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 ISA وادلعيار الدورل للتدقيق ادلوافق لو "العناصر ادلقنعة" NAA 500للتدقيق هتدف ىذه الدراسة إذل عرض للمعيار اجلزائري     :ملخص
ادلعيارين من خالل تبيان أوجو التشابو إذل مقارنة مفصلة بني ، كما هتدف وىدف ادلدقق منهما ، من خالل إبراز حملتوى كل معيار500

ادلعيار اجلزائري دل يتبع بالتفسريات اليت توضح ادلعيار وكيفية تطبيقو  أن  خلصت الدراسة إذل واالختالف بينهما من ناحييت الشكل وادلضمون.
 ادلصطلحات. غالبيةني برزت االختالفات يف غري أنو ىناك توافق شبو كلي يف مضمون ادلعيارين، يف حكما ىو احلال بالنسبة للمعيار الدورل، 

 " عناصر مقنعة". 500، معيار رقم ISAمعايري دولية للتدقيق ،NAAمعايري جزائرية للتدقيق  الكلمات المفتاحية:

Abstract:    
 L’objectif de cette étude est de presenter la norme algérienne d’audit  NAA 500" 

Eléments probants "et la norme internationale d’audit, à faire connaitre le contenu de ces 

normes et le but de l’auditeur par chaque norme.  Notre article vise également à comparer 

en details ces deux norms en montrant les similitudes et les differences entre ells, en 

termes de forme et de contenu. L’etude a conclu que la norme algérienne  d’audit N500 

n’est pas suivi par des explications et des modalités. de son application dans la réalité 

comme c’est le cas de la norme international, cependant,il y a un accord Presque complet 

sur le contenu, tandis que des differences apparaissent dans la majorité des termes. 

 Mots clés:  Normes algériennes d’audit NAA, Normes international d’audit ISA, Norme 

n 500 " Elément probants" 
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 مقدمة   

ليعوض ادلخطط احملاسم   (SCF)اسبة والتدقيق، أوذلا تبن  نمام زلاسم  مارل قامت اجلزائر بإصالحات مهمة على مستوى احمل
كونو غري مساير للتوجهات االقتصادية، يف خطوة هتدف إذل تكييف ادلمارسة احملاسبية مع ادلعايري الدولية   PCN)الوطن  )

إعادة النمر يف القوانني التشريعية ادلنممة دلهنة  (. وبغية تعزيز اإلصالح احملاسم ، كان لزاما على اجلزائرIAS/IFRSللمحاسبة )
ادلتعلق دبهنة اخلبري احملاسم  وزلافظ احلسابات  01-10التدقيق، فشرعت يف إصالح مهنة التدقيق من خالل إصدار القانون 

احلسابات استمدت  افمةمعايري تقارير زل 2013واحملاسب ادلعتمد، وللتوجو ضلو تطبيق ادلعايري الدولية للتدقيق، مت إصدار سنة 
فشجَّع ذلك اجلزائر يف التفكري يف تبن  معايري جزائرية  نصوصها من نصوص ادلعايري الدولية للتدقيق ادلتعلقة بتقارير ادلدقق ادلستقل،

( مقررات من خالل مبادرة اجمللس الوطن  للمحاسبة 03فتم إصدار ثالث ) للتدقيق هتدف إذل ربسني شلارسة مهنة التدقيق،
CNC ( وادلتضمنة ادلعايري اجلزائرية للتدقيقNAA( وادلستوحاة من ادلعايري الدولية للتدقيق ،)ISA.) 

 ووضع تصور"العناصر ادلقنعة"، والذي َتضمََّن كيفية  500ومن بني ادلعايري اليت مت إصدارىا صلد  ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم   
األدلة ادلقنعة الكافية وادلناسبة قصد استخالص النتائج ادلعقولة واليت يستند عليها  علىإجراءات التدقيق قصد احلصول  التنفيذ حيز

 .ادلدقق لتأسيس رأيو

 ومن ىذا ادلنطلق تتضح معادل إشكالية الورقة البحثية على النحو التارل:   

  العناصر المقنعة" مع نظيره الدولي ؟ 555ما مدى توافق المعيار الجزائري للتدقيق رقم" 
 أىدف الدراسة

 تتمثل أىداف الورقة البحثية يف النقاط التالية:
  ؛ 500التعرف على ادلعيار اجلزائري للتدقيق 
   ربديد نطاق وىدف ادلدقق من كل من ادلعيار اجلزائري للتدقيق ونمريه الدورل؛ 
  ورل؛"العناصر ادلقنعة" ومضمون ادلعيار الد 500عرض دلضمون ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم 
  العناصر ادلقنعة" مع  500االطالع على الطرق واألساليب ادلتبعة من طرف ادلدقق يف تكييفو للمعيار اجلزائري للتدقيق رقم"

 مهمتو؛
  العناصر ادلقنعة" ونمريه الدورل. 500معرفة خصائص ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم" 

 منهج الدراسة
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اإلحاطة جبوانب ادلوضوع مت االعتماد على منهج  ربليل الوثائق وادلقارنة بينهما من لإلجابة على سلتلف التساؤالت ادلطروحة و  
 أجل اإلجابة بقدر اإلمكان على اإلشكال الرئيسي والتساؤالت الفرعية. 

 تقسيمات الدراسة

 على النحو التارل:  ثالث زلاورقمنا بتقسيم موضوع حبثنا إذل  

 :ونمريه الدورل؛  500ار اجلزائري للتدقيق رقم عرض سلتصر دلضمون ادلعي المحور األول 
 أوجو التشابو بني ادلعيار اجلزائري للتدقيق ونمريه الدورل؛  :الثاني المحور 
 أوجو االختالف بني ادلعيار اجلزائري للتدقيق ونمريه الدورل.المحور الثالث : 

 ظيره الدوليون 555المحور األول: عرض مختصر لمضمون المعيار الجزائري للتدقيق رقم 

"العناصر ادلقنعة"، وكذا نمريه الدورل "أدلة  500سنتطرق من خالل ىذا احملور إذل عرض سلتصر للمعيار اجلزائري للتدقيق رقم 
 ادلراجعة".

 "العناصر المقنعة"  555رقم  NAAأوال: عرض مختصر للمعيار الجزائري للتدقيق 

 : 1، وديكن تلخيصها يف النقاط التالية 500ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم  سنحاول يف ىذا العنصر عرض سلتصر ألىم ما جاء يف

مفهوم "العناصر ادلقنعة" يف إطار تدقيق الكشوف ادلالية، ويعاجل واجبات ادلدقق فيما  500يوضح ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم    -
ية ومناسبة توصل إذل نتائج معقولة يستند عليها يتعلق بتصور وتنفيذ إجراءات التدقيق قصد احلصول على عناصر مقنعة كاف

 لتأسيس رأيو؛
كما يهدف ادلدقق وفق ىذا ادلعيار إذل تصور ووضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق بطريقة سبكنو من احلصول على ما يكفي      -

 يو؛من العناصر ادلقنعة ادلناسبة قصد استخالص النتائج ادلعقولة واليت يستند عليها يف تأسيس رأ
وتقدر الكفاية بالنمر إذل "كم" العناصر اليت مت مجعها، ويعتمد كم العناصر اليت يتعني مجعها على سلاطر االختالالت ادلعتربة      -

 وكذلك بنوعية تلك العناصر أما ادلالئمة فتتوقف على نوعية العناصر اجملمعة، أي على مصداقية ىذه العناصر وداللتها.

 "أدلة المراجعة"  555رقم  ISAيار الدولي للتدقيق ثانيا: عرض مختصر للمع

 ، وديكن تلخيصها يف النقاط التالية:  500سنحاول يف ىذا العنصر عرض سلتصر ألىم ما جاء يف ادلعيار الدورل للتدقيق رقم   
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تصميم وتنفيذ إجراءات يوضح ىذا ادلعيار ما يعد أدلة مراجعة عند مراجعة القوائم ادلالية، ويتناول مسؤولية ادلراجع بشأن  -
مراجعة، للحصول على ما يكفي من أدلة ادلراجعة ادلناسبة، ليكون قادرا على استخالص استنتاجات معقولة تشكل أساسا لرأي 

 ادلراجع.
أما ادلراجع فيهدف إذل تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة بطريقة سبكنو من احلصول على ما يكفي من أدلة ادلراجعة ادلناسبة،   -
 .2كون قادرا على استخالص استنتاجات معقولة تشكل أساسا لرأيولي
كما بنيَّ ىذا ادلعيار اإلجراءات ادلتبعة من قبل ادلراجع للحصول على أدلة ادلراجعة وتتمثل يف: التقصي عن السجالت أو    -

ية، إعادة األداء، اإلجراءات التحليلية، الوثائق، التقصي عن األصول ادللموسة، ادلالحمة، ادلصادقة اخلارجية، إعادة العملية احلساب
 .3واالستفسار

 ونظيره الدولي 555المحور الثاني: أوجو التشابو بين المعيار الجزائري للتدقيق رقم 
 ديكن تلخيص أىم النقاط اليت تتشابو بني ادلعيارين اجلزائري والدورل للتدقيق من خالل ما يلي:   

ه الدورل أن ىدف ادلدقق ىو تصور ووضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق بطريقة سبكنو من بنيَّ كل من ادلعيار اجلزائري ونمري  -
 احلصول على ما يكفي من العناصر ادلقنعة ادلناسبة قصد استخالص النتائج ادلعقولة واليت يستند عليها يف تأسيس رأيو؛

على أهنا كل ادلعلومات اليت يقوم ادلدقق جبمعها قصد  قدَّم ادلعيار اجلزائري للتدقيق تعريفا واضحا دلصطلح العناصر ادلقنعة -
 وىو ما مت التطرق إليو يف ادلعيار الدورل من خالل مصطلح أدلة ادلراجعة؛ الوصول إذل نتائج لتأسيس رأيو،

 تقريره، وىي أشار كل من ادلعيارين اجلزائري ونمريه الدورل إذل أن العناصر ادلقنعة تعد ضرورية لدعم رأي ادلدقق ادلعرب عنو يف -
بطبيعتها تراكمية، إذ يتم مجعها أساساً عن طريق أداء إجراءات أثناء مهمة التدقيق. ومع ذلك، فإن ىذه العناصر قد تتضمن أيضا 

 معلومات يتم التحصل عليها من مصادر أخرى ناذبة عن تدقيقات سابقة، أو عن أعمال خرباء معينني من طرف اإلدارة؛
اجلزائري والدورل أن العناصر ادلقنعة تتضمن كاًل من ادلعلومات اليت تثبت وتعزز تأكيدات اإلدارة وأي حدد كل من ادلعيارين  -

معلومات تناقضها. باإلضافة إذل ذلك، فإن غياب ادلعلومات يف بعض احلاالت قد يستند ادلدقق إليو ويستعملو كعنصر مقنع،  
 كحالة رفض اإلدارة دلنح تصريح مطلوب منها؛

ن ادلعيار اجلزائري وادلعيار الدورل وجود عالقة ترابط وثيقة بني الكفاية وادلالئمة للعناصر ادلقنعة. فالكفاية تقدر وضح كل م -
بالنمر إذل "كم" العناصر اليت مت مجعها، وعليو فإن كم العناصر ادلقنعة الضرورية مرتبطة  دبستوى سلاطرة االختالالت ) كلما كانت 

كلما كان كم العناصر ادلقنعة ادلطلوبة أكثر(، وكذلك مرتبط بنوعية تلك العناصر ادلقنعة )كلما كانت   ادلخاطرة ادلقدرة كبرية،
 النوعية أعلى يكون الكم ادلطلوب اقل(؛

وضح كال ادلعياران اجلزائري ونمريه الدورل أن الداللة تقوم على اذلدف ادلنشود من إجراء التدقيق وعلى التأكيد ادلتعلق بو. وقد  -
ثر داللة ادلعلومة اليت ستستعمل كعنصر مقنع باذباه االختبار الذي سيقام، كما تتأثر نوعية كل العناصر ادلقنعة بداللة ومصداقية تتأ

ادلعلومات اليت قامت عليها. إضافة إذل ذلك، وضح كال ادلعياران أن ادلعلومات الناذبة عن إجراءات التدقيق قد تكون ذات داللة 
يس لتأكيدات أخرى، مثل كون إجراء تدقيق ما ذو داللة للتحقق من القيود احملاسبية ادلتعلقة بتدفقات لتأكيدات معينة ول
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عمليات حول ادلخزونات والتأكد من أنو قد مت استعمال احلسابات ادلناسبة، لكنو ال يكون ذو داللة إذا تعلق األمر بالتأكد من 
 مت فعال تقييد كل األحداث اليت يلزم قيدىا، ويف الفًتة الزمنية ادلطلوبة. مشولية تدفقات ىذه العمليات والتأكد من أنو قد 

اتفق كال ادلعياران اجلزائري ونمريه الدورل أنَّ مالئمة العناصر ادلقنعة تتوقف على نوعية العناصر اجملمعة، وتتعلق درجة مصداقية  -
 منو: ىذه العناصر دبصدرىا، طبيعتها والمروف اخلاصة اليت مجعت فيها، و 

o تزداد مصداقية العناصر ادلقنعة، عندما يتم مجعها من مصادر خارجية؛ 
o  يتم التصديق بالعناصر ادلقنعة اليت حيصل عليها ادلدقق مباشرة كادلالحمة العينية أكثر من العناصر ادلقنعة اليت يتم احلصول

 عليها عن طريق طلبات ادلعلومات؛
o يف شكل وثائقي سواء كانت ورقية أو الكًتونية أو بوسيلة أخرى أكثر من العناصر  يتم التصديق بالعناصر ادلقنعة اليت تكون

ئل اليت سبت االيت يتم احلصول عليها شفويا، كوثيقة زلررة أثناء اجتماع تعترب أكثر مصداقية من تأويل لفمي بعدي للمس
 مناقشتها؛ 

o    من العناصر ادلتكونة من النسخ.يتم التصديق بالعناصر ادلقنعة اليت توفرىا وثائق أصلية أكثر 
قدَّم كال ادلعياران فحص العناصر موضوع االختيار، والذي يعترب حامسا لضمان مصداقية وداللة العناصر ادلقنعة اليت سيتم  -

مجعها، وتتمثل الوسائل ادلتاحة للمدقق قصد اختبار ىذه العناصر حسب حجم ونوعية العينة يف: اختيار كل العناصر أو عناصر 
 زلددة أو السرب. باإلضافة إذل ذلك، فإن تنفيذ احدى ىذه الوسائل أو تركيبها قد يكون مالئما حسب المروف اخلاصة؛

نصَّ كال ادلعياران اجلزائري ونمريه الدورل أن ادلعلومات الصادرة عن الكيان وادلستعملة من طرف ادلدقق يف إطار ربقيق  -
 لقدر الكايف ودقيقة كي ديكنو اعتبار ربقق مصداقية العناصر ادلقنعة اجملمعة؛إجراءات التدقيق ربتاج أن تكون كاملة با

كما فرض كال ادلعياران اجلزائري والدورل على ادلدقق، يف حالة تقديره ما إذا كانت ادلعلومات ذات مصداقية بشكل كاف،  -
مفصلة بالقدر الكايف لتلبية احتياجات التدقيق. مجع عناصر مقنعة حول دقة ومشولية ىذه ادلعلومات، وتقدير ما إذا كانت دقيقة و 

إضافة إذل ذلك، ديكن ربقيق عملية مجع العناصر ادلقنعة ادلتعلقة بالتأكد من مشولية ودقة ادلعلومات الصادرة عن نمام ادلعلومات 
اصر ادلقنعة ىذه جزءا ال اخلاص بالكيان، تزامنا مع إجراء التدقيق ادلطبق على ىذه ادلعلومات، عندما يكون احلصول على العن

 يتجزأ من ىذا اإلجراء أو عن طريق الوضع تنفيذ إجراءات التدقيق اإلضافية؛
أشار كال ادلعياران اجلزائري ونمريه الدورل إذل ضرورة التدقيق يف حالة ادلعلومات اليت ستستخدم كعناصر مقنعة عن أعمال  -

وضوعية ىذا اخلبري واالطالع على أعمالو وتقدير مالءمتها للتأكيد ادلعن  خبري معني من اإلدارة، وذلك بتقييم كفاءة، قدرات وم
 اليت ستستعمل كعناصر مقنعة؛ 

اتفق كال ادلعياران اجلزائري والدورل أن الضمانات اليت ربصَّل عليها ادلدقق عن طريق عناصر مقنعة متجانسة ورلمعة من  -
 ة من تلك اليت ربصل عليها من عناصر مقنعة مأخوذة على حدا؛مصادر سلتلفة أو ذات طبيعة سلتلفة، تعترب أعلى درج

تضمن كال ادلعياران اجلزائري والدورل أن العناصر ادلقنعة اليت يتم مجعها من طرف ادلدقق قصد الوصول إذل نتائج معقولة  -
مام مراقبتو الداخلية إضافة إذل لتأسيس رأيو تتطلب تنفيذ إجراءات لتقييم ادلخاطر قصد اإلدلام بالكيان ودبحيطو، دبا يف ذلك ن

 ادلراقبة ادلادية قصد رصد االختالالت ادلعتربة على مستوى التأكيدات؛ 
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أشار كال ادلعياران اجلزائري ونمريه الدورل إذل أن إجراءات التدقيق ادلتعلقة جبمع العناصر ادلقنعة تتضمن فيما تتضمن مايلي:  -
ل العينية، ادلالحمة ادلادية، طلبات ادلعلومات، طلبات التأكيد اخلارجية، ادلراقبة تفتيش التسجيالت أو الوثائق، تفتيش األصو 
 احلسابية، إعادة التنفيذ، واإلجراءات التحليلية.

عموماً، من خالل نقاط التشابو اليت مت التطرق إليها يتضح لنا جلياً أن ادلعيار اجلزائري تناول اجلزء األكرب من ادلعيار الدورل،       
أنَّ أغلبية ما تضمنو ادلعيار اجلزائري يتوافق وبشكل كبري مع ادلعيار الدورل، وىذا ما يدل داللًة صرحية عن أن ادلعيار اجلزائري و 

 دبضمونو، سيتيح للمدقق احلصول على القدر الكايف من األدلة اليت سيبن  من خالذلا رأيو الفن  احملايد.  500للتدقيق رقم 

 ونظيره الدولي 555االختالف بين المعيار الجزائري للتدقيق رقم  المحور الثالث: أوجو

 ديكن تلخيص أىم االختالفات بني ادلعيارين من خالل جانبني:  

    أوال: من حيث الشكل

 من خالل عرضنا دلضمون كل من ادلعيار اجلزائري للتدقيق وادلعيار الدورل، الحمنا وجود اختالفات بينهما يف الشكل، ولو أهنا
 غري مؤثرة يف مضمون ادلعيار، وىي كالتارل:

يوجد بعض ادلصطلحات غري ادلتوافقة أو اختالف يف الصيغة، وذلك ناتج عن ترمجة ادلعيار إذل اللغة العربية، وديكن توضيح  -1
 ؛ 01ذلك من خالل ادللحق رقم 

ادلعيار الدورل فكان دبحتوى  فهرس بعناوين، بينمابالنسبة لطريقة تقدمي زلتوى ادلعيار، بالنسبة للمعيار اجلزائري كان عبارة عن  -2
 و عبارة عن فقرات، أي بتفصيل أكثر مقارنة مع ادلعيار اجلزائري؛

كما صلد أن ادلعيار الدورل للتدقيق ذكر عناصر أخرى وىي عبارة عن شرح لكيفية تطبيق ادلعيار وتفسرياتو اليت سُبكِّن مستعمل  -3
  الواقع، يف حني أن ادلعيار اجلزائري دل يتطرق ذلذه العناصر.ادلعيار من معرفة كيفية تطبيقو يف

 ثانيا: من حيث المضمون 

 ديكن تلخيص أىم االختالفات من حيث ادلضمون، يف النقاط التالية:
"األىداف العامة للمدقق  200"أدلة ادلراجعة" يف سياق معيار التدقيق  500نص ادلعيار الدورل على قراءة معيار التدقيق  -
قابل دلستقل والقيام بالتدقيق طبقا دلعايري التدقيق"، يف حني دل يتم اإلشارة إذل ذلك يف ادلعيار اجلزائري  نمرا لعدم إصدار ادلعيار ادلا

 ؛200دلعيار الدورل للتدقيق رقم 
 501عيار التدقيق أن ىناك معايري جزائرية أخرى للتدقيق تعاجل جوانب معينة كم 500بنيَّ ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم  -

 دل يتطرق إليو يف ادلعيار الدورل؛ اعتبارات خاصة"، وىذا ما -"العناصر ادلقنعة
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 قدَّم ادلعيار الدورل للتدقيق تعريفني واضحني للسجالت احملاسبية وخبري اإلدارة، يف حني دل يتطرق إليهما ادلعيار اجلزائري  -
منة يف احملاسبة وادلؤدية إذل إعداد الكشوف ادلالية، واليت تشكل مصدرا مهما وضَّح ادلعيار اجلزائري للتدقيق ادلعلومات ادلتض -

للعناصر ادلقنعة. إضافة إذل ذلك، تناول ىذا ادلعيار أمثلة عن ادلعلومات األخرى اجملمعة من وثائق أخرى كمحاضر االجتماعات، 
افسني، دليل ادلراقبة الداخلية وكل ادلعلومات ادلتاحة واليت سبكن التأكيدات اخلارجية، تقارير احملللني، معطيات قابلة للمقارنة عن ادلن

 ادلدقق من الوصول إذل استنتاجات مبنية على يقني، وىذا ما دل يتطرق إليو ادلعيار الدورل؛ 
َد ما إذا كان ىناك تغريات قد حدثت منذ - التدقيق  يف حالة التدقيق السابق، أوجب ادلعيار الدورل على ادلدقق أن يكون قد حدَّ

السابق، حيث ديكن ذلذه األخرية أن تؤثر على عناصر ادلالءمة للتدقيق احلارل، كما أشار إذل إمكان أن تتضمن العناصر ادلقنعة 
أو من خالل مصادر  معلومات أخرى يتم احلصول عليها عن طريق إجراءات رقابة جودة ادلكتب لقبول العميل واالستمرار معو،

 ان، يف حني دل يشر إذل ذلك ادلعيار اجلزائريأخرى داخل وخارج الكي
 أشار ادلعيار الدورل أن العناصر ادلقنعة ادلتولدة داخليا تزداد موثوقيتها عندما تكون أدلة الرقابة ذات العالقة الذي يفرضها الكيان -

 فعَّالة، دبا يف ذلك أدوات الرقابة على إعدادىا واحملافمة عليها، وىذا ما دل ينص عليو ادلعيار اجلزائري؛
، عند مجع ادلدقق العناصر ادلقنعة قصد الوصول إذل نتائج معقولة لتأسيس رأيو، تنفيذ اختبارات أوجب ادلعيار اجلزائري للتدقيق -

لإلجراءات قصد تقييم فعالية ادلراقبة من الناحية الوقائية أو كشف وتصحيح االختالالت ادلعتربة على مستوى التأكيدات، أّما 
تشمل: اختبارات أدوات الرقابة عندما تكون مطلوبة دبوجب معايري  ادلعيار الدورل فنص على تنفيذ إجراءات إضافية للتدقيق

 التدقيق أو عندما خيتار ادلدقق القيام بذلك؛
نصَّ ادلعيار الدورل للتدقيق على أن ىناك بعض الوثائق سبثل عناصر مقنعة مباشرة على وجود األصل، فعلى سبيل ادلثال وثيقة  -

لتفتيش عن تلك الوثائق ال يوفر بالضرورة عناصر مقنعة بشأن ادللكية أو القيمة، تشكل أداة مالية كالسهم أو السند. إن ا
باإلضافة لذلك فإن تفتيش عن عقد مت تنفيذه قد يوفر عنصر مقنع ذو عالقة بتطبيق الكيان للسياسات احملاسبية كإثبات اإليراد، 

 وىذا ما دل ينص عليو ادلعيار اجلزائري
أن ادلالحمة ادلادية توفر عناصر مقنعة بشأن القيام لعملية أو إجراء ما، لكنها تقتصر على اللحمة  أشار ادلعيار الدورل للتدقيق -

 الزمنية اليت ربدث فيها ادلالحمة، وىذا ما دل ينص عليو ادلعيار اجلزائري؛
روفة من قبل أو عناصر وضََّح ادلعيار الدورل للتدقيق أن الردود على طلبات ادلعلومات قد توفر للمدقق معلومات دل تكن مع -

مقنعة داعمة، كما ديكنها أن توفر أيضا معلومات زبتلف بشكل مهم عن ادلعلومات األخرى اليت حصل عليها ادلدقق،  
كادلعلومات اليت تتعلق دبدى إمكانية ذباوز اإلدارة ألدوات الرقابة، ويف بعض احلاالت ديكن أن توفر الردود على طلبات ادلعلومات 

 ق لتعديل أو تنفيذ إجراءات التدقيق اإلضايف، وىذا ما دل ينص عليو ادلعيار اجلزائري؛   أساسا للمدق
نص ادلعيار اجلزائري يف إطار تقدير ادلدقق دلصداقية العناصر اليت مت  مجعها، على ضرورة اليقمة وسبام الوعي بالنمر للمؤشرات  -

ن حيدد إجراءات التدقيق التكميلية اليت جيب وضعها لرفع ىذا التباين، اليت ديكنها التشكيك يف أصليتها، وإذا ارتابو شك عليو أ
 وىذا ما دل يشر إليو ادلعيار الدورل؛
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وضح ادلعيار اجلزائري أن ادلدقق ال يلزم دبعاينة كل ادلعلومات ادلتوفرة يف الكيان من أجل تأسيس رأيو، إذ ديكنو أن يستنتج على  -
ون مقنعة أكثر منها استنتاجيو، مع استحضار حكمو ادلهن  اخلاص وروح النقد أثناء أساس السرب باالعتماد على عناصر تك

 تقييمو لكم ونوعية العناصر ادلقنعة اجملمعة، وىذا ما دل يتضمنو ادلعيار الدورل؛ 
يانات  احملاسبية نص ادلعيار الدورل على أن طبيعة، رزنامة وإجراءات التدقيق اليت سيتم استخدامها قد تتأثر حبقيقة أن بعض الب -

وبعض ادلعلومات األخرى، قد تكون متاحة فقط يف شكل إلكًتوين، أو عند نقاط أو فًتات زمنية معينة مثل: أوامر الشراء 
 والفواتري ادلتواجدة يف الكيان الذي يستخدم التجارة االلكًتونية، وىذا ما دل يتناولو ادلعيار اجلزائري؛ 

 ادلقنعة العناصر من عنصر كل وامتيازات تكلفة بني العالقة االعتبار بعني يأخذ على ادلدقق أن أوجب ادلعيار اجلزائري للتدقيق -
التدقيق اليت ال جيب تفاديها حبجة تكلفة وضعها حيز  إجراءات بعض يتناسى أن دون ادلنبثقة عنها، ادلعلومات فائدة وربديد

 التنفيذ، وىذا ما دل يتناولو ادلعيار الدورل
تصرح  أن عليها جيب ،ذلذا بو ادلعمول احملاسم  للمرجع وفق ادلالية الكشوف عرض على مسؤولة ار اجلزائري أن اإلدارةأشار ادلعي  -

 حول صرحية ضمنية أو تأكيدات بذلك تقّدم فهي وبالتارل صحيح بشكل عرضها مت وقد صادقة صورة تعطي ادلالية الكشوف بأن
 على ادلدقق حصول عند ادلتعلقة هبا. و وادلعلومات ادلالية الكشوف عناصر سلتلف نع واإلبالغ العرض احملاسبة، التقييم، مسك
 التدقيق إجراءات وتنفيذ تعريف وكذلك ادلعتربة اإلختالالت سلاطر بتقييم لو يسمح بشكل استعماذلا عليو جيب التأكيدات ىذه

 التكميلية، وىذا ما دل ينص عليو ادلعيار الدورل؛
 وتأخذ ادلالية، الكشوف وانتمام مطابقة بصحة تتعلق ومعايري مبادئ تشكل التأكيدات بأناجلزائري أيضا كما وضََّح ادلعيار  -

 بأرصدة تتعلق التدقيق، تأكيدات فًتة أثناء العمليات واألحداث الواقعة بتدفق متعلقة تأكيدات أشكال: عدة التأكيدات ىذه
ادلتضمنة فيها، وىذا ما دل ينص عليو ادلعيار  ادلعلومات و ادلالية كشوفال بعرض تتعلق وتأكيدات احلسابات يف هناية الفًتة،

 الدورل؛
أوجب ادلعيار الدورل على ضرورة حصول ادلدقق على إفادات مكتوبة من اإلدارة أو من ادلكلفني باحلوكمة لتأكيد الردود على  -

 وبة" ، يف حني دل يذكر ذلك يف ادلعيار اجلزائري؛"اإلفادات ادلكت 580طلبات ادلعلومات الشفوية وفقا للمعيار الدورل رقم 
وضَّح ادلعيار الدورل أن طلبات التأكيد اخلارجية ديكن أن سبثل عنصرا مقنعا حيصل عليو ادلدقق كاستجابة مباشرة مكتوبة من  -

 وىذا ما دل ينص عليو ادلعيار اجلزائري؛طرف ثالث يف شكل ورقي أو الكًتوين أو أي وسيلة أخرى،  
ح ادلعيار اجلزائري للتدقيق أن تنفيذ ادلدقق إلجراءات أو تدقيقات قد مت يف األصل تنفيذىا داخل الكيان ديكن أن يكون وضَّ  -

 يدويا أو عن طريق تقنيات التدقيق ادلدعمة جبهاز احلاسوب، وىذا ما دل ينص عليو ادلعيار الدورل؛
تتمثل يف تقديرات للمعلومة ادلالية انطالقا من  520ووفقا دلعيار التدقيق  اعترب ادلعيار اجلزائري للتدقيق أن اإلجراءات التحليلية  -

ارتباطها مع معلومات أخرى نامجة أو غري نامجة عن احلسابات، أو مع معطيات سابقة أو الحقة أو تقديرية للكيان أو لكيانات 
ا ادلعيار الدورل فقد نص على أن اإلجراءات التحليلية مشاهبة، إضافة إذل ربليل التغيريات ادلعتربة أو االذباىات غري متوقعة، أمّ 

تتكون من عمليات تقييم ادلعلومات ادلالية، من خالل ربليل العالقات ادلنطقية بني البيانات سواء كانت مالية أو غري مالية، إضافة 
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ليت مت ربديدىا أو العالقات غري ادلتسقة إذل ذلك، تشمل اإلجراءات اليت يقوم هبا ادلدقق كلَّما دعت احلاجة التحقق من التقلبات ا
 مع ادلعلومات األخرى ذات الصلة، أو العالقات اليت زبتلف عن القيم ادلتوقعة اختالفا مهما؛

بإمكان للكيان تعيني أو تعاقد مع خرباء يف رلاالت سلتلفة خبالف احملاسبة والتدقيق قصد   وضَّح ادلعيار الدورل للتدقيق  -
ادلطلوبة إلعداد الكشوف ادلالية كالبيانات اذلندسية ، ويف حالة الفشل مع كون تلك اخلربة ضرورية، فان  احلصول على اخلربة

 سلاطرة االختالالت تتضاعف، وىذا ما دل يتطرق لو ادلعيار اجلزائري؛
على شلارسة الكفاءة يف ظل أشار ادلعيار الدورل أن كفاءة خبري اإلدارة تتعلق بطبيعة ومستوى خربتو، أما قدراتو تتعلق دبقدرتو  -

المروف، يف حني موضوعيتو ترتبط باآلثار ادلمكنة للتحيز أو تعارض ادلصلحة أو تأثري اآلخرين على احلكم ادلهن  أو التجاري، 
 وىذا ما دل يتطرق لو ادلعيار اجلزائري

رة تأيت من مصادر متنوعة ومن أمثلتها: نص ادلعيار الدورل على  أن ادلعلومات ادلتعلقة بكفاءة، قدرات وموضوعية خبري اإلدا -
اخلربة الشخصية بالعمل السابق ذلذا اخلبري، ادلناقشات معو أو مع اآلخرين الذين ىم على دراية بعملو، معرفة مؤىالتو واألوراق أو 

 يتطرق لو ادلعيار الكتب ادلنشورة من إعداده، ومساعدتو للمدقق يف احلصول على ما يكفي من عناصر مقنعة مالئمٍة، وىذا ما دل
 اجلزائري؛ 

وضَّح ادلعيار الدورل على أن األمور ذات الصلة بتقييم كفاءة، قدرات وموضوعية خبري اإلدارة، البد أن تتضمن ما إذا كان عمل  -
 ىذا األخري خيضع دلعايري أداء فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية أخرى، وىذا ما دل يتطرق لو ادلعيار اجلزائري؛

ادلعيار الدورل أن ىناك العديد من المروف اليت قد هتدد موضوعية خبري اإلدارة من أمثلتها: مهددات ادلصلحة الذاتية،  تطرق -
مهددات اجملاملة، مهددات التخويف ... اخل، وبالرغم من أن الضمانات ال تستطيع إزالة مجيع ادلهددات دلوضوعية ىذا اخلبري، 

تكون اقل أمهية بالنسبة حليز تعاقد معو الكيان عن خبري عينو ىذا األخري. إضافة إذل ذلك، قد إال أن مهددات التخويف مثال قد 
ينشأ عن مناقشة اإلدارة واخلبري بشأن مصاحل أو عالقات  مهددات موضوعية، وتشمل ىذه ادلصاحل والعالقات: مصاحل مالية، 

 ا ما دل يتطرق لو ادلعيار اجلزائري؛عالقات العمل والعالقات الشخصية وكذا توفري خدمات أخرى، وىذ
وضَّح ادلعيار الدورل أن فهم عمل خبري اإلدارة يتضمن فهم رلال اخلربة ادلالئم، وديكن فهمو من خالل ربديد ما إذا كان لدى  -

خلربة من ادلدقق اخلربة بشأن تقييم عمل اخلبري أو حباجة إذل خبري الذي يستعني بو. كما جيب على ادلدقق فهم جوانب رلال ا
خالل ما إذا كان تطبيق أية معايري مهنية أو معايري أخرى أو متطلبات قانونية أو تنميمية، كذلك االفًتاضات والطرق اليت 
يستخدمها ىذا اخلبري، وما إذا كانت مقبولة قبوال عاما ضمن رلال عمل ىذا اخلبري ومناسبة ألغراض التقرير ادلارل، إضافة إذل 

 داخلية واخلارجية أو ادلعلومات اليت يستخدمها اخلبري، وىذا ما دل يتطرق لو ادلعيار اجلزائري؛ طبيعة البيانات ال
وضَّح ادلعيار الدورل يف حالة التعاقد بني الكيان وخبري اإلدارة ، فان االتفاق يكون من خالل خطاب ارتباط أو شكل كتايب.  -

عد ادلدقق يف ربديد مدى مالئمة طبيعة، نطاق وأىداف عمل ىذا اخلبري، وعند فهم عمل ىذا اخلبري، فتقييم ىذا االتفاق قد يسا
األدوار وادلسؤوليات اخلاصة باإلدارة مع ىذا األخري، إضافة إذل طبيعة وتوقيت ومدى االتصال بينهما. أما يف حالة تعيني اخلبري 

ذا وجب على ادلدقق احلصول على طلبات من قبل الكيان، فان احتماالت وجود اتفاق مكتوب يف ىذا النوع تكون قليلة، ل
 ادلعلومات من اخلبري واألعضاء اآلخرين يف اإلدارة من أجل احلصول على الفهم ادلطلوب، وىذا ما دل يتطرق لو ادلعيار اجلزائري؛
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على: مالئمة  نصَّ ادلعيار الدورل يف حالة تقدير مالئمة أعمال اخلبري كعناصر مقنعة للتأكيد ادلعن ، قد تتضمن االعتبارات -
ومعقولية نتائج أو استنتاجات واتساقها مع العناصر ادلقنعة األخرى، وما إذا كانت قد انعكست يف الكشوف ادلالية بشكل 
مالئم، كذلك مالئمة ومعقولية عمل اخلبري يف حالة استخدامو لالفًتاضات والطرق ادلهمة، إضافة إذل اكتمال ودقة استخدامو 

 وىذا ما دل يتطرق لو ادلعيار اجلزائري؛ دلصدر مهم للبيانات، 
ادلنتجة من قبل الكيان ألغراض تدقيق آخر كاالستفادة من  أشار ادلعيار الدورل على أن ادلدقق يستطيع استخدام ادلعلومات  -

تأثر مالئمة مقاييس أداء الكيان لغرض اإلجراءات التحليلية أو دلتابعة األنشطة كتقارير ادلدقق الداخلي. ويف ىذه احلاالت ت
العناصر ادلقنعة اليت مت احلصول عليها دبا إذا كانت ادلعلومات دقيقة بشكل كاف أو أهنا مفصلة ألغراض ادلدقق ، وىذا ما دل 

 يتطرق إليو ادلعيار اجلزائري؛
تعماذلا كعناصر مقنعة نص ادلعيار الدورل على أن طبيعة إجراءات التدقيق، رزنامتها ومدارىا فيما يتعلق بادلعلومات اليت سيتم اس -

واليت قد أعدت باستخدام عمل خبري اإلدارة  قد تتأثر بأمور من أمثلتها: طبيعة، نطاق وأىداف عمل خبري اإلدارة، وما إذا كان 
ايري ىذا اخلبري مت تعيينو من قبل الكيان، أو مت التعاقد معو لتقدمي خدمات ذات الصلة، إضافة إذل ما إذا كان ىذا األخري خيضع دلع

أداء فنية أو متطلبات مهنية أو صناعية أخرى، كذلك معرفة ادلدقق وخربتو يف رلال خبري اإلدارة وكذا خربتو السابقة يف عمل ىذا 
 اخلبري، وىذا ما دل يتطرق إليو ادلعيار اجلزائري؛

اذه ذلذا القرار، فإن العوامل اليت قد أشار ادلعيار اجلزائري على أن ادلدقق ديكنو اختيار عناصر زلددة من رلتمع معني، وعند ازب -
تكون مالئمة تتضمن فهمو للكيان، وادلخاطر ادلقدرة لالختالالت اجلوىرية، وخصائص اجملتمع الذي يتم اختباره وىذا ما دل 

 يتطرق إليو ادلعيار اجلزائري؛
يها من أحد ادلصادر مع العناصر ادلتحصل وضَّح ادلعيار الدورل يف حالة عدم االتساق بني العناصر ادلقنعة اليت مت احلصول عل -

عليها من مصدر آخر، أو كان لدى ادلدقق شكوك بشأن مصداقية ادلعلومات، اليت سيتم استعماذلا كعناصر مقنعة، وجب على 
ا األمر ادلدقق أن حيدد ماىي التعديالت أو اإلضافات الضرورية إلجراءات التدقيق دلعاجلة ىذا األمر، إضافة إذل مراعاة أثر ىذ

 على اجلوانب األخرى للتدقيق إن وجد.
 الخاتمة

وكذا مضمون ادلعيار الدورل، مث دراسة ادلقارنة بينهما من  500بعد التطرق لعرض سلتصر دلضمون ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم 
 ، وىي:خالل عرض لنقاط التشابو ونقاط االختالف، توصلنا إذل النتائج واالقًتاحات ىذه الورقة البحثية

 أوال: نتائج الدراسة
 تتمثل نتائج الدراسة فيما يلي: 

 توضح ادلعايري اجلزائرية للتدقيق ادلنهجية القانونية لعملية التدقيق الواجب إتباعها يف اجلزائر؛ -1
ا غري أنو ىناك بعض االختالفات ليس ذل 500قامت اجلزائر باستخدام أسلوب التبن  الشبو الكامل دلعيار التدقيق رقم   -2

 وإمنا ىذه االختالفات يف ادلصطلحات أو تفسريات إضافية نص عليها ادلعيار الدورل؛ 500تأثري على تغري مضمون ادلعيار رقم 
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"العناصر ادلقنعة" يف حصول ادلدقق على العناصر ادلقنعة الكافية وادلناسبة قصد  500يساعد ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم  -3
 واليت يستند إليها يف تأسيس رأيو؛استخالص النتائج ادلعقولة 

بالتفسريات اليت توضح ادلعيار وكيفية تطبيقو كما ىو احلال بالنسبة للمعيار   500دل يتبع ادلعيار اجلزائري للتدقيق رقم   -4
 الدورل.

 ثانيا: اقتراحات الدراسة
 تتمثل اقًتاحات الدراسة فيما يلي: 
بيئة التدقيق وأخذىا بعني االعتبار، فليس بالضرورة أن يكون ادلعيار موافق  قبل إصدار أّي معيار جزائري، البد من دراسة  -1

 بشكل كلي للمعيار الدورل، األىم ىو أن يكون مالئم لبيئة التدقيق، حىت يتم تطبيقو؛
لغرض من  ضرورة بررلة دورات تكوينية بعد كل إصدار للمعايري اجلزائرية للتدقيق هبدف معرفة طريقة ومنهجية العمل وتوضيح ا -2

 كل معيار؛
 ؛جيب ذبسيد معايري اجلزائرية للتدقيق على أرض الواقع، حىت ال يبقى حرب على ورق -3
 االستفادة من ذبارب بعض الدول ذات الواقع االقتصادي مشابو للجزائر واليت أقدمت على تبن  معايري الدولية للتدقيق؛ -4
ي مهنة التدقيق يف اجلزائر يف إطار شرج ما جاءت بو ادلعايري إقامة ندوات دورية وملتقيات علمية وتكوينية لصاحل شلارس -5

 اجلزائرية اجلديدة للتدقيق وسبل تطبيقها ودورىا يف ربسني مصداقية مهنة التدقيق.
 المراجع 

، ، ادلادة األوذل2016أكتوبر 11، ادلؤرخ يف ("055-515-555-355"المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق )، 155المقرر رقم:   -1
 .12-07، ص: 18.38، 09/02/2018 ، تاريخ اإلطالع: regle/1211.pdf-http://www.cnc.dz/fichierمتاح على ادلوقع: 

2- International Auditing and Assurance Standards Board ,  " International Standard On Auditing 500 Audit 
Evidence", disponible à:https://walidsamir7.blogspot.com/2017/09/2017_28.html, consulté le 10/02/2018 17 :58  ,p: 
521-522. 

،         ص 2017األردن،  -عصار للنشر والتوزيع، الطبعة األوذل، عماندار األ "،2أصول مراجعة الحسابات زلي الدين عبد الرزاق محزة، "  -3
  .84-82ص 

 (: أوجو االختالف بين المعيارين الجزائري والدولي من حيث المصطلحات51الملحق رقم )

 555المعيار الدولي للتدقيق رقم  555المعيار الجزائري للتدقيق رقم 
 أدلة ادلراجعة العناصر ادلقنعة

 القوائم ادلالية وف ادلاليةالكش
 مراجعة تدقيق

http://www.cnc.dz/fichier-regle/1211.pdf
https://walidsamir7.blogspot.com/2017/09/2017_28.html
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 مسؤولية واجبات
 تصميم تصور
 تقومي تقدير

 استنتاجات معقولة نتائج معقولة
 ادلناسبة ادلالئمة

 سلاطر التحريف سلاطرة االختالالت
 موثوقية مصداقية
 تقدير تقييم

 التقصي تقتيش التسجيالت أو الوثائق
 لموسةاألصول ادل األصول العينية

 االستفسار طلبات ادلعلومات
 ادلصادقة اخلارجية طلبات التأكيد اخلارجية

 إعادة العملية احلسابية ادلراقبة احلسابية
 إعادة األداء إعادة التنفيذ

 ادلنشاة الكيان
 ادلناسبة ادلالئمة
 العينات يف ادلراجعة السرب

 قيقلجزائري والدولي للتدمن إعداد الباحثة اعتمادا على المعيارين ا المصدر:

 


