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امللخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مهنة الخبير املحاسبي كأحد املهن
األساسية لتقديم خدمات التدقيق الخارجي اإللزامي في الجزائر ،حيث خلصت الدراسة إلى
نتيجة مفادها أن هناك ضعف في تغطية احتياجات املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية من
خدمات التدقيق الخارجي من قبل الخبراء املحاسبين ،ما يستوجب اإلستعانة بخدمات
أطراف أخرى وعلى رأسهم محافظي الحسابات.
الكلمات املفتاحية  :تدقيق؛ محاسبة؛ مؤسسة؛ معلومات.
تصنيف M42 ،M41 :Jel
ABSTRACT
The purpose of this paper is to highlight the profession of the chartered
accountant as one of the key professions for providing external auditing
services in Algeria, as this study has concluded that there is a weakness in the
coverage the needs of the Algerian economic institutions from external
auditing services by the chartered accountants, which requires which required
the services of other parties, mainly The External Auditor.
Keywords: Audit; accounting; institution; information.
Jel classification code: M41, M42
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 .1املقدمة
تعتبر الجزائر من بين الدول التي باشرت في إحداث إصالح محاسبي وهذا في سياق
اإلصالحات اإلقتصادية التي عرفتها الجزائر خاصة في العقود األخيرة وذلك قصد تسريع وتيرة
التنمية اإلقتصادية ،ولقد أسفر اإلصالح املحاسبي في الجزائر عن صدور نظام محاسبي مالي
يعوض املخطط املحاسبي الوطني في ظل عجز هذا األخير عن تلبية احتياجات مستخدمي
املعلومات املالية واملحاسبية وعلى رأسهم املستثمر األجنبي ،وهذا النظام املحاسبي املالي
الجديد ملزم التطبيق في املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية كأساس إلعداد قوائمها املالية
لألطراف الخارجية ،وذلك من أجل الخروج بصورة مقبولة على نطاق واسع للوضعية املالية
للمؤسسة وأدائها .إن النظام املحاسبي املالي باعتباره صادر بموجب قانون واصدارات رسمية
أخرى والتي تضمن بصفة أساسية اإللتزام بالتطبيق من طرف املؤسسات ،إل أن ذلك ل
يكفي لضمان إلتزام األطراف املعنية بتطبيق النظام املحاسبي املالي على النحو املرجو ،وكذا
املساعدة على اكتشاف اإلنحرافات من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقويمها.
إن ما سبق يعتبر الهدف الرئيس ي من خدمات التدقيق املقدمة من قبل املهن
املحاسبية في الجزائر وعلى رأسها الخبير املحاسبي ومحافظ الحسابات ،وذلك في سبيل توفير
معلومات مالية موثوقة تعبر بصدق عن الوضع املالي للمؤسسة اإلقتصادية وأدائها ،وذلك
من خالل سلسلة من اإلجراءات واملعايير التي يلتزم بها املدقق سواء الخبير املحاسبي أو
محافظ الحسابات بغرض إبداء رأي فني محايد عن مدى صدق وعدالة التقارير املالية من
خالل األدلة والبراهين الكافية.
من خالل ما سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية:
ماهو واقع مهنة الخبير املحاسبي في الجزائر وما مدى قدرتها على تغطية احتياجات
التدقيق من قبل املؤسسات اإلقتصادية؟
أهمية البحث:
 يساهم التدقيق الخارجي في زيادة موثوقية ومصداقية املعلومة املحاسبية؛ تعتبر املعلومة اإلقتصادية بشكل عام واملعلومة املحاسبية بصفة خاصة من أهمموارد املؤسسة اإلقتصادية الضرورية لنموها واستقرارها؛
 -يستمد البحث أهميته من تعاظم دور املعلومة املالية في تنشيط سوق املال؛
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 يستمد البحث أهميته أيضا من الدور الذي قد يلعبه اإلستثمار األجنبي في دفعوتسريع وتيرة التنمية اإلقتصادية في الدول املستضيفة ،وهذا األخير يتطلب مناخ
استثماري مالئم من أهمه توفر معلومات محاسبية ومالية ذات مصداقية؛
 الحاجة إلى التدقيق الخارجي قصد ضمان التطبيق الجيد والفعال للنظام املحاسبياملالي داخل املؤسسة اإلقتصادية الجزائرية ،مما يساهم في الوصول باإلصالح
املحاسبي إلى مبتغاه.
أهداف الدراسة:
 عرض املؤسسات اإلقتصادية التي تشكل النسيج اإلقتصادي في الجزائر؛ إبراز مختلف املهن املحاسبية في الجزائر والخدمات التي تقدمها وكيفية التفريق بينمهامها؛
 تسليط الضوء على مهنة الخبير املحاسبي كأحد املهن املحاسبية الهامة في تقديممختلف خدمات املحاسبة في الجزائر؛
 عرض واقع مهنة الخبير املحاسبي في الجزائر ومدى مواكبتها لتطورات حجم النسيجاملؤسس ي اإلقتصادي في الجزائر واحتياجاته من خدمات املحاسبة والتدقيق.
املنهج املتبع في الدراسة :
لدراسة هذا املوضوع يتطلب األمر استخدام منهج معين ،ولهذا سوف نحتاج إلى
استخدام املنهج الوصفي قصد إبراز وتوضيح كل العناصر التي لها أهمية في البحث ،كما
سنحتاج إلى استخدام املنهج التحليلي قصد اإلحاطة بكل أجزاء املوضوع التي ل تقل أهمية
عن بعضها البعض ،كما يتطلب املوضوع استخدام منهج من خالل رصد واقع مهنة الخبير
املحاسبي في الجزائر.
.2عرض عام للخدمات املحاسبية من قبل الخبيراملحاسبي في الجزائر:
تقدم مهنة الخبير املحاسبي في الجزائر مجموعة من الخدمات املحاسبية املوجهة
باألساس للمؤسسات اإلقتصادية ،وهي بشكل عام كالتالي:
 1.2املحاسبة:
أ .تعريف املحاسبة:
هناك عدة تعاريف للمحاسبة نذكر منها ما يلي:
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املحاسبة هي عملية تعريف وتطوير وقياس وإيصال للمعلومات (بول.ج و مارشال،2009 ،
صفحة )29
ويمكن تعريف املحاسبة بأنها عملية تختص بتحديد وقياس وتسجيل وتوصيل البيانات
واملعلومات اإلقتصادية واملالية معبرا عنها بوحدة النقد واملتعلقة بالوحدات اإلقتصادية
لتقديمها إلى املهتمين بتلك البيانات واملعلومات
بغرض مساعدتهم في اتخاذ القرارات اإلقتصادية املختلفة( .الحسبان ،ليوجد سنة نشر،
صفحة )19
كما تعرف بأنها تسجيل وتبويب وتلخيص األحداث اإلقتصادية على نحو منطقي بهدف توفير
معلومات مالية ملتخذ القرار (فتحي عبد اللطيف ،2002 ،صفحة )15
املحاسبة هي نشاط خدمي ،وظيفتها توفير معلومات كمية ،ذات طبيعة مالية في األساس،
حول الوحدات اإلقتصادية ،والتي يراد منها أن تكون مفيدة في اتخاذ القرارات اإلقتصادية.
(فالح النعيمي ،2010 ،صفحة )18 ،17
ب .القوائم املالية كمخرجات أساسية للمحاسبة:
تتضمن املجموعة الكاملة من القوائم املالية ما يلي:
ب 1.امليزانية:
تعرض امليزانية صورة للمركز املالي للشركة من خالل بيان ما لها من ممتلكات(األصول)
وحقوق امللكية وما عليها من إلتزامات مالية(الخصوم) في تاريخ معين هو تاريخ امليزانية ،ووفقا
للمعادلة األساسية للميزانية ،وهي:األصول = الخصوم  +حقوق امللكية
ويطلق على القائمة املحاسبية ،التي تبين أصول املنشأة في جانب ،وخصوم املنشأة
وحقوق امللكية في جانب آخر ،اسم قائمة املركز املالي ،وانطالقا من املعادلة املحاسبية ،فإن
جانبي القائمة يكونان دوما متساويين ،وبسبب تساوي أو توازن جانبي قائمة املركز املالي،
يطلق عليها كذلك اسم امليزانية( .قادري ،2018 ،صفحة )387
ب 2.قائمة الدخل:
تعطي قائمة الدخل صورة أكثر وضوحا عن الشركة ،حيث تقيس أداء الشركة خالل
الفترة املالية املنتهية ،وتبين ما إذا كانت نتيجة هذا األداء ربحا أو خسارة ،وذلك عن طريق
مقارنة اإليرادات بالتكاليف ،وتعد قائمة الدخل أهم تقرير مالي بالنسبة لكثير من املحللين
املاليين واملستثمرين الحاليين واملرتقبين ،وهي توضح ما حققته الشركة من أرباح أو خسائر،
وقائمة الدخل ذات أهمية كبيرة للمساهمين ألنها:
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 تظهر نتائج أعمال الشركة للسنة املالية املنتهية؛ تعتبر مؤشرا هاما لتوقع ما سيكون عليه مستقبل الشركة.تبين قائمة الدخل مقابلة اإليرادات املحققة من بيع املنتجات أو تقديم الخدمات مع
التكاليف املتكبدة لتشغيل الشركة لتحقيق تلك اإليرادات ،والفرق بين اإليرادات املحققة
والتكاليف املتكبدة يعتبر صافي الربح أو الخسارة للسنة ،وتتكون التكاليف املتكبدة عادة من
تكلفة املبيعات ،تكاليف البيع والتوزيع ،واملصروفات العمومية واإلدارية ،وأعباء التمويل.
(قادري ،2018 ،صفحة )387
ب 3.قائمة التدفقات النقدية:
وهي قائمة تبين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة خالل فترة معينة ،وتبين مصادر
هذه التدفقات والتي تشمل التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ،والتدفقات النقدية
من األنشطة اإلستثمارية وكذلك التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية ،وتعتبر هذه
القائمة مكملة للقوائم األخرى كونها تقدم معلومات مبنية على األساس النقدي( .حميدات و
خداش ،2013 ،صفحة )29
ب 4.قائمة التغيرات في حقوق امللكية:
هي قائمة تظهر التغيرات في حقوق امللكية أو أي تغيرات قد تطرأ على بنود رأس املال
وحقوق املساهمين ،ويظهر من خالل قائمة التغيرات في حقوق امللكية أي تغيرات تطرأ على
بنود رأس املال وحقوق املساهمين ،والتي تعطي معلومات عن التغيرات التي تحدث أثناء
السنة على رأس املال واألرباح املحتجزة والتوزيعات واإلحتياطيات ،وهي توضح أيضا :هل
أجرت الشركة زيادة على رأس املال؟ وكيف كانت الزيادة؟ وهل أصدرت الشركة أسهما
جديدة ،هل قامت الشركة بتوزيع أسهم مجانية ،وهل األرباح املحتجزة ارتفعت أم انخفضت
وبأي مقدار؟ وكذلك األمر بالنسبة لإلحتياطيات( .قادري ،2018 ،صفحة )388
ب 5.اإليضاحات املتممة للقوائم املالية:
وتبين ملخصا للسياسات املحاسبية ومالحظات تفسيرية تتعلق ببنود القوائم املالية،
وإفصاحات تتطلبها املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،وقد تشمل هذه التقارير معلومات
حول أثار التغيرات في بيئة عمل املنشأة وسياسة توزيع األرباح واملنافسة السوقية ،وكذلك
تعد تقارير حول مصادر األموال والنسب املستهدفة للخصوم إلى حقوق امللكية ،ويمكن
عرض تقارير تتضمن موارد املنشأة غير الواردة ضمن قائمة امليزانية مثل املوارد البشرية،
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ً
والشهرة املولدة داخليا وأية إفصاحات إختيارية أخرى( .حميدات و خداش ،2013 ،صفحة
)29
 2.2التدقيق:
أ -مفهوم التدقيق:
التدقيق عبارة عن جمع وتقييم األدلة عن املعلومات لتحديد والتقرير عن مدى
التوافق بين هذه املعلومات ومعايير تم وضعها على نحو مسبق( .فتحي عبد اللطيف،2002 ،
صفحة )15
وتعني عملية التدقيق ،عملية يعبر فيها املمارس عن استنتاج مصمم لرفع درجة ثقة
املستخدمين املقصودين عدا  -الطرف املسؤول -حول نتيجة تقييم أو قياس موضوع العملية
استنادا إلى مقاييس(International Federation of Accountants(IFAC), 2010, p. 26) .
من خالل املفهوم السابق يمكن مناقشة أهم ما جاء فيه من خالل ما يلي:
 −نتيجة تقييم أو قياس موضوع العملية :هي املعلومات التي نحصل عليها من تطبيق
املقاييس على موضوع العملية ،فعلى سبيل املثال ،اإلعتراف والقياس والعرض
واإلفصاح(النتيجة) ينتج من تطبيق إطار إعداد القوائم املالية في اإلعتراف  ،القياس،
العرض واإلفصاح(مقاييس) على املركز املالي ،األداء املالي والتدفقات النقدية
للمؤسسة(موضوع العملية)( .قادري ،ضرورة التكامل بين التدقيق الداخلي والخارجي
ملواجهة مخاطر التحريف املالي في املؤسسة اإلقتصادية كأحد مقومات حوكمة
الشركات ،2020 ،صفحة )324
 −موضوع العملية :يمكن أن يأخذ موضوع العملية عدة أشكال على غرار األداء املالي
واملركز املالي والتدفقات املالية ،نظم الرقابة الداخلية...إلخ ،ومن أهم خصائص موضوع
العملية املناسب ما يلي(International Federation of Accountants(IFAC), 2010, p. :
)13
أ -قابال للتحديد ،ومن املمكن تقييمه أو قياسه استنادا إلى مقاييس محددة.
ب -إمكانية إخضاع املعلومات الخاصة به إلجراءات لجمع األدلة املناسبة والكافية
لدعم استنتاج املدقق املمارس.
 −املستخدمون املقصودين :الشخص أو األشخاص ،أو فئة من األشخاص الذين يعد لهم
املدقق تقرير التدقيق ،وقد يكون الطرف املسؤول أحد املستخدمين املقصودين ،ولكنه
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ليس الوحيد (Saudi Organization for Certified Public Accountants(SOCPA),
) ،2009, p. 16ويمكن اعتبار املستثمرين الحاليين واملحتملين واملقرضين واملوردين
واملوظفين والعمالء والحكومات ووكالتها واإلدارة والجمهور (البحيص ي ،2004 ،صفحة
 ،)6كمستخدمين مقصودين.
 −املمارس :يقصد به الشخص أو األشخاص القائمون بالتدقيق( .الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين ،2009 ،صفحة )5
 −املقاييس :هي النقاط املرجعية التي تستخدم لتقييم ،أو قياس موضوع ما،
متضمنة (،حيثما يكون مالئما) ،النقاط املرجعية للعرض واإلفصاح ،ويمكن أن تكون
املقاييس رسمية ،أو أقل من مستوى الرسمية ،كما يمكن أن تكون املقاييس مناسبة من
أجل التقييم ،أو القياس املتسق ملوضوع ما في سياق الحكم املنهي ،وحتى تكون املقاييس
مناسبة يجب أن تتوفر على مجموعة من السمات املتمثلة في املالءمة ،اإلكتمال،
املوثوقية ،الحيادية ،القابلية للفهم(Saudi Organization for Certified Public .
)،Accountants(SOCPA), 2009, p. 8
 −الطرف املسؤول :هو الشخص أو األشخاص الذي يكون مسؤول عن موضوع العملية
واملعلومات الخاصة بموضوع العملية ،ويحدث ذلك مثال عندما تستخدم مؤسسة
مدقق إلجراء عملية تدقيق فيما يتعلق بتقرير أعدته حول ممارساتها الخاصة
باستمراريتها (اإلتحاد الدولي للمحاسبين ( ،2010 ،)IFACصفحة  ،)9كما قد يكون
الطرف املسؤول مسؤول عن موضوع العملية دون املعلومات الخاصة بموضوع العملية
كما قد يكون العكس.
 −رفع درجة ثقة املستخدمين املقصودين :يشير املفهوم السابق للتدقيق إلى أن الهدف
األساس ي للتدقيق الحديث هو تضييق فجوة التوقعات ،ويمكن تعريف فجوة التوقعات
في التدقيق بأنها التباين بين توقعات املجتمع أو مستخدمي القوائم املالية من املدققين ،
واألداء الفعلي لهم (جورج دانيال ،2003 ،صفحة  ،)7وهذا التباين يتكون من املستويان
التاليان( :جورج دانيال ،2003 ،صفحة )8 ،7
 −الفجوة املعقولة ،التي تتمثل في التباين بين توقعات املجتمع أو مستخدمي القوائم
املالية من املدقق ،وما يستطيع املدقق أداءه بصورة معقولة.
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 −فجوة األداء ،التي تتمثل في التباين بين الواجبات التي يتوقعها املجتمع أو مستخدمي
القوائم املالية بشكل معقول من املدقق ،وبين األداء الفعلي له ،ويمكن تقسيم تلك
الفجوة إلى مكونين هما:
أ -الفجوة بين الواجبات التي يمكن توقعها من املدقق ،وبين واجبات املدقق وفقا
ملعايير التدقيق ،ويطلق على تلك الفجوة عدم كفاية أو قصور في معايير
التدقيق.
ب -الفجوة بين واجبات املدقق وفقا ملعايير التدقيق ،وبين األداء الفعلي له ،ويطلق
على تلك الفجوة عدم كفاية أو قصور في األداء.
ب -األطراف املستفيدة من نتائج التدقيق الخارجي:
يمكن تقسيم املستفيدين من نتائج تدقيق القوائم املالية من قبل املدقق الخارجي إلى
مجموعتين رئيسيتين كالتي( :الطلحة ،2003 ،صفحة )10 ،9
ب 1.مستفيدون لهم إهتمام مباشر باملؤسسة:
تشمل هذه املجموعة املستثمرين الحاليين أصحاب حقوق رأس املال الحاليين
واملرتقبين ،املقرضين الحاليين واملرتقبين  ،ضريبة الدخل  ،الدوائر الحكومية  ،إدارة
املؤسسة ،موظفيها ،عمالئها ومورديها ،وفيما عدا إدارة املؤسسة يعتبر املستفيدون في هذه
املجموعة مستفيدين خارجيين نظرا إلنعدام درایتهم اليومية بأنشطة املؤسسة.
ب 2.مستفيدون لهم اهتمام غير مباشر باملؤسسة :
تشمل هذه املجموعة الدوائر الحكومية الرقابية ،والدوائر الحكومية املسئولة عن
تخطيط وتوجيه اإلقتصاد الوطني ،ويعتبر املستفيدون في هذه املجموعة مستفيدين
خارجيين نظرا إلنعدام درایتهم اليومية بأنشطة املؤسسة.
كما يمكن تقسيم املستفيدين في املجموعتين السابقتين حسب قدرتهم أو سلطتهم
على تحديد املعلومات التي يحتاجون إليها من املؤسسة إلى مجموعتين كاألتي:
 −مستفيدون لديهم القدرة أو السلطة على تحديد املعلومات التي يحتاجونها من
املؤسسة :وتشمل هذه املجموعة ضريبة الدخل  ،الدوائر الحكومية  ،إدارة املؤسسة ،
الدوائر الحكومية الرقابية ،والدوائر الحكومية املسئولة عن تخطيط وتوجيه اإلقتصاد
الوطني.
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 −مستفيدون ليست لديهم القدرة أو السلطة على تحديد املعلومات التي يحتاجون إليها
من املؤسسة:
وتشمل هذه املجموعة باقي قطاعات املستخدمين على الرغم من أن بعض املقرضين
قد تتوافر لديهم القدرة على تحديد بعض املعلومات التي يحتاجونها من املؤسسة ،ولكن
نظرا ألنه في معظم حالت اإلقراض يعتمد املقرضون إلى حد كبير على القوائم املالية التي
تقدمها املؤسسة ونظرا لعدم قدرة هذا القطاع من املستفيدين على فرض معايير محاسبة
مالية يتم على أساسها إعداد القوائم املالية املقدمة إليهم فقد تم تصنيفهم ضمن هذه
املجموعة من قطاعات املستفيدين.
ويمكن أيضا تقسيم املستفيدين من نظام املعلومات املحاسبي حسب انتمائهم إلى
املؤسسة إلى فريقين( :جورج دانيال ،2003 ،صفحة )8
 −املستخدمون الداخليون :أعضاء مجلس اإلدارة  ،مدراء تنفيذيون ،املدراء،
املستخدمون (واإلتحادات العمالية).
 −املستخدمون الخارجيون :املساهمون ،املحللون ،الدائنون ،السلطات الضريبية،
عامة الناس.
 3.2تطويرنظم املعلومات املحاسبية في املؤسسة اإلقتصادية:
أ .نظام املعلومات املحاسبي:
هناك عدة تعاريف من أهمها:
نظام املعلومات املحاسبية هو نظام يجمع البيانات ويسجلها ويخزنها ويعالجها إلنتاج
معلومات لصناع القرار ،يمكن أن يكون نظام املعلومات املحاسبي نظاما يدويا بسيطا للغاية
يعتمد على الورق وقلم الرصاص ،أو نظاما معقدا جدا يستخدم أحدث أجهزة الكمبيوتر
وتكنولوجيا املعلومات ،أو مزيج بين األسلوبين السابقين ،وبغض النظر عن النهج املتبع ،فإن
العملية هي نفسها ،يجب أن يقوم نظام املعلومات املحاسبي واألشخاص الذين يستخدمونه
بجمع البيانات واملعلومات وإدخالها ومعالجتها وتخزينها واإلبالغ عنه ،إن الورقة والقلم أو
أجهزة وبرامج الكمبيوتر هي مجرد أدوات تستخدم في إنتاج املعلومات(Tarek Hassanain, .
)Abdelati A, Azab, Barakat, & Nageeb, 2016, p. 13
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نظام املعلومات املحاسبية يعرف بأنه النظام الذي ينفذ مهام تشغيل البيانات للمنظمة
حيث يجمع بيانات تصف أنشطة املنظمة ،ويحول البيانات إلى معلومات ،ويتيح املعلومات
للمستخدمين داخل وخارج املنظمة( .مكيلود ،2000 ،صفحة )502
كما يعرف بأنه النظام الذي يجمع ويعالج بيانات العمليات وينشر املعلومات املحاسبية
لألطراف املهتمة ،بنظام املعلومات املحاسبية ،وتختلف نظم املعلومات املحاسبية من شركة
األخرى تبعا لـ ( )1طبيعة عمل الشركة ،و( )2العمليات التي تدخل فيها ،و( )3حجم الشركة،
و( )4حجم البيانات التي يجب معالجتها ،و( )5درجة الطلب على املعلومات من قبل اإلدارة
واآلخرين( .صالح سالمة ،2010 ،صفحة )9
ويعرف نظام املعلومات املحاسبي الداخلي بأنه :ذلك الجزء من نظام املعلومات الكلي الذي
يختص بتجميع وتشغيل وتخزين واسترجاع البيانات الكمية النقدية وغير النقدية ألغراض
توفير املعلومات ملتخذي القرارات من خالل التنظيم ،ويمكن أن يمتد نظام املعلومات من
املدى الكبير املعتمد على أنظمة الحاسبات اإللكترونية ،إلى املدى البسيط اليدوي والذي
يقوم على مجموعة محدودة من البيانات املنظمة( .عبد املنعم مبارك ،2000 ،صفحة )69
ويشار إليه بأنه مجموعة منظمة من األساليب واإلجراءات والضوابط املحاسبية اليدوية
واملحوسبة املوضوعة لجمع وتسجيل ومقارنة وتحليل وتلخيص وتفسير وتقديم بيانات مالية
دقيقة وفي الوقت املناسب إلتخاذ القرارات اإلدارية(taiwo, 2016, p. 6) .
كما يشار إلى أنه جزء من نظام املعلومات ،فنظام املعلومات املحاسبي يدمج املحاسبة مع
تصميم وتنفيذ ومتابعة نظام املعلومات(Elsye Hatane, Sanjaya, & Gorjian, 2011, p. 2) .
ب .تطويرنظم املعلومات املحاسبية:
وفقا ملدخل النظم یشـ ــير عادة املصـ ــطلح تطویر نظم املعلومات إلى كافة املراحل
التقنیة التي یمكن من خاللها إنشـ ــاء نظام معلومات جدید ،أو تحسـ ــين كفاءة نظام قائم ،أو
اسـ ــتكمال مراحله ،أو التحول من نظام مصـ ــمم بتقنیة معینــة إلى نظــام مصـ ـ ــمم بتقنیــة أكثر
تطورا ،ومن ثم فــإن مصـ ـ ــطلح تطویر نظم املعلومات یعنى أي من األنشطة التالیة( :العزيز و
محمد متولي ،الصفحات )122-119
 تصمیم نظام معلومات جدید ملؤسسة حدیثة؛ تحویل نظام املعلومات الیدوي ملؤسسة قائمة إلى نظام معلومات إلكتروني؛ استكمال عملیة تصمیم نظام معلومات إلكتروني ملؤسسة قائمة؛89
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 التحول إلى نظــام تخطیط موارد املؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة(.)ERP.3تنظيم مهنة الخبيراملحاسبي في الجزائر
بعد الشروع في تطبيق النظام املحاسبي املالي مطلع سنة  2010أتبعت هذه الخطوة
مباشرة بصدور قانون لتنظيم مهنة املحاسبة أل وهو القانون رقم  01-10مؤرخ في  16رجب
عام  1431املوافق  29يونيو سنة  ،2010يتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات
واملحاسب املعتمد ،ويهدف هذا القانون إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة مهنة املحاسبة
والتدقيق ،حيث الجديد في هذا القانون مقارنة بسابقه(قانون  08-91لسنة )1991هو
التغيير في الهيكل املؤسس ي ملهنة الخبير املحاسبي واملهن املحاسبية األخرى في الجزائر.
 1.3ممارسة مهنة الخبيراملحاسبي في الجزائروشروطها:
أوكل القانون 01-10أداء مهنة الخبير املحاسبي إلى أشخاص يمتهنون هذه املهنة
بصفتهم أشخاص طبيعيون أو كأشخاص معنويون.
أ .األشخاص الطبيعيون:
أوكل القانون  01-10أداء مهنة الخبير املحاسبي إلى الخبراء املحاسبين ،حيث جاء
القانون واضحا في وصف مهام املهنة مما يسهل التفريق بينها وبين أي مهنة أخرى على غرار
مهنة املحاسب املعتمد ومحافظ الحسابات.
أ 1.الخبير املحاسبي:
يعد خبيرا محاسبيا كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته
مهمة تنظيم وفحص وتقويم وتحليل املحاسبة ومختلف أنواع الحسابات للمؤسسات
والهيئات في الحالت التي نص عليها القانون والتي تكلفه بهذه املهمة بصفة تعاقدية لخبرة
الحسابات( .الجريدة الرسمية الجزائرية ،2010 ،صفحة املادة)8
كما يقوم الخبير املحاسب أيضا بمسك ومركزة وفتح وضبط ومراقبة وتجميع محاسبة
املؤسسات والهيئات التي ل يربطه بها عقد عمل.
أ 2.شروط ممارسة مهنة الخبير املحاسبي بالنسبة لألشخاص الطبيعيين:
أوكل أداء مهنة الخبير املحاسبي إلى الخبراء املحاسبين ،من خالل توافر الشروط
التالية( :الجريدة الرسمية الجزائرية ،2010 ،صفحة املادة)8
 أن يكون جزائري الجنسية؛90
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 بالنسبة ملهنة الخبير املحاسبي ،أن يحوز شهادة جزائرية للخبرة املحاسبية أو شهادةمعترفا بمعادلتها؛
 أن يتمتع بجميع الحقوق املدنية والسياسية؛ أن ل يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف املهنة؛ أن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية وأن يكون مسجال في املصف الوطنيللخبراء املحاسبين؛
 أن يؤدي اليمين أمام املجلس القضائي املختص إقليميا؛ امتالك عنوان منهي خاص.ب .األشخاص املعنويون:
يشير القانون  01-10املتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب
املعتمد ،إلى أن شركات الخبرة املحاسبية هم األشخاص املعنويين املكلفون بأداء مهنة الخبير
املحاسب في الجزائر ،حيث يمكن للخبراء املحاسبين أن يشكلوا شركات أسهم أو شركات ذات
مسؤولية محدودة أو شركات مدنية أو تجمعات ذات منفعة مشتركة ،سواء كانت خاصة أو
عمومية اقتصادية ،من أجل ممارسة مهنهم كل على حدة.
 2.3مسؤوليات الخبراء املحاسبين:
أ .املسؤولية املدنية:
ينجر عن املسؤولية املدنية للخبير املحاسبي ومحافظ الحسابات سواء كان شخص
طبيعي أو معنوي ،تعويض األطراف املتضررة ،حيث ينص القانون  01-10املتعلق بمهن
الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد على ما يلي:
يعد الخبير املحاسب أثناء ممارسته مهامه مسؤول مدنيا تجاه زبائنه في الحدود التعاقدية.
(الجريدة الرسمية الجزائرية ،2013 ،صفحة املواد)61 ،60:
ب .املسؤولية الجزائية:
ينجر عن املسؤولية الجزائية تعرض الخبير املحاسبي سواء شخص طبيعي أو معنوي
ألحكام قانون العقوبات ،حيث نص القانون  01-10املتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ
الحسابات واملحاسب املعتمد في مادته  ،62أنه يتحمل الخبير املحاسب املسؤولية الجزائية
عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني.
ج .املسؤولية التأديبية:
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وفقا للقانون  01-10املتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب
املعتمد في مادته رقم  ،63يتحمل الخبراء املحاسبين املسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية
للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالتهم من مهامهم ،عن كل مخالفة أو تقصير تقني
أو أخالقي في القواعد املهنية عند ممارسة وظائفهم ،وتتمثل العقوبات التأديبية التي يمكن
اتخاذها وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها ،في :اإلنذار ،التوبيخ ،التوقيف املؤقت ملدة
أقصاها ستة( )6أشهر ،الشطب من الجدول( .الجريدة الرسمية الجزائرية ،2013 ،صفحة
املادة )5
 3.3التنظيم املؤسس ي ملهنة الخبيراملحاسبي في الجزائر:
أ .املجلس الوطني للمحاسبة:
يعتبر مجلس املحاسبة رأس الهرم بالنسبة لإلشراف على مهنة املحاسبة في الجزائر
إضافة إلى مهنة التدقيق ،حيث يتبع مباشرة لوزارة املالية ،و يضم ثالثة( )03أعضاء منتخبين
عن كل تنظيم منهي على األقل  ،تلك التنظيمات املهنية تتمثل في املصف الوطني للخبراء
املحاسبين والغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبين املعتمدين،
كما يضم املجلس الوطني للمحاسبة مجموعة من اللجان متساوية األعضاء وهي( :الجريدة
الرسمية الجزائرية ،2010 ،صفحة املادة )5
 −لجنة تقييس املمارسات املحاسبية والواجبات املهنية؛
 −لجنة اإلعتماد؛
 −لجنة التكوين؛
 −لجنة اإلنضباط والتحكيم؛
 −لجنة مراقبة النوعية.
كما أوكل للمجلس الوطني للمحاسبة بموجب القانون  01-10مهام اإلعتماد والتقييس
املحاسبي وتنظيم ومتابعة املهن املحاسبية.
حيث تتضمن إجراءات اإلعتماد الخطوات التالية ما يلي:
 ترسل عن طريق رسالة موص ى عليها تودع مقابل وصل استالم ،طلبات اإلعتمادبصفة خبير محاسب أو محافظ الحسابات إلى املجلس الوطني للمحاسبة.
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 يقدر املجلس الوطني للمحاسبة الصالحية املهنية لشهادات وإجازات كل مترشحيطلب اعتماده في صنف منهي و/أو الصنف املنهي اآلخر.
 يدرس املجلس الوطني للمحاسبة طلب اإلعتماد ويتحقق لسيما من مطابقتهلألحكام املنصوص عليها في القانون  01-10ذات العالقة.
 يبلغ املجلس الوطني للمحاسبة لطالب اإلعتماد قرار اإلعتماد أو رفض معلل للطلبفي أجل ( )4أشهر ،وفي حالة عدم التبليغ بعد انقضاء هذا األجل أو رفض الطلب
يمكن تقديم طعن قضائي طبقا للتشريع الساري املفعول.
 يحدد املجلس الوطني للمحاسبة قائمة املهنيين املسجلين في الجدول وينشرها وفقاألشكال املحددة من طرف الوزير املكلف باملالية.
ب .املصف الوطني للخبراء املحاسبين:
هو جهاز منهي يتمتع كل منهما بشخصية معنوية ،ويضم األشخاص الطبيعيين
واملعنويين املعتمدين واملؤهلين ملمارسة مهنة الخبير املحاسب ،كما أوكل القانون 01-10
مهمة تسيير من الجهاز السابق إلى مجلس وطني ينتخبه مهنيون ،مع إمكانية إنشاء مجالس
جهوية ،ويضم املصف الوطني للخبراء املحاسبين ممثل عن وزارة املالية بغية العمل بالتنسيق
مع وزير املالية.
كما يكلف املصف الوطني للخبراء املحاسبين باملهام التالية:
 السهر على تنظيم املهن وحسن ممارستها؛ الدفاع عن كرامة أعضاءها واستقالليتهم؛ السهر على احترام قواعد املهن وأعرافها؛ إعداد أنظمتها الداخلية التي يوافق عليها الوزير املكلف باملالية؛ إعداد مدونة ألخالقيات املهنة؛ إبداء الرأي في كل املسائل املرتبطة بهذه املهن وحسن سيرها؛ املساهمة في األعمال التي تبادر بها السلطات العمومية املختصة في مجال التقييساملحاسبي والواجبات املهنية وتسعيرة الخدمات وإعداد النصوص املتعلقة بهذه
املهن؛
 تمثيل مصالح املهنة إزاء الغير واملنظمات األجنبية. .4و اقع ممارسة مهنة الخبيراملحاسبي في الجزائر:
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 1.4مقارنة بين عدد الخبراء املحاسبين واملهن املحاسبية األخرى في الجزائر:
تتشكل املهن املحاسبية على ثالث أنواع من املمارسين املهنيين :املحاسبين املعتمدين
ومحافظي الحسابات والخبراء املحاسبين ،حيث تختص مهنة املحاسبين املعتمدين
بتقديم خدمات املحاسبة للعمالء ،أما مهنة محافظ الحسابات فتختص كذلك بتقديم
خدمات املحاسبة إضافة إلى خدمات التدقيق وعلى رأسها التدقيق املحاسبي الخارجي أو
القانوني ،أما مهنة الخبراء املحاسبين فهي تجمع بين الخدمات السابقة(تدقيق ومحاسبة)
إضافة إلى تقديم خدمات تطوير نظم املعلومات املحاسبية وتنظيمها ،والشكل التالي يوضح
توزيع املهن املحاسبية السابقة حسب العدد على مستوى التراب الجزائري.
الشكل رقم  :1توزيع املهن املحاسبية في الجزائرحسب العدد

املصدر :من إعداد الباحث باعتماد على بيانات وزارة املالية حول عدد ممارس ي املهن املحاسبية في الجزائر
لسنة 2020

من خالل الشكل  1نالحظ أن عدد ممارس ي مهنة املحاسبة في الجزائر بلغ 5338
شخص ،حيث أن عدد املحاسبين املعتمدين في  2020بلغ  2416شخص أي بنسبة  %45من
مجموع املمارسين املهنيين ،أما عدد محافظي الحسابات في  2020فبلغ  2591شخص وبنسبة
 %49من املجموع ،وأخيرا بلغ عدد الخبراء املحاسبين  331شخص بنسبة %6من اإلجمالي.
كما نالحظ من خالل الشكل رقم  1أن عدد املحاسبين املعتمدين ومحافظي الحسابات
كبير جدا مقارنة بعدد الخبراء املحاسبين ،كما نستخلص مما سبق أن خدمات مسك
املحاسبة تسيطر على حجم الخدمات املقدمة من قبل املهن املحاسبية في الجزائر ،حيث
يقدم خدمات مسك املحاسبة  5338مزاول موزعين بين محاسبين معتمدين( 2416شخص)
ومحافظي الحسابات( 2591شخص) وخبراء محاسبين( 331شخص) ،بينما تحظى خدمات
التدقيق املحاسبي الخارجي أو القانوني باملرتبة الثانية من حيث األهمية ،حيث يقدم خدمات
التدقيق في الجزائر حوالي  2992مزاول موزعين بين محافظي الحسابات( 2591شخص)
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وخبراء محاسبين( 331شخص) ،أما خدمات تنظيم وتطوير نظم املعلومات املحاسبية
فتحظى بأهمية ضعيفة نتيجة العدد الضئيل من املمارسين لهذه املهنة والتي يبلغ عددهم
 331خبير محاسبي فقط على مستوى الوطن.
 2.4توزيع عدد الخبراء املحاسبين حسب طبيعة األشخاص:
تمارس مهنة الخبرة املحاسبية في الجزائر من قبل نوعين من األشخاص ،وهم
األشخاص الطبيعيون واألشخاص املعنويون(الشركات) ،كما هو موضح في الشكل رقم 2
الشكل رقم  :2توزيع الخبراء املحاسبين في الجزائرحسب طبيعة األشخاص

املصدر :من إعداد الباحث باعتماد على بيانات وزارة املالية حول عدد ممارس ي املهن املحاسبية في الجزائر
لسنة 2020

بلغ عدد الخبراء املحاسبين في الجزائر  331خبير محاسبي موزعين بين أشخاص
طبيعيين وأشخاص معنويين ،حيث بلغ عدد األشخاص الطبيعيون الذين يمارسون مهنة
الخبير املحاسبي  323شخص ،بينما عدد املمارسين املعنويين ملهنة الخبير املحاسبي فبلغ 8
أشخاص ،ومن املالحظ أن عدد املمارسين املعنويين ملهنة الخبير املحاسبي قليل جدا مقارنة
بعدد األشخاص الطبيعيين املمارسين ملهنة الخبير املحاسبي ،وهذا ما يؤثر على جودة
الخدمات املقدمة وخاصة في مجال تطوير نظم املعلومات املحاسبية ،كون أن الشخص
بمفرده ليستطيع الوفاء بكل متطلبات تقديم خدمات تتطلب جهد وامكانيات مادية وبشرية
كبيرة مثل خدمات تطوير النظم املحاسبية ،كونها تحتاج إلى خبراء في املحاسبة وخبراء في
اإلعالم اآللي إضافة فريق املساعدين واإلداريين الذين ليقل دورهم من حيث األهمية عن
املختصين ،وهذا ما يمكن أن يتوفر من خالل شركات املحاسبة نظرا ملا تتوفر عليه من موارد
مادية وبشرية معتبرة.
 3.4توزيع عدد الخبراء املحاسبين مقارنة بالشركات اإلقتصادية الناشطة في الجزائر
يمكن معرفة مدى تغطية خدمات التدقيق وخدمات تطوير النظم املحاسبية التي
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ينفرد بها الخبراء املحاسبين من خالل معرفة توزيع عدد الخبراء املحاسبين مقارنة
بالشركات اإلقتصادية الناشطة في الجزائر كما هو موضع في الشكل رقم .3
الشكل رقم  :3توزيع عدد الخبراء املحاسبين مقارنة بالشركات اإلقتصادية الناشطة في الجزائر

املصدر :من إعداد الباحث

إلى غاية نهاية  2018بلغ عدد الشركات الناشطة في الجزائر  194205شركة تنشط في
مختلف القطاعات اإلقتصادية ،هذه األخيرة تحتاج إلى نظم معلومات محاسبية تزود
متخذي بمختلف املعلومات إلتخاذ القرارات من داخل الشركة أوخارجها ،كما تحتاج إلى
تدقيق تلك النظم من أجل إضاء مصداقية على مخرجاتها من املعلومات املالية ،حيث يمكن
أن تختار هذه الشركات اللجوء إلى خدمات خارجية من قبل الخبراء املحاسبين لتطوير نظم
معلومات محاسبية خاصة بها ،أو اإلعتماد على الخيار اآلخر وهو اإلعتماد على إمكانياتها
الذاتية من خبراء ومحاسبين داخل الشركة ،وإذا طبق ذلك على الشركة الجزائرية فكال
الخيار صعب تحقيقه ،فحجم الخدمات الخارجية من قبل الخبراء املحاسبين التي يمكن أن
يقدمها  331شخص ل تكفي مقارنة بعدد الكبير للشركات اإلقتصادية التي عددها يفوق
 194205شركة ،كما أن معظم الشركات اإلقتصادية في الجزائر ليست لها إمكانيات داخلية
تمكنها من تطوير نظم معلومات محاسبية ذات جودة عالية تمكنها من تلبية احتياجات
األطراف الداخلية والخارجية من مختلف املعلومات املالية الالزمة إلتخاذ القرارات.
أما بالنسبة لتدقيق نظم املعلومات املحاسبية فاملشكل غير مطروح بشكل كبير
بالنسبة للمؤسسات اإلقتصادية في ظل تواجد عدد معتبر من محافظي الحسابات الذين
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يمكن أن يقدمو هذا النوع من الخدمات جنبا إلى جنب مع الخبراء املحاسبين ،وهذا ما يضمن
نوعا تغطية مناسبة إلحتياجات املؤسسات اإلقتصادية من خدمات التدقيق الخارجي.
.5خاتمة:
اعتمدت هذه الدراسة في جانبها النظري على تسليط الضوء على الخدمات املحاسبية
املقدمة من قبل الخبير املحاسبي للمؤسسة اإلقتصادية الجزائرية ،حيث تم التركيز على
جزء هام تلك الخدمات أل وهو التدقيق الخارجي،الذي يمكن أن يكون محل تدخل من قبل
الخبير املحاسبي ،مما يمتلكه من التأهيل العملي والقانوني ملساعدة املؤسسة اإلقتصادية
على الوفاء بالتزاماتها القانونية واضفاء مصداقية على قوائمها املالية مما يمكنها من تلبية
احتياجاتها واحتياجات األطراف املتعاملة معها من املعلومات املحاسبية املوثوقة.
أما الجانب التطبيقي من هذه الدراسة فقد ركز على الوقوف على مدى مساهمة مهنة
الخبير املحاسبي في تغطية احتياجات املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية من خدمات التدقيق
الخارجي ،حيث بلغ عدد الشركات الناشطة في الجزائر أكثر من  194205شركة بمختلف
أشكالها القانونية موزعة على كافة التراب الوطني ،و يقابل هذا العدد من الشركات
اإلقتصادية خدمات في مجال التدقيق الخارجي يقدمها  331خبير محاسبي ،مما يدل على
املساهمة الضعيفة ملهنة الخبير املحاسبي في تقديم خدمات التدقيق املخارجي باملقارنة مع
مهنة محافظ الحسابات الذين بلغ عددهم 2591شخص.
كما توصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات:
النتائج:
 إن النظام املحاسبي املالي الجزائري يعكس سعي الجزائر للتقارب مع معايير املحاسبةالدولية؛
 تتميز املؤسسة اإلقتصادية بكونها نظام مفتوح يجب أن يتكيف مع البيئة املحيطة منخالل نقاط اإللتقاط التي تمثل املعلومات املحاسبية الجزء األهم منها؛
 تعتبر املعلومة املحاسبية من أهم موارد املؤسسة اإلقتصادية التي يجب إدارتها بطريقةفعالة؛
 إن وظيفة املحاسبة لتكفي للوفاء بمتطلبات األطراف الداخلية والخارجية للمؤسسةمن املعلومات إذا لم يتم اضفاء مصداقية على تلك املعلومات املنتجة؛
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 تساهم مهنة التدقيق الخارجي في زيادة مصداقية املعلومات املالية مما يدعم ثقةاألطراف املتعاملة مع املؤسسة اإلقتصادية؛
 يساهم التدقيق الخارجي في زيادة جودة الرقابة الداخلية في املؤسسة اإلقتصادية كونهاتزود اإلدارة بكافة املعلومات حول نشاطاتها اإلقتصادية واملالية؛
 تعتبر خدمات التدقيق الخارجي في الجزائر ضمن املهام األساسية التي ينفرد بها الخبيراملحاسبي ومحافظ الحسابات دون غيرهم من املهن املحاسبية كاملحاسب املعتمد ؛
 تمتلك معظم املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية إمكانيات ذاتية ملسك املحاسبة ،إضافةإلى اإلمكانيات الخارجية من خدمات املحاسبة التي يقدمها  5338شخص موزعين بين كل
من املحاسبين املعتمدين ومحافظي الحسابات والخبراء املحاسبين؛
 تساهم مهنة الخبير املحاسبي بشكل ضعيف في تغطية احتياجات التدقيق الخارجي منقبل املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية؛
 يوجد فجوة كبيرة بين العرض في مجال تقديم خدمات تطوير نظم املعلومات املحاسبيوالطلب عليها ،حيث يقدم تلك الخدمات حوالي  331خبير محاسبي ملقابلة طلب حوالي
 194205شركة اقتصادية اذا ما أرادت اإلستعانة بخبراء خارجيين في مجال تطوير نظم
املعلومات املحاسبية.
التوصيات:
 يجب إيالء اإلهتمام من قبل املؤسسة اإلقتصادية الجزائرية بمصداقية املعلوماتاملحاسبية ملواكبة احتياجاتها واحتياجات البيئة املحيطة بها من املعلومات املوثوقة
قصد دعم نموها واستقرارها أما املنافسة املحلية واألجنبية؛
 يجب التركيز على سد الفجوة في مجال تقديم خدمات التدقيق من قبل الخبير املحاسبيمن حيث الكم والنوع إذا ما أريد الرقي باملؤسسة اإلقتصادية الجزائرية ،وذلك من خالل
زيادة فرص التكوين في املهن املحاسبية املختصة على غرار الخبراء املحاسبين ،باإلضافة
إلى العمل على استقطاب شركات محاسبة دولية من أجل سد الفجوة في أقرب وقت
ممكن؛
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 تعتبر شركات املحاسبة العاملية رائدة في مجال تقديم خدمات املحاسبة والتدقيق بشكلعام والتدقيق الخارجي بشكل خاص على غرار مايعرف بشركات املحاسبة العاملية األربع
 BIG4التي تستثمر في عدة دول نامية وعربية ،فالجزائر تعتبر أولى باستقطاب هذا النوع
من الشركات املحاسبية الدولية من خالل جملة من التحفيزات قصد مساعدة املؤسسة
اإلقتصادية على اإلستفادة من خدمات ذات معايير عاملية في مجال املحاسبة والتدقيق
وتطوير نظم املعلومات املحاسبية ،إضافة إلى اإلحتكاك بين املهنيين املحاسبين في
الجزائر مع مهنيين دوليين يعود بالفائدة على جودة خدمات املحاسبة من حيث الكم
والنوع؛
 يجب على الخبراء تطوير إمكانياتهم في مجال فحص ،مراجعة وإبداء رأي حول املعلوماتاملحاسبية للعميل ،حيث يعتبر غياب أو ضعف جودة التدقيق أحد العوامل الرئيسية
لوجود التحريف الهام والجوهري في القوائم املالية التي تنتجها املؤسسات اإلقتصادية
الجزائرية؛
 يجب إعتماد أسلوب التحديث املستمر ملعايير املحاسبة والتدقيق الجزائرية كلمااستدعى األمر لذلك ،حتى تتواكب مع املعايير املتعارف عليها دوليا من جهة واحتياجات
مستخدمي املعلومات املحاسبية وخاصة املستثمر األجنبي من جهة أخرى؛
 العمل على اعتماد مناهج التدقيق الخارجي وتطويرها كمقررات رئيسية في تكويناإلطارات املحاسبية وعلى رأسهم الخبراء املحاسبين.
.6املراجع:
.1

.2

.3

اإلتحاد الدولي للمحاسبين ( .)2010( .)IFACإصدارات املعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق
واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى والخدمات ذات العالقة (املجلد  .)2نيويورك :اإلتحاد الدولي
للمحاسبين.
الجريدة الرسمية الجزائرية .)2010 ,7 11( .قانون رقم  01-10مؤرخ في  16رجب عام 1431
املوافق  29يونيو سنة  ،2010يتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب
املعتمد .الجزائر :الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية الجزائرية .)2013 ,1 16( .مرسوم تنفيذي رقم  10-13مؤرخ في أول ربيع األول
عام  1434املوافق  13يناير سنة  ،2013يحدد درجة األخطاء التأديبية املرتكبة من طرف الخبير
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