإلاالُت اإلاؼبم ،10وأن هظه اإلاؿؤولُت حشمل ما ًلي:
 جصمُم وجىفُظ واإلادافظت غلى الغكابت الضازلُت باإلغضاص والػغض الػاصٌ للبُاهاثاإلاالُت الخالُت مً ألازؼاء الجىهغٍت ؾىاء بؿبب ؤلاخخُاٌ أو الخؼأ.
مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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د.قادري غبذ القادر دراصة مقارهة بين مػايير التذقيق الذولية و مػايير التذقيق الجسائرية
في كيفية إغذاد ثقرير التذقيق -

 ازخُاع وجؼبُم الؿُاؾاث اإلاداؾبُت الهامت. غمل جلضًغاث مداؾبُت مػلىلت في ظل الظغوف. )5مضؤولية مذقق الحضابات
ًجب أن ًبين جلغٍغ اإلاضكم أن مؿؤولُت اإلاضكم هي إبضاء عأي خىٌ اللىابم اإلاالُت بىاءا
غلى الخضكُم ،هما ًجب أن ًبين الخلغٍغ أهه جم إحغاء الخضكُم خؿب مػاًير الخضكُم
اإلاػمىٌ بها ،هما ًجب أن ًىضح جلغٍغ اإلاضكم هظلً أن هظه اإلاػاًير جخؼلب أن ًمخثل
اإلاضكم للمخؼلباث ألازالكُت ،وأن غلى اإلاضكم جسؼُؽ وأصاء غملُت الخضكُم للحصىٌ غلى
جأهُض مػلىٌ بشأن ما إطا واهذ اللىابم اإلاالُت زالُت مً الخدغٍفاث الجىهغٍت ،فظال غً
طغوعة أن ًصف اإلاضكم غملُت الخضكُم ،هما ًيبغي غلى اإلاضكم أن ًبين في جلغٍغه أهه
ٌػخلض أن أصلت الخضكُم التي خصل غليها وافُت ومىاؾبت لخىفير أؾاؽ لغأًه.12
 )6فقرة الرأي
ًيبغي أن ًخظمً جلغٍغ اإلاضكم فلغة جدذ غىىان «الغأي»ٌ ،ػبر فيها اإلاضكم غً عأًه
اإلاىاؾب خىٌ صضق وغضالت اللىابم اإلاالُت ،ؾىاء وان عأي غير مخدفظ ،عأي زالف الغأي
غير اإلاخدفظ ؾىاء عأي مخدفظ أو عأي ؾلبي أو ؤلامخىاع غً إبضاء عأي.
 )7ثىقيؼ مذقق الحضابات
ًجب أن ًىكؼ جلغٍغ مضكم الحؿاباث ،و ًيىن جىكُؼ الخلغٍغ باإلؾم الشخص ي للمضكم
أو بئؾم مؤؾؿت الخضكُم التي ًيخمي إليها أو هالهما خؿبما ًيىن مىاؾبا.

مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة

العدد الثاني ماي 6106

- 56 -

د.قادري غبذ القادر دراصة مقارهة بين مػايير التذقيق الذولية و مػايير التذقيق الجسائرية
في كيفية إغذاد ثقرير التذقيق -

 )8ثاريخ ثقرير مذقق الحضابات
ًيبغي غلى اإلاضكم أن ًؤعر جلغٍغ مضكم الحؿاباث غلى اللىابم اإلاالُت بخاعٍش ال ٌؿبم
الخاعٍش الظي خصل فُه اإلاضكم غلى أصلت الخضكُم اليافُت واإلاالبمت التي ؾِبني غليها الغأي
غلى اللىابم اإلاالُت.
 )9غنىان مذقق الحضابات
ًيبغي أن ًدضص الخلغٍغ غىىان مػين إلاضكم الحؿاباث وهى اإلاضًىت التي ًلؼ فيها مىخب
مضكم الحؿاباث اإلاؿئىٌ غً غملُت الخضكُم أو مؤؾؿت الخضكُم التي ًيخمي إليها.
ثاهيا :ثقرير التػبير غن الرأي حىل القىائم املالية وفقا ملػايير التذقيق الجسائرية
ٌػخبر إغضاص جلغٍغ الخضكُم أزغ مغخلت مً مغاخل الخضكُم وفيها ٌػبر اإلاضكم أو مدافظ
الحؿاباث غً عأًه خىٌ اللىابم اإلاالُت ،وفُما ًلي مدخىي الخلغٍغ الػام للخػبير غً الغأي
13
إلادافظ الحؿاباث:
 .Iرأي محافظ الحضابات حىل القىائم املالية
ًىدصغ عأي مدافظ الحؿاباث خىٌ اللىابم اإلاالُت فُما ًلي:
 .0رأي بالقبىل:
ًخم الخػبير غً الغأي باللبىٌ مً زالٌ مصاصكت مدافظ الحؿاباث غلى اللىابم
اإلاالُت بأنها مىخظمت وصاصكت في حمُؼ حىاهبها اإلاػخبرة وفلا لللىاغض واإلاباصا اإلاداؾبُت
اإلاػمىٌ بها ،هما جلضم صىعة مؼابلت للىطػُت اإلاالُت ووطػُت الظمت والىجاغت وزؼٍىت
الىُان غىض نهاًت الؿىت اإلاالُت.
جخؼابم اإلاػلىماث الىاعصة في ملحم اللىابم اإلاالُت اإلاػضة التي جفؿغها.
ًمىً هظا الغأي أن ًغفم بمالخظاث ومػاًىاث طاث ػابؼ خُاصي ،مىحهت إلى جىىٍغ كاعا
الحؿاباث الؿىىٍت.
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د.قادري غبذ القادر دراصة مقارهة بين مػايير التذقيق الذولية و مػايير التذقيق الجسائرية
في كيفية إغذاد ثقرير التذقيق -

 .6رأي بتحفظ(أو بتحفظات):
ًخم الخػبير غً الغأي بخدفظ(أو بخدفظاث) مً زالٌ مصاصكت مدافظ الحؿاباث
بخدفظ غلى اللىابم اإلاالُت بأنها مىخظمت وصاصكت في حمُؼ حىاهبها اإلاػخبرة وفلا لللىاغض
واإلاباصا اإلاداؾبُت ؾاعٍت اإلافػىٌ ،هما جلضم صىعة مؼابلت لىدُجت غملُاث الؿىت
اإلاىصغمت وهظا الىطػُت اإلاالُت وممخلياث الىُان في نهاًت الؿىت.
ًجب غلى مدافظ الحؿاباث أن ًبين بىطىح في فلغة حؿبم الخػبير غً الغأي ،الخدفظاث
اإلاػبر غنها ،مؼ جلضًغ حجمها إطا أمىً كصض إبغاػ جأزيرها في الىدُجت والىطػُت اإلاالُت
للىُان.
 .3رأي بالرفض:
ًخم الخػبير غً الغأي بالغفع مً زالٌ عفع مبرع بىطىح مً ػغف مدافظ
الحؿاباث ،اإلاصاصكت غلى اللىابم اإلاالُت وأهه لم ًخم إغضاصها في حمُؼ حىاهبها اإلاػخبرة وفلا
لللىاغض
واإلاباصا اإلاداؾبُت ؾاعٍت اإلافػىٌ.
ًجب أن ًبين مدافظ الحؿاباث بىطىح في فلغة ،كبل الخػبير غً الغأي ،الخدفظاث التي
صفػخه إلى عفظه للمصاصكت مؼ الخلضًغ إطا أمىً طلً ،كصض إبغاػ جأزيرها خىٌ الىدُجت
والىطػُت اإلاالُت للىُان.
 .IIمحتىي ثقرير محافظ الحضابات حىل القىائم املالية:
ًخظمً جلغٍغ مدافظ الحؿاباث الػىاصغ الخالُت:
 .0مقذمة:
في ملضمت الخلغٍغً ،لىم مدافظ الحؿاباث بـ:
 الخظهير بؼغٍلت وجاعٍش حػُِىه.مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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د.قادري غبذ القادر دراصة مقارهة بين مػايير التذقيق الذولية و مػايير التذقيق الجسائرية
في كيفية إغذاد ثقرير التذقيق -

-

الخػغٍف بالىُان اإلاػني.
طهغ جاعٍش إكفاٌ الؿىت اإلاالُت اإلاػىُت.
ؤلاشاعة إلى أن اللىابم اإلاالُت كض جم وكفها مً ػغف الجهاػ اإلاؤهل في الىُان.
الخظهير بمؿؤولُت اإلاؿيرًً في الشغهت غىض إغضاص اللىابم اإلاالُت.
الخظهير بمؿؤولُخه في الخػبير غً عأًه خىٌ اللىابم اإلاالُت.
جدضًض إطا جم إعفاق الخلغٍغ باإلايزاهُت وحضوٌ خؿاب الىخابج وحضوٌ جضفلاث
الخؼٍىت وحضوٌ حغيراث عأؽ اإلااٌ وهظا اإلالحم غىض ؤلاكخظاء.

 .6الرأي حىل القىائم املالية:
ًلىم مدافظ الحؿاباث طمً هظا اللؿم:
 ٌشير إلى أهضاف وػبُػت مهمت اإلاغاكبت ،مؼ جىطُذ أن ألاشغاٌ التي أهجؼها كضجمذ ػبلا إلاػاًير اإلاهىت وأنها حشيل كاغضة مىؼلُت للخػبير غً عأًه خىٌ
الحؿاباث الؿىىٍت.
 ٌػبر غً عأًه خىٌ الحؿاباث الؿىىٍت .الظي ًمىً أن ًيىن ،خؿب الحالت إماعأي باللبىٌ ،عأي بخدفظ(أو بخدفظاث) أو عأي بالغفع.

 .3فقرة املالحظات:
ًخظمً الخلغٍغ الػام للخػبير غً الغأي في فلغة مىفصلتً ،خم إصعاحها بػض الخػبير غً
الغأي ،مالخظاث تهضف إلى لفذ اهدباه اللاعا لىلؼت أو لػضة هلاغ جخػلم بالحؿاباث
الؿىىٍت صون الدشىًُ في الغأي اإلاػبر غىه وفي خالت وحىص شيىن مػخبرة مبِىت بشيل
وحُه في اإلالحم ،بدُث ًغجبؽ خلها بأخضار مؿخلبلُت مً شأنها الخأزير في الحؿاباث
الؿىىٍتً ،لؼم مدافظ الحؿاباث بئبضاء اإلاالخظاث الظغوعٍت.
ثالثا :دراصة مذي التطابق بين مػايير التذقيق الذولية والجسائرية في إغذاد ثقرير
التذقيق الخارجي
مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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د.قادري غبذ القادر دراصة مقارهة بين مػايير التذقيق الذولية و مػايير التذقيق الجسائرية
في كيفية إغذاد ثقرير التذقيق -

الغغض مً اإلالاعهت بين مػاًير الخضكُم الضولُت والجؼابغٍت في هُفُت إغضاص جلغٍغ
الخضكُم الخاعجي هى مػغفت اججاه الخؼابم بُنهما ،خُث ٌػخبر ملُاؽ لُياعث مً أفظل
أؾالُب كُاؽ ؤلاججاهاث.
بما أن اإلاخغير الظي ٌػبر غً الخُاعاث( جؼابم جام ،جؼابم شبه جام ،جؼابم حؼةي ،جؼابم
طػُف ،ال ًىحض جؼابم) ملُاؽ جغجُبي ،وألاعكام التي جلابلها حػبر غً ألاوػان وهي(جؼابم
جام = ،5جؼابم شبه جام= ،4جؼابم حؼةي = ،3جؼابم طػُف = ،2ال ًىحض جؼابم = ،)1زم
هدؿب بػض طلً اإلاخىؾؽ الحؿابي وٍخم طلً بدؿاب ػىٌ الفترة أوال وهي في صعاؾدىا
غباعة غً خاصل كؿمت  4غلى  ،5خُث  4جمثل غضص اإلاؿافاث( مً 1إلى  2مؿافت أولى،
مً  2إلى  3مؿافت زاهُت ،ومً  3إلى  4مؿافت زالثت ،ومً  4إلى  5مؿافت عابػت) 5 ،جمثل
غضص ؤلازخُاعاث ،وغىض كؿمت  4غلى ً 5يخج ػىٌ الفترة وَؿاوي  0.8وٍصبذ الخىػَؼ خؿب
الجضوٌ الخالي:
الجذول رقم( :)1ثىزيؼ إلاثجاهات وفقا ملقياش ليكارت الخماس ي
املضتىي
املتىصط الحضابي
مً  1إلى 1.8
أهبر  1.8إلى 2.6
أهبر  2.6إلى 3.4

ال ًىحض جؼابم
جؼابم طػُف
جؼابم حؼةي

أهبر  3.4إلى 4.2

جؼابم شبه جام

جؼابم جام
أهبر  4.2إلى 5
اإلاصضع :مً إغضاص الباخث
وبالخالي ًمىىىا عصض مضي الخؼابم بين مخؼلباث مػاًير الخضكُم الضولُت اإلاخػللت بئغضاص
الخلاعٍغ وما ًلابلها مً مخؼلباث مػاًير الخضكُم الجؼابغٍت مً زالٌ بىاء الجضاوٌ الخالُت:
الجذول رقم( :)2دراصة التطابق في رأي مذقق الحضابات بين كل من مػايير التذقيق
الذولية ومػايير التذقيق الجسائرية
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د.قادري غبذ القادر دراصة مقارهة بين مػايير التذقيق الذولية و مػايير التذقيق الجسائرية
في كيفية إغذاد ثقرير التذقيق -

درجة التطابق
رأي مذقق الحضابات وفقا ملػايير
مؼ مػايير التذقيق
التذقيق الذولية
الجسائرية

النتيجة

 .0الغأي غير اإلاخدفظ

5

جؼابم جام

 .6الغأي اإلاخدفظ

5

جؼابم جام

 .3الغأي الؿلبي

1

ال ًىحض جؼابم

 .4ؤلامخىاع غً إبضاء عأي
املتىصط الحضابي

5

جؼابم جام

4

جؼابم شبه جام

اإلاصضع :مً إغضاص الباخث
جظمً اإلادىع ألاوٌ مً زالٌ الجضوٌ عكم 2أهم آلاعاء اإلامىىت إلاضكم الحؿاباث
الخاعجي خىٌ اللىابم اإلاالُت وفلا إلاػاًير الخضكُم الضولُت وما ًلابلها مً آعاء وفلا إلاػاًير
الخضكُم الجؼابغٍت ،خُث بلغ غضصها أعبؼ( )4آعاء ،و ًخضح لىا مً زالٌ الجضوٌ عكم( )2أن
صعحت الخؼابم جغاوخذ بين( )5، 1وفلا إلالُاؽ لُياعث الخماس ي ،هما هالخظ أن الغأي
عكم( « :)3الغأي الؿلبي » خصل غلى أصوى صعحت بلُمت( ،)1بِىما جم الحصىٌ غلى أغلى
صعحت أال وهي( )5مً زالٌ باقي آلاعاء وهي الغأي غير اإلاخدفظ ،الغأي اإلاخدفظ و ؤلامخىاع غً
إبضاء عأي.
هما هالخظ في آزغ الجضوٌ عكم( ،)2أن اإلاخىؾؽ الحؿابي إلحمالي غباعاث اإلادىع ألاوٌ
بلغ  4وهى ما ًؤهض غلى وحىص جؼابم شبه جام في عأي مضكم الحؿاباث الخاعجي بين ول مً
مػاًير الخضكُم الضولُت ومػاًير الخضكُم الجؼابغٍت.

الجذول رقم( :)3دراصة التطابق في محتىي ثقرير التذقيق الخارجي بين كل من مػايير
التذقيق الذولية ومػايير التذقيق الجسائرية
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د.قادري غبذ القادر دراصة مقارهة بين مػايير التذقيق الذولية و مػايير التذقيق الجسائرية
في كيفية إغذاد ثقرير التذقيق -

درجة التطابق
مػايير
محتىي ثقرير مذقق الحضابات وفقا ملػايير مؼ
النتيجة
التذقيق
التذقيق الذولية
الجسائرية
جؼابم جام
5
 .0غىىان الخلغٍغ
 .6اإلاىحه إليهم الخلغٍغ

4

جؼابم شبه جام

 .3الفلغة الخمهُضًت
 .4مؿؤولُت ؤلاصاعة غً اللىابم اإلاالُت
 .5مؿؤولُت مضكم الحؿاباث

3
4
3

جؼابم حؼةي
جؼابم شبه جام
جؼابم حؼةي

 .6فلغة الغأي

5

جؼابم جام

 .7جىكُؼ مضكم الحؿاباث
 .8جاعٍش جلغٍغ مضكم الحؿاباث
 .9غىىان مضكم الحؿاباث

5
1
5

جؼابم جام
ال ًىحض جؼابم
جؼابم جام

املتىصط الحضابي

3.88

جؼابم شبه جام

اإلاصضع :مً إغضاص الباخث
جظمً اإلادىع الثاوي مً الضعاؾت مً زالٌ الجضوٌ عكم 3الػىاصغ التي جمثل مدخىي
جلغٍغ مضكم الحؿاباث الخاعجي وفلا إلاػاًير الخضكُم الضولُت وما ًلابلها مً غىاصغ وفلا
إلاػاًير الخضكُم الجؼابغٍت ،خُث بلغ غضصها حؿػت( )9غىاصغ ،و ًخضح لىا مً زالٌ
الجضوٌ عكم( )3أن صعحت الخؼابم جغاوخذ بين( 1و  )5وفلا إلالُاؽ لُياعث الخماس ي ،هما
هالخظ أن الػىصغ عكم( « :)8جاعٍش جلغٍغ مضكم الحؿاباث » خصل غلى أصوى صعحت بلُمت()1
وفلا إلالُاؽ لُياعث الخماس ي ،بِىما جم الحصىٌ غلى أغلى صعحت أال وهي( )5مً زالٌ
الػىاصغ  7 ،6 ،1و.9

مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة

العدد الثاني ماي 6106

- 55 -
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هما هالخظ في آزغ الجضوٌ عكم( ،)3أن اإلاخىؾؽ الحؿابي إلحمالي غباعاث اإلادىع الثاوي
بلغ  3.88وهى ما ًؤهض غلى وحىص جؼابم شبه جام في مدخىي جلغٍغ مضكم الحؿاباث الخاعجي
بين ول مً مػاًير الخضكُم الضولُت ومػاًير الخضكُم الجؼابغٍت.
الجذول رقم( :)4املتىصط الحضابي إلجمالي محاور الذراصة
املتىصط
الحضابي

محاور الذراصة

الخؼابم في عأي مضكم الحؿاباث بين ول مً
مػاًير الخضكُم الضولُت ومػاًير الخضكُم الجؼابغٍت
الخؼابم في مدخىي جلغٍغ مضكم الحؿاباث بين ول
مً مػاًير الخضكُم الضولُت ومػاًير الخضكُم 3.88
الجؼابغٍت
هتيجة الذراصة(مذي التطابق في ثقرير التذقيق
وفقا ملػايير التذقيق الذولية ومػايير التذقيق 3.94
الجسائرية)
4

النتيجة
جؼابم شبه جام
جؼابم شبه جام

جؼابم شبه جام

اإلاصضع :مً إغضاص الباخث
ًخضح لىا مً زالٌ الجضوٌ عكم( ) 4أن هىان جؼابم شبه جام في مخؼلباث إغضاص جلغٍغ
الخضكُم الخاعجي وفلا ليل مً مػاًير الخضكُم الضولُت ومػاًير الخضكُم الجؼابغٍت ،وطلً
مً زالٌ مخىؾؽ خؿابي إحمالي ًلضع ب ـ 3.94وهى ًيخمي إلى اإلاجاٌ] :]4.2-3.4جؼابم شبه
جام ،خؿب ملُاؽ لُياعث الخماس ي.
وجم الحصىٌ غلى اإلاخىؾؽ الحؿابي إلحمالي مداوع الضعاؾت خىٌ مضي الخؼابم في
جلغٍغ الخضكُم وفلا إلاػاًير الخضكُم الضولُت ومػاًير الخضكُم الجؼابغٍت  ،مً زالٌ خؿاب
مخىؾؽ اللُم  4و  1.5اإلاخػللت باإلادىع ألاوٌ و الثاوي مً الضعاؾت غلى الخىالي.
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خاثمة:
شهضث الػلىص ألازيرة غضة جؼىعاث غلى اإلاؿخىي الضولي هدُجت الؼفغة التي شاهضتها
جىىىلىحُا اإلاىاصالث وؤلاجصاٌ ،خُث ألغذ هظه ألازيرة الحضوص بين الضوٌ في حمُؼ
اإلاجاالث ومً أهمها الجاهب ؤلاكخصاصي الظي ٌػخبر عهيزة الخؼىع والىمى في أي صولت ،مما
أجاح للشغواث مجاٌ أهبر للخىؾؼ وػٍاصة ألاعباح مً زالٌ ؤلاهدشاع في مسخلف الضوٌ مما
أفغػ لضًىا شغواث صولُت غابغة لللاعاث ،وغلى الجاهب آلازغ لهظا الخىؾؼ الىبير للشغواث
الضولُت غبر مسخلف الضوٌ واحهذ جلً الشغواث مػىكاث ًمىً أن جدض مً جىؾػها
والخأزير بشيل هبير غلى أعباخها ،أال وهى ؤلازخالفاث بين الضوٌ في حىاهب غضة مً أبغػها
ؤلازخالفاث في ألاهظمت والدشغَػاث اإلاداؾبُت ،خُث ٌػخبر الخضكُم مً أهم جلً الجىاهب
التي كض جمثل غابلا أما الشغواث الضولُت وىهه ًدملها جيالُف هبيرة مً كبل شغواث
الخضكُم الضولُت ،ألن هظه ألازيرة مجبرة غلى جدمل هفلاث أهبر هدُجت إغخماصها غلى مػاًير
جضكُم مسخلفت في إغضاص جلاعٍغها ،مما ًجبرها غلى ػلب أحػاب هبيرة مً الشغواث الضولُت
التي حػض مً أهبر غمالءها ،وفي ظل الظغوف الؿابلت ظهغث الحاحت إلى مػاًير جضكُم
مىخضة بين حمُؼ الضوٌ لخجاوػ اإلاػىكاث الؿابلت ،وبالفػل جبلىعث هظه الحاحت إلى ظهىع
مػاًير جضكُم صولُت جدذ مظلت ؤلاجداص الضولي للمداؾبين ،خُث ًلىم هظا ألازير وبضغم
هبير مً الشغواث الضولُت بئصضاع مػاًير الخضكُم والتروٍج لها في مسخلف صوٌ الػالم
هبضًل للمػاًير الىػىُت ،خُث للُذ مػاًير الخضكُم الضولُت كبىال واؾػا مً أغلب الضوٌ
غلى عأؾها صوٌ ؤلاجداص ألاوعوبي ،هما جبىتها مػظم الضوٌ الىامُت التي حؿػا مً زالٌ هظه
الخؼىة إلى جدلُم غاًاث إكخصاصًت ومداؾبُت وغلى عأؾها حظب ؤلاؾدثماعاث ألاحىبُت
اإلاباشغة التي جلىصها الشغواث الضولُت ،ولهظا الغغض حاءث صعاؾدىا لخدىاوٌ مىطىع ًخػلم
بئغضاص جلغٍغ الخضكُم الخاعجي وفلا إلاػاًير الخضكُم الضولُت باإلالاعهت مؼ مػاًير الخضكُم
الجؼابغٍت مً أحل الىكىف غلى مضي جبني الجؼابغ إلاػاًير الخضكُم الضولُت في إغضاص جلاعٍغ
الخضكُم الخاعجي ،خُث مىىدىا هظه الضعاؾت مً الخغوج بالىخابج الخالُت:
 إن الجهت اإلاؿؤولت غً إصضاع مػاًير الخضكُم في الجؼابغ هي الجهت الدشغَػُت؛مجلة الدراسات االقتصادية المعمقة
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-

-

إن مدافظ الحؿاباث هى الشخص اإلاؿؤوٌ كاهىها غً إغضاص جلغٍغ الخضكُم
الخاعجي خىٌ اللىابم اإلاالُت للمؤؾؿاث ؤلاكخصاصًت الجؼابغٍت؛
جبني مػاًير الخضكُم الضولُت ًمىً الجؼابغ مً عبذ الىكذ والخيلفت غىـ فُما لى
اغخمضث غلى إمياهُاتها الظاجُت في إغضاص جلً اإلاػاًير؛
حػض مػاًير الخضكُم الضولُت مً كبل زبراء صولُين غلى مؿخىي غالي مً الىفاءة
مما ًمىً الجؼابغ مً اهدؿاب مػاًير طاث حىصة غالُت وؤلاؾخفاصة مً الخبرة
الضولُت غىـ ما لى اغخمضث غلى كضعاتها الىػىُت في إغضاص جلً اإلاػاًير؛
هىان جؼابم شبه جام بين مػاًير الخضكُم الضولُت ومػاًير الخضكُم الجؼابغٍت فُما
ًخػلم بغأي اإلاضكم الخاعجي خىٌ اللىابم اإلاالُت؛
ًىحض جؼابم شبه جام بين مخؼلباث مػاًير الخضكُم الضولُت ومػاًير الخضكُم
الجؼابغٍت فُما ًخػلم بمدخىي جلغٍغ اإلاضكم الخاعجي؛
ًىحض جؼابم شبه جام بين جلغٍغ مدافظ الحؿاباث وجلغٍغ الخضكُم وفلا إلاػاًير
الخضكُم الضولُت؛
إن مخؼلباث إغضاص جلغٍغ مدافظ الحؿاباث حػىـ ؾعي الجؼابغ لخبني مػاًير
الخضكُم الضولُت.
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