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 مقدمة عامة 

 
 

 أ
 

 عامة  مقدمة
 الفرد بدأ منذ  ئي بدا بشكل االنسان القريب عرفها األمس وأ ومالي وليدة ليست احلساابت تدقيق عملية 

 ألخر، يوم من  مستمرة تطورات صاديةاالقت املؤسسات تشهد فلهذا .غريه وحاجات حاجاته إلشباع  نشاطه مزاولة

 الداخلية القيود من العديد ابملقابل تواجه  لكنها ،حجمها يف وكربا  يف أنشطتها وتعددها  وسع ت  عادة تشمل

 .وجه أكمل على واألنشطة املهام  ء داأل اجليدة عن املتابعة األحيان غالب يف تعجزها ةجيار خلوا

 األعمال مؤسسات تواجه اليت العاملية  ت التحداي د وتزاي االقتصادية  اةاحلي عرفته الذي الكبري التطور  ومع 

 ودور يةأمه تتزايد املتطورة، وأساليبها اهماهيمبف اإلدارة  وظهور  املعلومات تكنولوجيا ونظم يف املنافسة واملتمثلة اليوم،

 التغريات مقوأع أهم فمن .وفاعلية بكفاءة املرغوبة أهدافها حتقيق حنو هذه املؤسسات قيادة يف واملدراء  اإلدارة

 منهجيات  إجياد وحماولة املؤسسات يف  األداء  على كيزرت ال املاضية هو القليلة العقود خالل اإلدارة  يف احلاصلة

 .األداء هذا لقياس وقةموث

 أبنظمة االهتمام  الصناعية وازداد الشركات الكربى تكوين إل اجة حلا ظهرت  الصناعية  الثورة وبظهور 

 احملاسبة بنشأة ارتبط  قد  وتطورها  احلساابت تدقيق مهنة نشأت أن ابعتبار  معا تاحلساابوتدقيق  اسبةاحمل

 اأعماهل وتنوعكات الشر  انتشار ومع احملاسبة، عملية م تت ن أ بعد  تدقيق احلساابت عملية تبدأ  حيث  وتطورها،

 احملدودة ليةسؤو وابمل اإلدارة  عن  كيةاملل ابنفصال به الشركات متيزت  وما وتوسعها، عملياهتا وتشابك وتعقد

 وبث الشركات أعمال فحص من ما ميكنها الكفاءة من هلا يةمهن إبدارة االستعانة إل احلاجة برزت للمسامهني،

 علميا واملؤهلني احملاسبني املدربني  من عدد  يف  ممثلة اةاألد هذه  تكون  نأ رؤى  وقد  املسامهني، نفوس يف  ةنينطمألا

 . احلساابت مدققوا أو تسااباحل مراقبو اسم يهملع وعمليا،أطلق



 مقدمة عامة 

 
 

 ب
 

 هوتطور  احلساابت تدقيق  نشأت  أن  حيث من احلساابت وتدقيق اسبةاحمل بني  الوطيدة  العالقة من وابلرغم

 إال للمحاسبة، احلديث ابملفهوم ارتبط قد للتدقيق احلديث ماملفهو  فإن مث نمو  وتطورها، بنشأة احملاسبة ارتبط  قد

 عديدة  جهات إل خدمات  تؤدي كمهنة احلساابت فتدقيق. اآلخر  عن بتقدمي ها امييز  ما هلا منهما لك طبيعة أن

 اجملمتعات نم  جمتمع أي يف  القومي االقتصاد دمخت اأبن خدماهت شك وال وخارجها، االقتصادية الوحدة داخل

 وتكون ، ما سسةملؤ  املال الكيان ةاس فهو در املال التدقيق أما و.وتطور تغري كل مع تطويرها ينبغي ذلك وعلي

 بعد فيما ليصبح ، معتمد و مصدق مال تقرير صياغة يهائالن هدفها والدقة، احلساسية وشديدة متعمقة الدراسة

 . املختلفة  املصاحل وأصحاب نةمعي جهات من عليه يعول أن ميكن سيأسا مرجع

 يطمئن دليل وخارجي ومستقل ايد حم حمرتف  شخص هبا يقوم اليت  احلساابت تدقيق عملية فظهور 

 أبدلة مدعم حمايد رأي إعطاء هو اخلارجي دققامل هدف كان فإذا استثمروه، ما عن نتيجة األموال أصحاب

 فاجملاالت القانونية، القوة بيةاحملاس املعلومات يكسب الذي وصدق احلساابت شرعية ىمد  نع إثبات وقرائن

 اخلتامية احلساابت جمال إل لتصل  احلساابت قيق عملية تد وأهداف  عوا أن يف  تعدد  أفرزت  واملتشعبة  املتعددة 

 حتديد  إل  هتدف  واليت ةؤسسامل والوظائف يف  األنشطة خمتلف تدرس اليت  وخصوم  أصول من ل املا املركز وعناصر

 .االقتصادية والكفاية األداء  مستوي  رفع علي والعمل وأسباهبا االحنرافات 

 شركات ظهرت لذلك والقانونية واالقتصادية املالية اجملاالت كافة يف أكرب نشاط بيتطل احلال االقتصاد إن

 مصدر هو  وأصبح  األقسام يعجبم واحملاسب املدقق دور  فظهر والرقابة التدقيق ظهرت مهميت لكذو  خاصة

 الرئيسية ةكالياإلش جاءت ومنه املدقق وظيفة واعتماد االدارة عن  فصل امللكية استلزم لذلك األساسية اتاملعلوم

 : ليةالتا

 املؤسسة؟  يف األداء  فعالية حتقيق يف يساهم  أن  للمدقق  ميكن مدى أي إىل 



 مقدمة عامة 

 
 

 ت
 

 التالية الفرعية تاؤالالتس ادراج ميكن احملوري  السؤال هذا  انطالقامن  

 معايريه؟ هي وما أمهيته تتمثل فيما ؟احملاسيب لتدقيقاب املقصود ما -

 أنواعه؟ هي  وما ؟ املال  ابلتدقيق هو  ما -

 ومسئولياته؟ مهامه تكمن أين املدقق؟ هو  من -

 دقيق؟ لتاب عالقته وما األداء  هو  ما -

 :الفرضيات

 :تاليةلا الفرضيات  على حبثنا يف إعتمدان تهاومعاجل اإلشكالية وحتليل املوضوع لدراسة 

 أيه اءر  بد ا لنقطة للوصول مهنة  خيص ما وكل واملستندات والدفاتر السجالت على املدقق عالإط حق 1-

 .التقرير يف احملايد

 . هلا حسن شكل تعطي اليت األساسية الركائز من يعترب  أنه إىل ابإلضافة املؤسسة يف  مال دور  للتدقيق إن 2-

 .مواردها استخدام  ُحسن من التحقق يف ؤسسةملا يف  األداء  تقييم من اهلدف يكمن 3-

 :الدراسة أمهية

 علي املؤسسة اعتماد أن إل واحملاسيب املال التدقيق من اةتوخامل األهداف طبيعة  إل الدراسة هذه  أمهية ترجع

 الضامن  هو  قيقتدال أن حيث  قراراهتا  عليها  تبن  يت ال ةاملالي قوائمها مع  التعامل  علي إجيابية له آاثر  التدقيق  يةعمل

 متكن مصداقية ت وذا دقيقة مبعلومات األطراف خمتلف ويزود املالية قوائمها يظهر علي ما وسالمة ودقة لشرعية

 .األداء علي والرقابة القرارات  اختاذ من



 مقدمة عامة 

 
 

 ث
 

 :ةراسالد أهداف

 . اسيبحملوا املال للتدقيق والعملي النظري الواقع تشخيص حماولة •

 . اهتماماتنا وضمن ختصصنا جمال يف يقع موضوع يف  معارفنا واثراء ةالبحثي كفاءتنا زايدة •

 .واإلختالسات التالعب اكتشاف خالل من وذلك الملا  املركز وصحة سالمة مدى حتديد حماولة •

 . املسريين أداء  تطوير يف  التدقيق مسامهة ى دم معرفة حماولة •

 :بقةالسا  الدراسات

 ما، حد إىل شحيحة ابملوضوع املتعلقة اساتدر ال أن جند سابقةلا الدراسات علي االطالع خالل من 

 :ابملوضوع قةعالال  وذات السابقة ساتلبعض الدرا عرض يلي وفيما

 1991 دمهش دراسة

 يتلا املشاكل من جمموعة إل وتوصلت األرض يف احلساابت تدقيق عواق دراسة إل الدراسة هذه هتدف 

 :وأمهها ن األرد يف مدققوا احلساابت يواجهها

 . احلساابت  مدقق استقالل وأبمهية  املهنة أبخالقيات احلساابت مدققي لدى  كامل وعي وجود عدم •

 . املدقق استقاللية يف التدقيق حمل املؤسسة إدارة ثريأت •

 . املدقق لعمل الضرورية  للمعلومات اإلدارة  توفري  عدو •

 . احلساابت مدقق هيلأت كفاية عدم •



 مقدمة عامة 

 
 

 ج
 

 .املالية القوائم إعداد  عند عليها املتعارف ةاحملاسبي املبادئ كل تطبيق عدم •

 . الدولية التدقيق ومعايري احملاسبية ئ ابملباد االلتزام عدم •

 2001 الراشد إبراهيم وائل دراسة

 بدولة احلساابت قيقدت نةمه تواجه اليت واملعوقات املشاكل أبرز علي التعرف إل ةراسالد هذه هتدف 

 دراسةلا نتائج خالل من تبني  وقد املهنة، تطوير حنو التدقيق مكاتب كفاءة  دةوزاي التغلب عليها وسبل الكويت

 املهنة، ومعايري بضوابط نوينقاال االلتزام  وغياب للمهنة شريف ميثاق عدم وجود يف تتمثل املهنة كلمشا  أبرز أبن

 الدراسة وتنتهي املهن، سلوكلل املنظمة قواعدلا الكويتية، غياب واملراجعني سبنياحملا جلمعية املهن الدور غياب

 اكرب ودور للمهنة شريف ميثاق تبن  ابملهنة بضرورة  والنهوض املشاكل كلت علي ابلقضاء الكفيلة السبل أهم ببيان

 .للمهنة املنتسبني أتهيل وزايدة  الكويتية واملراجعني  احملاسبني جلمعية

 • 2002 العنقري سناحمل عبد  وحسام العمرو حممد  ري  ةدراس4 :

 )تشمل واليت ةالسعودي العربية لكةاملم يف  احلساابت تدقيق تنظيم مرتكزات  تقييم  إل الدراسة هذه هتدف 

 تصالالا اتقنو  املهن، األداء جودة مراقبة  وبرامج  املستمر  املهن ليمالتع برامج  املهن، وقواعد السلوك املهنية املعايري

 فاعلية مدى قياس خالل من( عامة بصفة واجملمتع املهنة ملمارسي ةاملهني التعليماتاألنظمة و  إيصال تكفل اليت

 آاثرها من واحلد اململكة يف التدقيق مهنة تواجهها اليت املشاكل والتحدايت مع لعامالت يف  املرتكزات هذه مثل

 وبني جهة من مارسنيملا  املهنة أعضاء بني اتفاق مطلق ودوج  معد إل إل الدراسة نتائج وتوصلت. السلبية

 مهنة تواجهها اليت التحدايتاكل و ابملش معرفتهم مدى حول آخر جانب من ابملهنة العالقة ذات األطراف

 األنظمة املهنية، من وغريها  املهن السلوك قواعد  و عايريملاب االلتزام حمدودية )مشلت واليت اململكة يف التدقيق

 التفاقيات السعودية وانضمام وخليجية عربية مهنية هيئات ووجود  ية،املهن األتعاب اخنفاض  ظاهرة ارتمر واس



 مقدمة عامة 

 
 

 ح
 

 تعديل فىي األكادمييني  إشراك منها التوصيات من جبملة الباحثان أوصي اسةالدر  ختام ويف(. يةالتجارة العامل منظمة

 املبذول، اجلهد ع م تتناسب حبيث  التدقيق أتعاب  نني قت يلع والعمل احملاسبة والتدقيق، مهنة  متس اليت  القوانني

 .الالزمة القانونيني التعديالت للمحاسبني السعودية اهليئة واعتماد

 : نذكر البحث موضوع اختيار  دوافع من و : البحث  اختيار افعو د

 .تدقيقلا ملواضيع الشخصي امليول •

 . ابلتخصص املوضوع عالقة •

 . سةدراوال البحث املوضوع قابلية •

 .اجلديدة ابملعارف املكتبات اء اثر  و العلمية وثالبح تطوير يف املسامهة •

 :الدراسة منهج

 بني اجلمع على يقوم حتليلي، وصفي منهج هو وضوعملا هذا دراسة أجل من إتباعه مت الذي  املنهج 

 .وامليدانية النظرية الدراسة

 لعملية النظري  نباجلا األولني الفصلني  يتناول فصول ثالث إىل تقسيمه  املوضوع هذا  دراسة منا تطلبت وقد

 BADRبنك حالة   دراسة ) بيقيالتط اجلانب الثالث الفصل يتناول بينما ،  املال احملاسيب و التدقيق

 :البحث صعوابت

 :هي البحث اذ ه إجناز يف  واجهتن اليت الصعوابت بني من 

 . املوضوع حصر صعوبة -
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 خ
 

 حساسية املوضوع  -

 : ةاسدر ال  حدود

 : منها كل يف  ناعاجل فصول ثالث  مذكرتنا مشلت 

عبارة   فكان األول املبحث  إىل بدوره سموانق واملال احملاسيب التدقيق أساسيات إىل مدخل ويتضمن األول، الفصل

 يب،احملاس التدقيق وفروض مبادئ،أنواع إىل فتطرقنا الثاين حثب امل  أما .املال و احملاسيب إىل التدقيق مدخل عن

 التدقيق   يري معا إىل الثالث املبحث يف وتطرقنا

 يف احلساابت يقتدق وتضمن األول بحثامل إىل بدوره انقسم و األداء فعالية يف التدقيق دور وتضمن الثاين صلالف

 اجلزائر. 

 يف اءاألد فعالية حتقيق يف التدقيق مسامهة يف الثالث املبحث ومتثل ، املؤسسة يف األداء  الثاين املبحث أما     

 .املؤسسة

 BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية  مؤسسة يف الداخلي للتدقيق قيةتطبي دراسة عبارة  كان الثالث الفصل

. الرتبص مكان  عن تقدمي  عبارة فكان األول حثاملب إىل وره بد قسموان



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصــــل األول 

 مدخــــل إلـــى 

 التدقيق تأساسيا

 واملالي املحاسبي
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 متهيد
 الشركات دخول عصر إىل يعود احلديث ن املع يف والتدقيق الوسطى العصور إىل التدقيق أصل يرجع 

 إىل البسيط هشكل يف  التدقيق ويعود الصناعة تلك تطور  مع التدقيق وتطور الوجود حيز  إىل ربىالك عيةالصنا

 وهلا املتقدمة، الدول يف العريقة املهن من قدقيالت مهنة تعترب كما  أساسي بشكل املال احملاسيب النظام يف التطور

 بشكل التدقيق مهنة سامهت واملدققني،ولقد نياحملاسب ونقاابت مجعيات  حتددها اليت املهنية  هاليتسؤو مو  تقاليدها

 اجلهات مصاحل ومحاية واملقرضني املستثمرين أموال على احلفاظ خدمات من يهتؤد ملا اجملمتعات تنمية يف كبري

 .العالقة ذات  ى األخر 

 مفهوم على خالله من  لنتعرف  التدقيق  إىل لدخكم الفصل  هذا  من األول املبحث  خصصنا وهلذا 

 املوجودة  والعالقة يةاقتصاد أغراض  لتحقيق يلعبه الذي التدقيق دور  أمهية وكذلك له األساسية هدافألوا قدقيالت

 .والتدقيق احملاسبة بني

 . فروضه إىل ابإلضافة وأنواعه احملاسيب التدقيق مبادئ إىل الثاين املبحث  يف  سنعرض كما

 .يباساحمل التدقيق معايري عن عبارة فهو الثالث حثاملب أما

 واملال احملاسيب التدقيق أساسيات إىل مدخل
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 لدى ابلغة  أمهيته حيتل  أن  إىل به  أدت  متواصلة، كبرية  تطورات  ف ر ع حيث  واسع  ن ميدا التدقيق  يعترب  

 احلساابت ، املستندات البياانت، لية،الداخ الرقابة أنظمة فحص خالل من وذلك املعنية، واألطراف  تاملؤسسا

 .التدقيق مفهوم إىل نتعرض سوف هنا من ،انتقاداي فحصا ملؤسسةاب اخلاصة التوالسج

 واملايل  احملاسيب تدقيق إىل  مدخل :األول املبحث
 واملايل  احملاسيب تدقيق تعريف :األول املطلب

 احملاسيب  التدقيق تعريف :أوال

 :يلي كما احملاسيب للتدقيق أعطيت اليت  التعاريف أهم تقدمي املطلب هذا يف سنحاول 

 :األول تعريفلا

 وسجالت حلساابت احملايد الفن ابلفحص يهتم  تهوإجراءا أساليبه له وفن وأصوله قواعده  له علم التدقيق 

 1. الوحدة ذههل رة املنشو  املالية ابلقوائم  الواردة األرقام وعدالة صحة مدى  يف  الرأي إبداء بقصد املراجعة  حمل الوحدة

 :الثاين  التعريف

 عيةاجلم تعريف "*AAA": " بشكل والقرائن األدلة وتقييم جلمع ومنهجية ظمةنم عملية هو قالتدقي 

 بني والتطابق التوافق مدى يدلتحد اإلقتصادية واألحداث األنشطة بنتائج تتعلق واليت موضوعي  األمريكية احملاسبية

 2".التدقيق بنتائج املعنية األطراف   يغبلوت ةاملقرر  واملعايري النتائج هذه

 

 

                                                             
  سنة  األوىل، الطبعة ،األردن  عمان، والطباعة، وزيعوالت لنشرل املسرية  دار النظرية، الناحية  1احلديث احلساابت تدقيق ،املطارنة فالح غسان .د 1

.14 ،ص 2006

. 11،ص  2003عمان، للنشر، وائل دار  اإلسالمية، ارفاملص يف عيةاإلجتما املسؤولية عن  املراجعة الشرع، جاسم جميد 2
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 :الثالث فالتعري

 وإنتقاداي فنيا فحصا ةؤسسامل وسجالت ترودفا املستندات فحص عملية":يعن املهن مبعناه التدقيق أما 

 نةومتا قوة على ذلك يف معتمدا للمؤسسة املالية التقارير عدالة يف الرأي وإبداء العمليات  صحة من للتحقق حمايدا

 1."الداخلي الرقابة نظام

 :هي أساسية نقاط ثالث  على ترتكز التدقيق عملية أن نالحظ ف التعاري هذه خالل ومن 

 .وتبويبها وحتليلها تسجيلها مت اليت العمليات قياس ةصح من التأكد هو و :الفحص

 .معينة  فرتة خالل العمأل ا لنتائج سليم كتعبري  املالية القوائم  صالحية على احلكم يةإمكان وهو: التحقق

 .املالية القوائم ملستخدمي يقدم مكتوب بتقرير  وإثباهتا والتدقيق حص الف نتائج رةبلو  وهو: التقرير

 ملا اإلثبات ئنرا وق ألدلة املنتظم اإلنتقادي  التحقق":أبنه احلساابت تدقيق تعريف  ميكن دم املتق العرض  نم 

 مقدما حمدد برانمج خالل من عليها متعارف حماسبية مبادئ رإطا يف بياانت من املؤسسة وسجالت دفاتر حتويه

 2."التقارير هذه  دميومستخ لقراء ةاملالي التقارير وعدالة صدق عن احملايد الفن الرأي  إبداء هبدف

 

 

                                                             

   :5 .ص .ص ،  2005سنة ، 2طبعة ،األردن  ن،عما والتوزيع، للنشر دارالصفاء ،احلديث التدقيق إىل املدخل مجعة، حلمي دأمح .د1 

*AAA:American Accomting Association .

.  8ص  ذكره، سبق  مرجع  مجعة، حلمي  أمحد.د 2 
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 احملاسيب للتدقيق العام اإلطار( 1-1الشكل)

Source : Micheline Georges Langlois, Alain Burlaud, René Bonnault. Op, cit, p518. 

 املايل  قالتدقي تعريف :اثنيا

 قبل من منهجية أو مسرية  هو التدقيق":1985 فرنسا املعتمدين واحملاسبني اخلرباء منظمة حسب :األول ريفتعال

 وذلك اخلاص الرأي عن التعبري أجل من التقييمية و تيةلومااملع التقنيات من جمموعة خالهلا من يستعملون حمرتفني

 ."1التنظيمية واإلجراءات األنظمة ةوفعالي مةالس مدى تقييم أجل من أو معايري إىل دتناإلساب

 هو(احلسابية املراجعة ) التدقيق ":1987 سنة بفرنسا ابتاحلسا حملافظي ةطنيالو  منظمة حسب :الثاين  التعريف

 :يلي ام مليش املؤسسة حبالة الرأي عن ابلتعبري  ومستقل كفئ حمرتف لهالخ  من يقوم تقن

 .املؤسسة طرف  من املقدمة املالية املعلومات وصدق نوعية -

 .ةاحملاسبي واملبادئ  القانونية للقواعد  صارم إحرتام  -

 .لنتائجها وكذا للمؤسسة املالية والذمة لةحالل صادقة صورة  -
                                                             

 .17ص  ،  2006األردن، الثالثة، الطبعة للنشر، ائلو دار ،والعملیة النظریة الناحیة من التدقیق إلى  مدخل ،میميالت ھادي1 
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 هو  التدقيق": 1991 كيةاألمري املتحدة  ابلوالايت هبا املعمول للتدقيق  العامة ايري املع حسب :الثالث التعريف

 ."املؤسسة حبالة خاص رأي  عن التعبري  أجل من للمؤسسة عيموضو  فحص  أو منهجية تتبع  مراجعة

 ليةدو ال واهليئات املنظمات حسب املال للتدقيق السابقة التعاريف خالل من لاملا للتدقيق يزةمامل العناصر

 :يلي ما نستنتج أن للتدقيق،ميكن

 .خارجي يقتدق هو  املال التدقيق -

 .موضوعي تقييم أو فحص هو -

 .منهجية اسسأ على يقوم -

 .املؤسسة خارج  ومستقل كفئ حمرتف به يقوم -

 .ابملؤسسة خاص مربر  أيالر  عن التعبري  إىل يهدف  ال -

 .واملقارنة التقييم معايري إىل مستندا  التعبري  هذا  يكون -

 على ادقةمصلل ومستقل كفء خبري  به يقوم موضوعي م ييتق و ه ":املال للتدقيق شامل تعريف  :الرابع التعريف

 .الوفية  ة الصور  – الصدق – فقالتوا :أساسية معايري ثالث  أساس على املصادقة تتم املؤسسة، حساابت

 .عيةشري الت والنصوص  القوانني حسب تسجل مجيع يعن  :احلساابت توافق -

 ابتاحلسا تسجيل على املسئول أن النية وحسن ية،الن حبسن تسجل  احلساابت مجيع يعن :احلساابت صدق -

 .لديه تكون أن املفروض من اليت  املعرفة حسب هملبع يقوم

 .املؤسسة حقيقة متاما تعكس احلساابت أبن تعن  :الوفية الصورة  -

 .تعاقدي مال وتدقيق قانوين  ل ما تدقيق :نوعني إىل  املال التدقيق وينقسم

  عاملشر  نص حيث واي،نس به القيام املؤسسات القانون يلزم الذي التدقيق ووه :القانوين  املايل  التدقيق 1-

 ابلنسبة التأسيس قانون يف  حساابت حمافظ  يني تع ضرورة  على  ( 609 )رقم مادته يف  التجاري  القانون يف  اجلزائري 

 (.والماأل شركات) املسامهة لشركات
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  حمافظ  نيبتعي دارةإلل األعلى اجمللس أو للمؤسسة العامة ريةديملا تقوم احلالة هذه يف :التعاقدي املايل  التدقيق 2-

 وابلتال احملاسبية، ماتاملعلو  نظام سالمة على اإلطمئنان أجل من احلساابت بفحص ويقوم  متعاقد حساابت

 قانوين نص وجود دون وذلك للشركة احلقيقي املال املركز الوامل احملاسيب التدقيق أساسيات إىل مدخل حتديد

 1   .الوحيد الشخص ذات الشركة أو ةاحملدود ليةاملسؤو  ذات  كالشركات بذلك، القيام هازميل

 ايل ملوا احملاسيب قيق تدال أهداف  و أمهية :الثاين  ملطلبا
 من وظيفة لكل والفحص  والرقابة التقييم ئلوسا أهم من جتعله املؤسسة يف التدقيق أمهية إن :التدقيق أمهية/أ

 تواجه اليت والسلبيات  النقائص لتشخيص  فرةاملتو  والوسائل املتبعة والسياسة داف هاأل بحس املؤسسة وظائف

 .انبهاو ج لكل شاملة دراسة التدقيق عملية تستوجب لذلك سة،ساملؤ 

 ذاته حد يف غاية يعترب وال وخارجها املؤسسة يف املصلحة ذات األطراف من العديد ختدم وسيلة التدقيق ويعترب

 املرك عدالة على التعرف يف مصلحة هلا دجت اليت ئاتالف من العديد خيدم أن جيب التدقيق ليةبعم  القيام أن حيث.

 :األطراف هذه ومن للمؤسسة، املال ز

 اليت احملاسبية البياانت على سةاملؤس إدارة تعتمد :االقتصاد ورجال واملالك، املشروع، إلدارة ابلنسبة أمهية 1-

 هذه تكون أن على رصحت هنا ومن عالية، بكفاءة أهدافها لتحقيق مستقبل،لل يطوالتخط الرقابة، يف تستخدم

 .حمايدة  هيئة قبل من مدققة  البياانت

 استثماراهتم يهبتوج  املتعلقة رات  القرا الختاذ االقتصادية، لوحداهتم  املال املركز ةمبعرف فتهتم الكملا  فئة أما 

 تصادقاال رجال جند أخرى جهة ومن املالية القوائم وصحة ةقد ىلع ابالعتماد ممكن، عائد أكرب هلم حتقق اليت

 (.املالية القوائم  ) األخرية  هذه على يعتمدون

 .االقتصادية اخلطط برامج رسم ويف اخلام، الداخلي جوالنات القومي، خلالد تقرير يف 

                                                             

 اجلزائر، . اجلامعية،  املطبوعات  ديوان  ، التطبيقية مارسةوامل النظري اإلطار :تاحلسااب وتدقيق مراجعة  صديقي، مسعود  ي،ر ھطوا امي ھالت حممود1 

21 .ص ، 2003
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 يعتمدون املورد، و ئندالل ةابلنسب :اإلقرتاض مؤسسات و البنوك، واملوردين،و للدائنتني، ابلنسبة أمهيته 2-

 يف روعالش قبل  لتزاماتالاب الوفاء على والقدرة املال، املركز ملعرفة املالية، القوائم مةوسال لصحة ققاملد تقرير على

 السليم املال املركز على فتعتمد  خرىأل ا اإلقراض ومؤسسات والبنوك، فيه، والتوسع التجاري االئتمان منح

 .ااهتروعشم متويل يف للمؤسسة

 :احلكومية اهليئات و الضرائب ةإدار  للنقاابت ابلنسبة أمهيته 3-

 العمل، مزااي  وحتقيق األجور، بشأن  اإلدارة  مع مفوضاهتا يف  قةاملدق  املالية القوائم على العمال نقابة تعتمد 

 الرقابة، تخطيط،لا هامن عدة أغراض يف الضرائب إدارة احلكومية، اهليئات تعتمدها كما  األرابح، يف واملشاركة

 1.الصناعات لبعض اانت عاإل وتقدمي  ،الضرييب الوعاء حتديد

 وأهدافه مضمونة، تطور مدى إىل ننظر جعلنا قالتدقي ملهنة رخيي التا التطور إن :احملاسيب التدقيق أهداف  /ب

 :يلي فيما منها نذكر نقاط، عدة يف األهداف حصر ميكن ذال،لاحلا وقتنا  إىل النشأة منذ

 االعتماد مدى  وتقدير  , سجالهتا و , املؤسسة تردفا يف  بتثامل  احملاسبية البياانت ودقة صحة  من أكدالت .1

 .عليها

 .غش أو أخطاء من اسبيةاحمل ابلدفاتر يوجد قد ما اكتشاف .2

 . والسجالت ,ابلدفاتر مقيد هو  ما مع املالية القوائم مطابقة حول حمايد فن رأي على احلصول .3

 املستخدمة الرقابة أنظمة وتدعيم, للمؤسسة جئةاملفا املدققة زايرات  طريق عن والغش, ءطاخاأل فرص تقليل .4

 . لديها

 1.معاجلتها وطرق أسباهبا و ,االحنرافات وحتديد ,األهداف قحتقي ومدى ,فيذهانت ومتابعة ,اخلطط مراقبة  .5
                                                             

 ،  2000سنة األوىل، الطبعة  األردن، عمان، والتوزيع، للنشر  الوراق ؤسسةم والتطبيق، النظرية بني  احلساابت مراجعة ،جربوع  حممد يوسف.د1 

 .8ص



9 .ص ه،ذكر  سبق جربوع،مرجع حممد وسفي.د1 



   ايل احملاسيب وامل أساسيات التدقيق ىـمدخــــل إلــ                                                      األولالفصل 

8 
 

 واحملاسبة التدقيق بني  العالقة :لثالثا املطلب
 احلديث ابملفهوم  ثاحلدي مهاهو مف تطور  كما ابحملاسبة، نشأهتا  منذ  ابتساحلا تدقيق  عملية  إرتبطت  

 للتدقيق احلديث املفهوم ضوئه يف ضحو ن مث للمحاسبة ديثاحل املفهوم أوال نوضح اجملال هذا ويف. للمحاسبة

 .بينهما العالقة لتوضيح

 إل تعرف احملاسبة كانت صةاخلا املعلومات وعرض وتوبيب وتلخيص جتميع إل هتدف اليت لياتعمال جمموعة

 . املالية القيم ذات  ملياتلعاب قريب عهد

 فعال، متت  اليت املالية قيمة لا ذات العمليات يلع وتنصب تركز كانت احملاسبة أن يتضح التعريف  هذا 

 عن مسؤولية ااسأس وتكون األصلية، البياانت مع احملاسبة وتتعامل فعال متت اليت  التارخيية  ابلوقائع سوى  هتمت  مبعن

 وتبويب  وتلخيص وحتليل بتجميع  يهتم  الذي  اإلنشائي ابلعمل ءا دب تنفيذها تخطوا وتتسلسل البياانت،  تلك

 .معينة زمنية حلظة يف املال ومركزه النشاط نتائج  بيان إل تصل حىت األساسية، البياانت وتشغيل وتسجيل

 إل أدى ي الذ األمر األداء، وتقييم واإلنتاج ابحألر او  التكاليف قياس يف اإلدارة  لدى احلاجة تطورت وقد 

 من  تلزمه اليت ت البياان ويستمد مع جي الذي احملاسبة علم روع ف  أحد  أصبحت واليت اإلدارية احملاسبة ورطت

 والرقابة التخطيط سالمة أجل من املؤسسة يف املتبع  ظامالن خالل من بتحليلها احملاسب ويقوم املالية احملاسبة

 فيه  استخدمت الذي  الوقت يف  اإلدارية احملاسبة أمهية يدت تزا  وقد . دةالرشي القرارات  اختاذ يف  اإلدارة  عليةاف دةوزاي

 اليفتكال مثل املالئمة، املعلومات  من اإلدارة  احتياجات  علي التعرف  يف  ئية حصااإل واألساليب يات العمل حبوث

 راض ألغ امهاتخد واس القياس مبشاكل هتمت  اليت  التخطيطية زنةاملوا  وإعداد. التفاضلية التكاليف وقياس واإليرادات 

 . الداخلية املؤسسة

 يف تستخدم املستقبل عن ببياانت يهتم وهو  ، احملاسبة فروع من جديد  كفرع اإلدارية احملاسبة ظهور ومع 

 حيث  ،  يف بةاساحمل كبري تطور  إحداث  إل  ذلك  أدي القرارات  واختاذ والرقابة  التخطيط  يف  تفيد  معلومات إعداد

 :هم  يسينيئر  فرعني علي يشتمل احملاسبة نظام أصبح
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 .املالية احملاسبة-
 .اإلدارية احملاسبة-
 وأصبحت احملاسبة مفهوم تطور  ذلك  علي وبناءا  مستخدمي إل اقتصادية تومامعل وإيصال وقياس  متييز عملية  )ا

 ثركأ احملاسبة أصبحت املفهوم هلذا ووفقا(.راتهوقرا أحكامهم ترشيد  يف  ملساعدهتم املعلومات، هذه  نأب تعرف

 متوقعة  عمليات جانب  إل املالية، القيم  ذات  العمليات  وعرض وتسجيل قياس  عن  مسؤولة أصبحت حيث مشوال،

 قرارات اختاذ يف تساعد  املعلومات إيصال ةليعم أصبحت كما والرقابة، التخطيط أعمال يف  ن  وا  تع  املستقبل يف

 .وموضوعية سليمة

 منظمة عملية أبنه احلساابت تدقيق عرف  حيث للمحاسبة، ثاحلدي ابملفهوم التدقيق  عملية أتثرت  دقو  

 .موضوعية بطريقة اقتصادية وأحداث وقائعب تافرتاضا عن إثبات وقرائن أدلة وتقييم جلمع

 عملية وتبدأ. هب ثروأت للمحاسبة احلديث ابملفهوم  ارتبط  قد  احلساابت تدقيق مهو مف أن التعريف هذا من ويتضح

 1.ةاحملاسب ياتعمل تتم أن بعد  التدقيق

 درجة بقياس التدقيق يقوم حيث عنها، ةواملستقل ابحملاسبة الصلة الوثيقة الوظائف أحد التدقيق ويعترب 

 ت،واملعلوما البياانت  هذه ملستخدمي مناسبة بصورة القياس يجةتن وتوصيل احملاسبية، واملعلومات  البياانت يف الثقة

 ف من رعف فالتدقيق عليها، واالعتماد هبا الثقة من أكرب جةر د احملاسبية واملعلومات البياانت علي يضفي لتدقيقاف

 . املالية والقوائم احملاسبية واملعلومات والبياانت  املستندات عملها وجمال بةاساحمل روع

 النقاط يف يكمن بينهما قفر ال نأ حيث خلط هناك يكون ال حىت التدقيق و احملاسبة بني تفريقلا جيب 

 فرق بني احملاسبة والتدقيق( ال1-1اجلدول) هليوع :التالية

 التدقيق احملاسبة  
 من املعلومات وإيصال وتلخيص  وتبويب عميجت علم 1

 . املالية القوائم خالل
 . املالية والقوائم تللسجال إنتقادي وفحص  حتليل علم

                                                             

 الطبعة  عمان، والتوزيع، للنشر  العلمية ملعرفةا الكنوز ارد ،احلساابت تدقيق يف متعمقة دراسة ،اخلطيب راغب خالد.د و مسعد فضل  حممد.د1 
22 .ص ، 2009 سنة  .  األوىل،
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 إعداد  خالل من أة شامل  يف املالية األحداث بقياس تقوم 2
 . املعنية لألطراف ةاملالي األوضاع وتوصيل الدخل قائمة

 مت اليت ليةاملا واملعلومات احملاسيب القياس بفحص  تقوم
 . املنشأة  أعمال نتيجة حول عنها احاإلفص

 
 من أجره  تقاضىيو  املنشأة  إلدارة  يتبع موظف احملاسب 3

 .اإلدارة 
 

 بعمله يقوم  أة املش  خارج  من مستقل حمايد  شخص  املدقق
 .املنشأة  وبني هبين املوقع عقدلا يف حيدد أجر مقابل

 قدقيالت حول معلومات لديه يكون ال رمبا احملاسب 4
 . وإجراءاته

 احملاسبية ابملبادئ معرفة لديه يكون أن جيب املدقق نمايب
 . وطرقها

 اليت املالية القوائم حول تقرير بتقدي ملزم غي باحملاس 5
 . دهاإعدا مت
 

  عدالة  حول رأيه يتضمن تقرير بتقدي مطالب املدقق بينما
 . للمنشأة  احلقيقي املايل للوضع ومتثيلها املالية القوائم

 يف العمل  دائم وليس بعقد سنة  كل يعني املدقق بينما ابنتظام بعمله يقوم املنشأة  يف دائم موظف احملاسب 6
 . املنشأة 

 ، 2009 سنة . الثانية الطبعة  ردن، والطباعة،اال  والتوزيع راملسريةللنش دارالنظرية، املعاصر،الناحية احلساابت ققيتد املطارنة،  فالح غسان .د :ملصدرا
 .16 ص

 التدقيق وفروع ،أنواع مبادئ  :الثاين  املبحث
 التدقيق  مبادئ :األول املطلب

 :وهي أركانه حتديد يتطلب احلساابت تدقيق مبادئ تناول أن إل  اإلشارة جتدر 

 . الفحص نرك -

 .التقرير ركن-

 1:مها جمموعتني  إل تقسيمها ميكن احلساابت تدقيق مبادئ فإن ذلك يعل وبناءا 

 :صالفح بركن رتبطةملا املبادئ  1-

 احملتملة الفعلية وآاثرها املؤسسة أحداث  يعةبطب التامة املعرفة املبدأ هذا ويعن: الرقاب  اإلدراك  تكامل مبدأ 1/1-

 املختلفة األطراف اتياجاحت علي والوقوف جهة، من األخرى ابألطراف وعالقتها سسةاملؤ  كيان على

 .أخرى جهة من اآلاثر هذه عن احملاسبية للمعلومات

                                                             

52 .ص ذكره، بقس مرجع ،احلديث التدقيق إيل املدخل جععة،  حلمي أمحد .د 1 
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 ةؤسسامل أهداف مجيع الفحص مدى يشمل أن يعن: االختباري الفحص  مدى يف الشمول دأمب 2/1-

 وتلك دافاأله  هلذه بيةنسال األمهية  مراعاة  مع املؤسسة طةاسبو  ة املعد املالية التقارير مجيع وكذلك   والفرعية الرئيسية

 .التقارير

 التقدير  من ممكن حد أقصى إىل قاللإل ا ضرورة  إىل بدأمل ا هذا  ويشري: الفحص  يف  املوضوعية  مبدأ  3/1-

 ققاملد  رأى تؤيد  اليت  اإلثبات  أدلة من  الكايف العدد  إىل الستناداب وذلك الفحص  أثناء التمييز  أو الشخصي

 حدوث احتمال يكون اليت وتلك نسبيا، كبرية أمهية ذات ربتعت  اليت داتفر وامل العناصر اجتاه خصوصا وتدعمه

 .غريها من أكرب هايف اخلطأ

 يف اإلنسانية الكفاية ىمد فحص وجوب إىل املبدأ هذا ويشري: اإلنسانية  الكفاية مدى فحص مبدأ 4/1-

 أحداث عن املدقق لدى يحصحال الرأي تكوين يف أمهية من هلا امل يةاإلنتاج الكفاية فحص جبانب املؤسسة

 والسلطة للقيادة نظام من املؤسسة ويهحتت ما عن تعبري ووه هلا السلوكي للمناخ مؤشر هي الكفاية وهذه املؤسسة

 .واملشاركة واالتصال واحلوافز

 :التقرير بركن املرتبطة ئ بادامل 2-

 أثر لنقل أداة احلساابت قمدق تقارير أو رتقري يكون أن مراعاة إىل املبدأ اذه ريويش: االتصال كفاية مبدأ 1/2-

 األهداف  حيقق بشكل الثقة على تبعث حقيقية رة بصو  هلا ستخدمنيملا جلميع للمؤسسة االقتصادية العمليات

 .رالتقاري  هذه إعداد من املرجوة

 فيذن ت مدى توضيح شأنه من ما كل عن ققدامل حيفص أن مراعاة إىل املبدأ هذا  ويشري: اإلفصاح مبدأ 2/2-

 على تؤثر اليت اتاملعلوم وإظهار ا،فيه والتغري احملاسبية واإلجراءات  للمبادئ التطبيق ومدى سسة،مؤ لل األهداف

 .والسجالت والدفاتر واملستندات  الداخلية ابةرقال أنظمة يف الضعف  جوانب وإبراز املالية، التقارير داللة

 منصفة املالية التقارير كذاو  املدقق، تقرير حمتوايت تكون نأ مراعاة إىل املبدأ هذا ويشري: اف نصإلا مبدأ 3/2-

 .خارجية أو  داخلية سواء ابملؤسسة هتمنيملوا  املرتبطني جلميع
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 به يواجه عادي غري تصرف لكل واضحا تفسريا التقرير ملشي  أن مراعاة إىل املبدأ هذا يشري: السببية مبدأ 3-

 .وعيةوموض حقيقية بباأس على ومقرتحاته حتفظاته تبن وأن قق،املد

 اليت للتدقيق العامة  املبادئ أن علي 211 رقم للتدقيق الدول املعيار يف  للمحاسبني الدول االحتاد أكد وقد  هذا

 :هي املدقق هبا  يلتزم  أن جيب

 ليةاالستقال-

 الكرامة-

 املوضوعية-

 وبةاملطل والعناية املهنية الكفاءة-

 .السرية-

 املهن السلوك-

 .الفنية املعايري-

 األساسية املبادئ يعل حتتوي اليت ليةالدو  التدقيق ملعايري وفقا التدقيق بعملية املدقق قيام إل افةابإلض 

 وتنفيذ بتخطيط املدقق يقوم أن مراعاة مع  (.املادية اجلوانب التفسريات،)هبا املرتبطة واألدلة الضرورية واإلجراءات

 1 .املالية القوائم يف  املادية  األخطاء إل تؤدي  رمبا  اليت  الظروف االعتبار  بعني  األخذ  مع  املهن، احلذر  بنظرة  قدقيالت

 التدقيق أنواع: الثاين  املطلب
 تدقيق عملية إىل منها ينظر اليت الزاوية حسب خيتلف منها كل احلساابت تدقيق من متعددة أنواع توجد 

 عملية وجوهر أصل أو مفهوم من أي يف يؤثر ال وصفي وع تن احلقيقة يف هو للتدقيق دتعدامل والتنوع احلساابت،

 1: التال النحو على قدقيالت  تبويب ميكن ماع وبشكل ذاهتا  احلساابت تدقيق

                                                             

52 .ص ذكره، سبق مرجع ،حلديثا التدقيق إيل املدخل جععة، حلمي  أمحد .د1 

 . 51ص  ذكره، سبق مرجع احلساابت، تدقيق يف متعمقة راسةد اخلطيب،  براغ خالد .د و  مسعد فضل  حممد .د1 
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 :املؤسسة طبيعة حيث من  التدقيق 1-

 :نوعني ويتضمن 

 وميةاحلك غري أو احلكومية  الصفة  ذات  سةؤسملا على التدقيق  عملية تنصب : العمومية  املؤسسات  تدقيق 1/1-

          عمومية  صفة هلا املؤسسة هذه  يف  املستغلة  األموال أما املوضوعة، احلكومة لقواعد  ختضع  واليت ا ذاهت حد  يف

 عن ختتلف خاصة بطريقة حساابهتا احلكومية املصاحل تقيد كما عليها، مباشرة رقابة صفة وهلا الدولة متتلكها و 

 .احلالتني كلتا يف  واحدة التدقيق قةطري  أن ،إال عيةالصنا أو التجارية املؤسسات يف  بعةاملت تلك

 األموال ركاتش سواء لألفراد ملكيتها تكون اليت املؤسسات تدقيق عملية هي: ةاخلاص املؤسسات تدقيق 2/1-

 املال رأس ميتلك الذي ألن اخلاصة ابملراجعة ومسيت ونوادي مععيات أو فردية منشآت أو األشخاص كاتشر  أو

 عالقة وختتلف الفردية، املؤسسات يف  واحد وفرد املسامهة شركات يف أشخاص عدة األفراد،فهناك نم هو دودحملا

 فشركات تزام،لاال درجة  وحسب بينهما املوجود العقد  طبيعة حسب  وذلك املنشآت،  هذه أبصحاب  ققاملد

 الواحد دفر ال  ذات  لشركة كسوالع اخلتامية  وأوراقها  حساابهتا ا هل قليدق خارجي مدقق بتعني  ملزمة  مثال املسامهة

 2.إليه املسندة  واملهمة املدقق خيتار أن له الذي

 :التدقيق ة عملي نطاق  حيث من 2-

 :التدقيق عملية من نوعني  إىل نتطرق 

 حق املدقق  ل ختو  اليت احلساابت تدقيق  عملية  هي الكامل، احلساابت بتدقيق صوداملق : الكامل  التدقيق  1/2-

 تاحلسااب تدقيق  من النوع هذا ويف  .له حمددة شروط أو قيود ودون اء استثن دون لياتمع أو بياانت أي تدقيق

 يف  وذلك ،يقهتدق لربانمج  الالزمة التفاصيل ودرجة إطار وحدود نطاق حتديد يف  الشخصي رأيه املدقق  يستخدم

 .احلساابت قتدقي حمل االقتصادية الوحدة  يف ليةداخل ا الرقابة نظام ضعف أو قوة  من له يتضح  ما ضوء

                                                             

.  2ص ،  2005، األوىل الطبعة األردن،  ،والتوزيع للنشر الراية  دار والتدقيق، احلساابت مراجعة  سواد، توفيق زاهرة  .د2 
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 ابلعمليات اخلاصة دالقيو  مجيع  بتدقيق املدقق قيام الكامل احلساابت تدقيق يف يفرتض النظرية الناحية ومن

 ةاملالي القوائم عناصر مع  وتقييم  فحص  أو احلساابت، جلميع يةاملال املراكز وتدقيق فعال، متت اليت املالية واألحداث

 إجراء عن مسؤوال  كان املدقق أن ذلك ويعن التدقيق، حمل االقتصادية  دةوحال مبعرفة إعدادها يتم اليت اميةتاخل

 ابة الرق علي نظامها يعتمد  ال  اليت  تلك  أو  الصغرية  املؤسسات التدقيق من النوع  هذا  ويناسب .كامل حساابت

 متانة علي ف يتوق ذلك  فإن التدقيق من النوع هذا  علي تعتمد عندما الكبرية املؤسسات أن يعن  وهذا الداخلية،

 .1.اختباراته يف دققامل توسع يعن  الذي النظام هذا ضعف أو الداخلية  الرقابة نظام ةوقو 

 املؤسسة، إدارة قبل  من  خطي بتكليف  وذلك املؤسسة عمليات من حمدد جزء  تدقيق هو : اجلزئي التدقيق  1/2

 فحص أو املالية ة الفرت  من حمدود. جزء  فحص  أو  معينة عملية مستندات  يقتدق علي املدقق  مع  اإلدارة  تتفق كأن

 اتبعت اليت للخطوات املتضمن التقرير على احلصول إىل عالنو  هذا  ويهدف املؤسسة أقسام من قسم عمليات

 يةالملا  القوائم عدالة مدى على حمايد  فن  رأي على  احلصول إىل  دفهي وال الفحص إليها توصل اليت والنتائج

 اجلزئي التدقيق يف املدقق على وجيب الكامل، التدقيق يف هو امك األعمال تيجةنو  املالية للمراكز داللتها ومدى

 2 .داءاأل يف تقصريه  إليه ينسب وال نفسه ليحمي هبا قيامه املطلوب املهمة يوضح يبكتا عقد  على صولحلا

 :ابلتدقيق القيام حتمية حيث من  3-

 )الدولة يف السائدة والتشريعات للقانون وفقا اتاملؤسس به تلزم  الذي  التدقيق هو : يملزا اإل التدقيق 1/3-

 لتدقيق خارجي حساابت مدقق بتعيني  املؤسسة تلتزم  حيث ،(االستثمار قانون ب،الضرائ الشركات،قوانني قانون

 اليت األتعاب مبوجبه دحديت قواملدق. املؤسسة بني بعقد العامة اجلمعية طريق عن املدقق تعيني ويتم حساابهتا،

 مناسبة يراها يت ال ابلطريقة  عمله يؤدي املدقق  فإن التدقيق هذه ضوء ويف  عمله نظري املدقق اهايتقاض سوف

 هذه كانت ولو حىت  باتهاجلو  أتديته أثناء املدقق على حدود أو قيود أية توضع أن جيب ال أنه كما ةوريوضر 

                                                             

  5ص ذكره، سبق  مرجع احلساابت، تدقيق يف متعمقة  دراسة اخلطيب، راغب خالد .د و د مسع فضل حممد .د.1 

.  51ص ،  2005،سنة عمان  والتوزيع، للنشر صفاء دار  ة،املالي املعامالت مراجعة  الرماحي،  عباس حممد نواف .د2 
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 مواجهة يف تكن مل ا العامة اجلمعية عن صادرة قرارات  صورة ويف مؤسسة،لل يةالتنظيم القوانني يف واردة القيود

 .1القيود هذه  مثل  تعترب للمسامهني القيود ههلذ  رضخ ما إذا مسؤوال يعترب  الذي  املدقق

 الفردية املؤسسات ففي به، القيام حيتم قانوين إلزام دون يتم الذي التدقيق وهو: االختياري التدقيق 2/3-

 املالية القوائم واعتماد املؤسسة حساابت تدقيق يف اخلارجي دققامل خبدمات االستعانة تتم قد خاصشاأل تكار وش

 املعلومات صحة على ركاء  الش اطمئنان  حيث  من  خارجي مدقق وجود من  قق تتح اليت  للفائدة  جةنتي  اخلتامية،

 حاالت يف وخاصة الشركاء حقوق يدحدلت كأساس  تتخذ واليت املال، واملركز األعمال نتائج عن بيةاحملاس

 الثقة يعطي يرجخا مدقق وجود أن نالحظ الفردية املؤسسات حالة ويف. جديد شريك انضمام أو فصالاالن

 2.الضرائب ملصلحة وخاصة جيةاخلار  اجلهات إىل تقدم  اليت وتلك الدفاتر من  املستخرجة البياانت  دقة يف لكللما

  

 :التدقيق عملية وقت حيث من  -4

 وقيود أقفلت قد  ة املالية للمؤسسة بعد ان تكون الدفاتر لفرت ة ادقيق يف هناي ويقصد به التالنهائي:  التدقيق 1/4  

 .أعدت قد املالية ئمقواوال أجريت قد ويةتسال

 بعد  احلساابت أرصدة  يف  والتغري  الدفاتر  يف  املثبتة  اانت البي يف تعديل  أي حدوث  عدم  بضمان  النوع هذا  وميتاز

 .الدفاتر الوإقف احلساابت دترصي بعد التدقيق عملية تبدأ حيث  اقهقيتد

 : يلي ما  التدقيق من النوع هذا علي ويعاب 

 .وقوعها حال تالعب أو غش أو أخطاء من والسجالت ابلدفاتر جدو ي قد ما اكتشاف يف الفشل-

 .طويال وقتا  رقيستغ ألنه( قانوان )احملددة املواعيد  يف املالية القوائم أتخري  إل يؤدي قد-

 .العمل اجناز سرعة لتحقيق مةالالز  ابلدقة يةالتضح إل يؤدي قد-
                                                             

 .  51ص ذكره، سبق مرجع املعاصر، احلساابت قيقتد طارنة،امل  فالح غسان  .د1 

. 11ص  ، ،  سنة  1999اجلامعية الدار  والتطبيق، التنظري بني املراجعة  حممد،  الفيومي حممد .د و الصبان  مسري حممد .د2 



   ايل احملاسيب وامل أساسيات التدقيق ىـمدخــــل إلــ                                                      األولالفصل 

16 
 

 .يدققها عدة  مؤسسات يف الدفاتر لفاإق لتزامن التدقيق مبكتب العمل ارتباك إل يؤدي قد-

 علي ويطلق .الالزمة اإلثبات  وقرائن أدلة مجع له يتسن حىت  التدقيق مبكتب العمل توقف إل يؤدي قد 

 فحص  علي ويقتصر واملتوسطة، الصغرية  املؤسسات ويالءم العمومية ة زانياملي  تدقيق عادة التدقيق من النوع هذا 

 ابقةطم من للتأكد واملستندات والسجالت للدفاتر تفصيليا فحصا امليزانية مفردات ةوخاص املالية ائمقو ال مفردات

 1.توالسجال ابلدفاتر ظاهر  هو ملا املالية القوائم  مفردات

 مدار علي واالختبارات  الفحص إبجراء احلساابت مدقق فيه يقوم  الذي التدقيق وه : املستمر التدقيق 2/4-

 .املالية السنة خالل مرات عدة  املؤسسة علي الرتدد خالل نم أي السنة،

 الرأي داءإبب يقوم النهاية ويف به  االلتزام يتم  زمن  برانمج بتحديد  ققدامل يقوم املستمر التدقيق خالل ومن 

 يف الدفاتر فالقإ بعد  ائية احلجم الكبرية املؤسسات املستمر التدقيق ويالئم ليةاملا السنة اية املوعد يف احماايد الفن

 التدقيق استخدام يصعب  أنه حيث  ةاليومي العمليات من  كبري بعدد  تتعامل اليت  تدقيق بعملية يقوم أن بعد  دداحمل

   :1التالية ابخلصائص املستمر قيقالتد ويتميز .فيها النهائي

 النهائي التدقيق م استخدا  يصعب  أنه حيث  اليومية  العمليات من كبري  بعدد  تتعامل  يتلا لدى  كاف وقت وجود-

 :التالية ابخلصائص املستمر التدقيق ويتميز. فيها

 .أويف كلبش قالتدقي ومن أفضل، بصورة املؤسسة علي التعرف من ميكنه مما قاملدق لدى كاف وقت وجود-

 حىت  ذلك ترك من بدال  قصري وقت ويف واخلطأ  غشال اكتشاف سرعة .السنة اية

 .للتدقيق زمنيا الواسع اجملال لوجود أيضا املؤسسة ويف املدقق مبكتب العمل انتظام-

 .املؤسسة موظفي علي نفسي أثر من املدقق قبل من املتكررة  للزايرات  ملا ابلدفاتر التالعب فرص تقليل-

                                                             

 والتوزيع للنشر املسية دار  – لي العم – احلساابت تدقيق علم  زريقات، حممد عمر .د و  كلبونة  يوسف أمحد .د و  حممود  سالمة  رأفت .د1 

. 27 ،ص 2011 األوىل،سنة ،الطبعة عمان .- باعةوالط

.  28ص ذكره،  سبق مرجع – النظرية الناحية – املعاصر تاحلسااب تدقيق املطارنة، فالح غسان  .د1 
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 املؤسسة علي املدقق تردد  بسبب وذلك املؤسسة ظفيو م قبل من أتخري أو إمهال دون أوقاهتا يف األعمال زاجنا-

 :أمهها العيوب بعض  يربز قد إتباعه أن إال رستمامل التدقيق مزااي من الرغم وعلى

 .التدقيق حمل املؤسسة يف العمل ارتباك-

 .متصل غري  تدقيق أنه-

 .املؤسسة وموظفي املدقق بني نيةاإلنسا العالقات توطيد-

 مواعيد  مراعاة  أساس علي للتدقيق برانمج  إبعداد  املدقق قيام خالل من العيوب  هذه  معاجلة ميكن ولكن 

 مذكرات  عمل للمدقق ميكن وكذلك تدقيقها، مت  اليت للعمليات والعالمات الرموز استخدام ذلككو  ل،العم

 أن للمدقق ميكن واملستمر النهائي التدقيق من كل أن ابلذكر رجدي هو وماا تدقيقه مت اليت احلساابت أبرصدة

 .اختباري أو تفصيلي أساس على يؤديهما

 :يقالتدق بعملية نيائمالق  حيث من  5-

 وسجالهتا ودفاترها سسةؤ امل لعمليات فحص  أبنه الداخلي التدقيق تعرف ميكن: الداخلي التدقيق 1/5-

 .يةالداخل الرقابة نظام من جزءا  متثل وهي املؤسسة، خلدا نم قسم أو إدارة بواسطة ومستنداهتا

 ابملعايري  االلتزام  ومدى توالسجال للدفاتر فحص  بعملية يقوم املؤسسة داخل من شخص التدقيق  بعملية ويقوم  

 وهو  الداخلي ابلتدقيق التدقيق هذا يسمي احلالة هذه ويف ،جالتوالس الدفاتر يف التسجيل عملية  خالل اسبيةحملا

 املؤسسة يف موظف يعترب شخص قبل من التدقيق يتم كونه رةاإلدا  بيد أداة ويعترب الرقابة أدوات احدي  من تربعي

   :1يلي ما ابملعلومات لإلدارة تزويده خيص فيما الداخلي: التدقيق واجبات ومن اإلدارة، لسلطة وخيضع

 .الداخلية الرقابة أنظمة دقة-

 .املؤسسة أقسام من قسم كل داخل للمهام فعليلا يذ التنف هبا يتم اليت الكفاءة-

 .املال واملركز لياتعمال نتائج بصدق يعكس كمؤشر وذلك احملاسيب، النظام هبا  يعمل اليت  الطريقة وكفاءة ةكيفي-
                                                             

. 20ص ، 2 002سكندريةاإل اجلامعية، الدار  اخلارجية، املراجعة  علي،  نصر الوهاب عبد .د و الصبان  مسري  حممد .د1 
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   :2يلي ما نتيجة الداخلي التدقيق وتطور ظهر وقد

 .اختباري كامل تدقيق  إىل تفصيلي كامل تدقيق من التدقيق حتول-

 .البياانت هذه وصحة دقة من التأكد إل وحاجتها إدارية ةرقاب كوسيلة بيةاحملاس البياانت علي اإلدارة  تمادعا-

 املنافسة دالشتدا ممكنة إنتاجية كفاية أكثر حتقيق هبدف الداخلية املؤسسة عمليات يللوحت لتقييم اإلدارة حاجة-

 .املختلفة املؤسسات بني الربح هامش وتضييق

 تطلبها اليت ابلبياانت تزويدها  و  وقراراهتا  تعليماهتا  بتنفيذ والتزامها وميةاحلك الرقابة هيئات اجتاه  اإلدارة  ةوليمسؤ -

 .املطلوبة والتقارير  البياانت وصحة دقة من للتأكد الداخلي التدقيق علي كلية اإلدارة اعتماد إل أدي مما

 من النوع هذا  هدفيو . الداخلي والضبط واإلدارية ةاسبياحمل الداخلية الرقابة أنظمة الداخلي التدقيق ويشمل

 التالعب أخطاء واكتشاف فسرااإل حمو طريق عن سةللمؤس ممكنة وإنتاجية إدارية كفاية أكرب حتقيق إىل التدقيق

 بةومراق قراراهتا واختاذ خططها رسم يف هبا لتسرتشد لإلدارة متقد  اليت البياانت صحة من والتأكد احلساابت يف

 وتدقيق بفحص اخلارجي املدقق تكليف عن يغن ال سةؤسابمل للتدقيق ليةداخ إدارة قسم وجود أن إال فيذها،نت

 .الداخلي املدقق يتبعها اليت الطريقة عن ختتلف عمله اخلارجي املدقق  هبا  د ينف اليت فالطريقة احلساابت،

 ابلدفاتر بتةث امل احملاسبية والبياانت الداخلية  ة ابرقال ألنظمة املنظم االنتقادي  الفحص  هو : اخلارجي التدقيق  2-5

 االعتماد ومدى املالية ائمقو ال عدالة عن حمايد فن رأي حيتوى تقرير إلعداد املالية القوائم ومفردات والسجالت

 خلي،الدا التدقيق  أهداف  مع  تلتقي  اخلارجي  التدقيق أهداف إن مالاألع ونتائج  املال املركز علي للداللة عليها

 العمليات تسجيل سالمة ضمان إل يؤدي اخلارجي دقيقلتوا الداخلي قدقيالت بني الوثيق التعاون فإن وبذلك

 زاملرك عن صحيح بشكل اخلتامية  املالية القوائم تعبري ضمان ذلك  وك والسجالت الدفاتر يف مؤسسةلل املالية

                                                             

  33ص  ه،ذكر  سبق  رجعم العملي، – احلساابت تدقيق علم زريقات، حممد عمر .د و كلبونة  فيوس أمحد .د  و حممود ة سالم رأفت .د2 
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 خليداال التدقيق بني السابقة التفرقة لخال نم ويتضح خسارة أو ربح من أعماهلا ونتائج للمؤسسة. املال

   :1يلي فيما حصرها ميكن تشابه أوجه هناك أن اخلارجي والتدقيق

 يف عليها واالعتماد فيها الثقة ميكن واليت الضرورية املعلومات توفري إل يهدف  فعال حماسيب نظام ميثل امنهم كل-

 .انفعة مالية  تقارير إعداد

 .الغش و والتالعب اءاألخط حدوث ليلقت  أو ملنع الداخلية للرقابة فعال منظا وجود يتطلب منهما كل-

 :التالية النقاط يف توضيحه ميكن بينهما تعاون أيضا يوجد كما

 الفحص  عند هبا  يقوم  اليت اراتاالختب لكمية اخلارجي  املدقق إقالل يعن الداخلي للتدقيق جيد  نظام  وجود -

 .يقللتدق الكلي النظام كفاءة  عن فضال ،دققامل وجهد وقت توفري وابلتال

 التشابه من الرغم وعلي .تكامللا صفة يؤكد وهذا  اخلارجي التدقيق عن يغن ال  للتدقيق داخلي امنظ وجود إن-
 2:التال النحو علي حصرها ميكن بينهما، تالفات خا هناك أن إال اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بني والتعاون

     ياخلارج دقيقلتوا الداخلي التدقيق بني االختالف جهو أ( 2-1ل )اجلدو 
 اخلارجي التدقيق الداخلي التدقيق التفرقة  معيار

 أن من التأكد  يقر ط عن اإلدارة خدمة  اهلدف  -1
 سليمة بياانت  ويقدم احملاسيب كفء النظام
 ومنع كشف ويكون اهلدف لإلدارة ودقيقة

 السياسات عن واالحنراف األخطاء
 .ةعوضو امل

 نف رأي إبداء طريق عن املالك خدمة 
 بينما اكتشاف املالية، موائالق بعدالة

 .اثنوي هدف  هو األخطاء

 للمؤسسة التنظيمي اهليئة داخل من موظف ئم قاال نوعية  -2
 ويعني بواسطة اإلدارة 

 ةؤسسامل خارج  من مستقل مهن  شخص
 .املالك بواسطة يعني

 بعض  عن مستقل فهو جزئي اللابستق يتمتع االستقاللدرجة -3
 ولكن واملالية، تاحلسااب إدارة مثل اإلدارات،

 يف  ةدار اإل من كامل قاللستاب يتمتع
 .الرأي والتقييم وإبداء الفحص عملية

                                                             

 ،  2010نةس األوىل،  ،الطبعة  األردن  والتوزيع، للنشر العريب اجملمتع مكتبة  ،   (1 )احلساابت قتدقي وداين، حممد لؤي .أ و  الوقاد حممد سامي .د1 

.40 ص

.  26ص ذكره، سبق مرجع املعاصر، احلساابت تدقيق املطارنة، فالح غسان  .د2 
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 .مجيعها اإلدارات وحاجات خيدم رغبات

  املسؤولية 4-
 

 تقريره يقدم مث  ومن دارة،إلا أمام مسؤول
 توايستملا  إل الفحص والدراسة بنتائج

 .العليا اإلدارية

 تقريره  يقدم مث ومن ك،الامل أمام مسؤول
 القوائم  يف  ورأيه الفن  الفحص  نتائج  عن

 .همإلي املالية

  العمل  نطاق  5-
 

 فبمقدار  العمل، نطاق اإلدارة  حتدد
 يكون يالداخل للتدقيق اليت تعهد املسؤوليات

 .العمل نطاق

 واألعراف التعيني أمر ذلك حيدد
 تنص عليه وما املهنية ملعايرياو  دةالسائ
 .واألنظمة ننيالقوا

 التدقيق  توقيت   - 6
 
 

 السنة مدار علي مستمر بشكل الفحص  يتم
 .ةاليامل

 

واحدة هناية السنة   مرة  لبااغ الفحص  يتم
 فرتات املالية وقد يكون أحياان خالل

 .السنة من متقطعة
 دار  األول، اجلزء ،ليةعمال واإلجراءات النظري اإلطار املتقدمة، احلساابت ة اجعر م  ،القاضي  يوسف حسني و دحدوح أمحد حسني: املصدر
 53 -2009  األوىل الطبعة عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة

 :التنفيذ يف املسؤولية  ومدى الشمول حيث من  التدقيق -6

 املسجلة احملاسبية تياانوالب الداخلية الرقابة أنظمة فحص  إل يهدف الذي  التدقيق وهو: العادي  التدقيق 1/6-

 املؤسسة أعمال ائجتن  عن اخلتامية املالية القوائم  تعبري  مدى  عن حمايد  فن رأي داء بإ هبدف سجالتلاو  ابلدفاتر

 التدقيق يكون وقد ذلك، أثناء ضروريةلا املهنية العناية املدقق يبذل أن وجيب معينة، فرتة يف املال مركزها وعن

 للمؤسسة املالية القوائم سالمة علي احلكم يف مثلتي النهائي هدفه أن إال جزئيا تدقيقا أو كامال تدقيقا العادي

   .1دات واملستن الدفاتر يف تسجيله سبق ما مع واتفاقها

 نتائج إل والوصول معينة حقائق نع البحث هبدف التدقيق من النوع هذا ويكون: معني لغرض التدقيق 2/6-

 2.الفحص  يستهدفها معينة

 يتم و عملية نطاق فيه حيدد كتايب عقد خالل من التدقيق نم النوع هبذا للقيام  املدقق تكليف تموي 

 منها، والغرض التدقيق  عملية نطاق فيه حيدد  كتايب عقد خالل من قيق التد من  النوع هبذا  للقيام املدقق  تكليف

                                                             

. 28ص ،  2009ة سن ، عمان  والتوزيع، للنشر صفاء دار املالية، املعامالت جعة مرا لرماحي،ا عباس حممد نواف .د1 

 31،ص  2007نةس ، األردن والتوزيع، للنشر وائل دار – والعملیة ة النظری یةالناح  – الحسابات  تدقیق علم  هللا، عبد أمین خالد .د.أ 2 
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 تكليف أو دقة أكثر  آخر  نظام  تصميم  هبدف  هلا الداخلية  الرقابة نظام  بفحص  املدقق بتكليف  املؤسسة تقوم  كأن

 ثتحد أخطاء أو ساتتالاخ اكتشاف أو املخزون جرد  جلان يف  االشرتاك  أو ما  عملية مستندات  بتدقيق دققملا

 مدققا احملكمة تنتدب كأن ية،حكوم غري أو حكومية أخرى جهات من التكليف يتم وقد معينة، زمنية فرتة يف

 .ما مؤسسة ممتلكات تقييم إعادة أو سةمؤس لتصفية أو ما شخص تركة حلصر

 ومستمرا كامال  يكون أن  للتدقيق ميكن فمثال  كبري،  حد  إل متداخلة  التقسيمات هذه  أن املالحظ  ومن 

 نضيف هنا ومن اخل، ....معني رضولغ وكامال داخليا يكون أن ميكن كما واحد، آن يف وعاداي  وإجباراي وخارجيا

 .التدقيق بعملية القيام من املنشود غرض لا أو واهلدف  يتفق أنه علي عالوة  فيه اخلدت ال  الذي التال التصنيف

 : التدقيق حجم حيث من  التدقيق 7-

 :املايل  التدقيق 1-

 ابملؤسسة اخلاصة اتروالدف واحلساابت واملستندات والبياانت الداخلية الرقابة أنظمة فحص به قصديو  

 الوضع عن املالية القوائم  تعبري  عدالة مدى عن حمايد فن برأي اخلروج  صد ق ب منظما، انتقاداي فحصا  التدقيق  حتت

 وهو الفرتة تلك  عن خسارة أو ربح من أعماهلا جلنتائ تصويرها الةدع ومدى معلومة، زمنية  يف املؤسسة لتلك املال

 الدفاتر يف احملتواة انتالبيا فحص  أي والتقرير والتحقيق الفحص ويشمل االستعمال،  يف شيوعا التدقيق أنواع أكثر

  .1العالقة ذات  اجلهات  إل حوهلا الفن للرأي متضمن تقرير  ورفع صحتها، من ققوالتح والسجالت،

 :اإلداري التدقيق 2-

 وجه أفضل  يف  لديها املتاحة املوارد  استغالل يف  اإلدارة كفاءة  من  التحقق  هبدف  يتم الذي  التدقيق هو 

 يقوم لذلك اإلدارة،  ات أدو  من أداة يعترب  وهو املطبق، اإلداري النظام يف  ضعفلا مواطن ملعاجلة النصح وتقدمي

                                                             

. 12ص  ذكره، سبق مرجع – العملية الناحية – احلساابت تدقيق علم هللا،  عبد أمني خالد .د .أ1 



   ايل احملاسيب وامل أساسيات التدقيق ىـمدخــــل إلــ                                                      األولالفصل 

22 
 

 الطاقة استغالل اإلدارة،  أهداف  اإلدارة،  خطط املؤسسة، يف تتم اليت األحداث  مجيع  بتدقيق  اإلداري التدقيق

   2. املختلفة مستوايهتا يف اإلدارات  بني التنسيق اإلدارية، األعباء اإلنتاجية،

 منفعة أقصى  حتقق حبيث  وغريها  رية وبش اقتصادية من للمؤسسة اإلدارية الكفاءة تدقيق هعلي ويطلق 

 املتقدمة الدول يف وينتشر يعم التدقيق من النوع هذا بدأ دوق االقتصادي، خداماالست عليه يطلق ما وهو ممكنة،

 رأاي يعطي أن املال املدقق على لزاما بحصأ أنه حىت وغريها، واسرتالياندا وك املتحدة والوالايت ياكربيطان حماسبيا

 .املؤسسة إدارة كفاءة  حول مستقال فنيا

 :التشغيلي التدقيق 3-

 تدقيق يشمل فقد. معينة بعملية واخلاص املؤسسة نشاط وفعالية ةاءكف حول والقرائن لةاألد تقييم هو 

 تدقيق )املثال سبيل على يات،العمل جمال يف هامة مشاكل عن يكشف وقد لنظام كامال ييماقت العمليات

 نم الرقابة تغطيه ذيال النطاق أبنه التشغيلي التدقيق وعرف(اخل.......املستودعات، ة،الثابت األصول املشرتايت،

 عن زايدة املختلفة، الوحدات  أو طات،للنشا. األداء ونتائج واإلدارية . التشغيلية النشاطات وتقييم  اختيار  حيث

 1.التقليدية ق دقيالت عملية تتطلبه ما

 نشاط وكفاءة فاعلية لتقييم منظمة إجراءات: أبنه التشغيلي تدقيقلا الداخليني احملاسبني جممع عرف وقد 

 2.حاتصاللإل الضرورية التوصيات وإعطاء النتائج حول املختصة  اإلدارة إىل مناسب رير قت وتقدمي املؤسسة،

 :االلتزام تدقيق أو القانوين  التدقيق 4-

 اليت واإلدارية املالية واألنظمة يةالقانون نصوصلا طبقت قد املؤسسة أن من املدقق أتكد  به ويقصد 

 علي املركزي  البنك  به  يقوم  الذي  التفتيش املثال سبيل  وعلى . ولةالد يف  التنفيذية  و أ التشريعية السلطة أصدرهتا

 الذي  التدقيق أو صحيحة،  بصورة  قهابي تط مت  قد  املركزي  البنك وقوانني  تعليمات أن من  للتأكد  اريةتجال البنوك
                                                             

.  32ص ذكره، سبق مرجع املعاصر، احلساابت تدقيق املطارنة، فالح غسان  .د2 

 .  52ص ذكره، سبق مرجع ،والتطبيق  النظرية بني  لداخليا التدقيق الوردات، هللا عبد خلف1 
  24ص ،سنة، الثالثة الطبعة عمان، للنشر،  وائل ردا – لعمليةوا النظرية  الناحية من – التدقيق إل مدخل التميمي، هادي.د2 
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 ةسسمؤ  به تقوم  الذي يقالتدق أو الدخل، لضريبة اخلاضع الدخل دقة من للتأكد الضريبية اتالسلط به تقوم

 طبقت قد  املهنية  اجلمعيات  أو  قدقيالت مؤسسة وضعتها اليت( النوعية )اجلودة إجراءات  أن  من  للتأكد  التدقيق

 3.جيدة بصورة 

 :املعلومات نظم تدقيق 5-

 يف ليةوالتشغي املالية التقارير إلعطاء املعلومات وسالمة أمن من تحققلا هو  علوماتملا  نظم تدقيق من اهلدف إن

 نظر وجهة من  ي اليدو  العمل بيئة عن اآلل  احلاسب بيئة وختتلف . ومفيدة وكاملة وصحيحة :سباملنا الوقت

 4:  يف املدقق

 خطوة يف ستقلة ملا اليدوية ياتالعمل من كثري دمج إل للعمليات لآلا يلالتشغ يؤدي: املهام فصل 1/5-

 تعويضها بسهولة ميكن املخاطر يف دة الزاي وهذه املهام، فصل عن الناجتة الرقابة ضعف إل يؤدي مما واحدة

 .بديلة رقابية إبجراءات 

 املختلفة، التشغيل لعمليات ةرقيالو  اإلثبااتت اآلل احلاسب بيئات  يف ختتفي: التدقيق ارس م اختفاء 2/5-

 واضح ودليل مسار دوجو  وابلتال العمليات من عملية لكل ورقية إبثبااتت تتمتع  ويةيدال البيئة نتاك فبينما

 كل اجناز وعند  مستمرة  بصورة  لاآل احلاسب علي التدقيق بعملية القيام  ضرورة  ذلك تطلب. العملية سري ملراحل

 .العملية انتهاء حىت ار تظناال وعدم  املراحل من مرحلة

 يضمن مبا العمليات تشغيل يف والثبات االتساق اآلل احلاسب بيئة تكفل: للعمليات حد و م تشغيل 3/5-

 اليدوية  البيئة من  اكرب  وبشكل عرضة تكون اآلل  احلاسب بيئة فإن املقابل ويف . واحلسابية البشرية  اءاألخط اختفاء

 .الربامج بناء يف  مثال اخلطأ ببسب وذلك ككل النظام عمل يف لألخطاء

                                                             

. 13ص ذكره، سبق مرجع احلساابت، تدقيق علم هللا،  عبد أمني لدخا .د .أ3 
.  58ص ذكره، سبق مرجع والتطبيق، نظريةال بني  الداخلي التدقيق دات،الور  هللا عبد خلف4 
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 ةسبقامل للموافقة اجةحلا دون العمليات بتنفيذ ابملباشرة احلاسب يقوم: ابلعمليات اآليل  احلاسب مباشرة 4/5-

 .اليدوية البيئة يف احلال هو كما

 علي اآلل احلاسب بيئة صفات من التالية اجملموعة تعمل: وزاتوالتجا األخطاء حدوث فرص تزايد 5/5-

 :ـــــــــــــب ودة املقص والتجاوزات األخطاء وقوع زايدة

 .اسبحلا شبكات بيئة يف صةوخا اآلل احلاسب بياانت  إل بعد علي من الوصول إمكانية-

 اليدوي  العمل بيئة يف الاحل عكس علي اآلل، احلاسب يف  واملعلومات للبياانت الكبري الرتكيز-

 .لألخطاء هحظتمال فرصة من يقلل مما التشغيل عملية يف  اآلل احلاسب مستخدم مشاركة عدم-

 .اسباحل صيانة أو تصميم مرحلة يف  والتجاوزات األخطاء حدوث إمكانية-

 اإلشراف و للمتابعة اكرب فرص اآلل احلاسب برامج متنح: اإلداري  واإلشراف املتابعة صفر  زايدة 6/5-

 ياتعمل مع منة تزاامل واملتابعة التدقيق برامج خالل نمو  تللبياان التفصيلي التحليل خالل من وذلك اإلداري

 .اآلل التشغيل

 والرقابة  الضبط لامعو  علي التطبيقية ج الربام يف والرقابة  الضبط عناصر اعتماد 7/5-

 عوامل متانة مدى علي التطبيقية الربامج يف الرقابة صرعنا اءة وكف فعالية تعتمد حيث: احلاسب بيئة يف  العامة 

 .اآلل احلاسب بيئة يف ةابرقال

 رصةالف  فإن والتقارير  البياانت من  اكرب لكمية اآلل  احلاسب لتوفري نظرا: التحليلي قيقابلتد للقيام الفرص  زايدة

 .هامن النتائج واستخالص للبياانت التفصيلية التحليل بعمليات  للقيام تزداد
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 احملاسيب التدقيق فروض :الثالث املطلب
   املشاكل من معني نوع حل يف دموتستخ العملي، التطبيق عن وتعرب  عام، بقبول حتظي ةقاعد ":أبنه الفرض

Kohler  1."السلوك ترشيد أو يعرف 

 :هي احلساابت تدقيق عملية إليها تستند  اليت وض فر ال أهم يلي ما ويف

 ]1[لفحص املالية تياانالب قابلية  :األول الفرع 

 يؤدي لفحص  قابلة مالية وقوائم بياانت  وجود عدم  أن إذ قيق،تدال ة مهن بوجود مرتبطة الفرضية  هذه  إن 

 :وهي احملاسبية البياانت لتقييم تخدمةسامل املعايري من ضيةالفر  هذه  وتنبع  التدقيق، مهنة جود و عدم  إىل ابلضرورة

 .احملتملني املستخدمني الحتياجات احملاسبية ماتاملعلو  مالئمة ضرورة  أي  :املالئمة .1

 فإنهما أكثر أو مدققین إلى اتالمعلوم نفس  صفح عملیة أسندت إذ أنه ذلك ومعنى :حصللف القابلیة .2

 .إليها وصوللا الواجب النتائجنفس  إلى يتوصالن

 .للحقائق تسجيله عند  وموضوعيا عادال، املدقق يكون أن  :التحيز عن  البعد .3

 من كمية قيم  إىل حتويلها يتم أنه عنوت احملاسبية، املعلومات هبا تتصف أن جيب :الكمي للقياس  القابلية .4

 .ذلك يف شيوعا الكمية املقاييس أكثر النفوذ تعترب  يةحساب عمليات لخال

 :واإلدارة املدقق مصلحة بني حتمي تعارض وجود عدم  :ين الثا الفرع 

 خالل من  املؤسسة أهداف  خلدمة جاء املدقق  ألن التدقيق، ة عملي لسري  جدا مهما يعترب الفرض  هذا  إن 

 وابلتال املردودية، لزايدة االحنرافات وتصحيح  التسيري، لتحسني وهذا االقرتاحات وكذلك يقدمها،  اليت تجيهاالتو 

 غياب لةحا يف أما االختياري  التدقيق على اعتماده خالل من عمله عن يسهل مما دقق،ملوا اإلدارة  بني ةثقال وجود

 .طويال وقتا يستغرق مما ،يليتفصلا الفحص  على يعتمد املدقق فإن  اإلدارة، يف الثقة

 :واطئية ت أو يةعاد غري أخطاء أية من للفحص تقد  أخرى معلومات وأية املالية موائالق خلو ثالثلا الفرع 

                                                             

.  19ص ذكره، قسب مرجع يث،احلد التدقيق إىل املدخل مجعة،  حلمي أمحد .د1 
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 وأن التدقيق، يةعمل برانمج  إعداد  عند  اختباراته من يوسع املدقق جيعل  الفرض  هذا  وجود عدم  نإ 

 األخطاء تشافكا  عن مسؤول املدقق وابلتال .أخطاء دوجو  من أتكده عدم رغم شيء، كل  اء ر و يستقضي

 .ئيةواطالت أو العادية غري األخطاء اكتشاف على  يساعده ال الفرض  هذا وجود أن إىل الواضحة،

 يبعد الداخلية للرقابة سليم نظام وجود إن أخطاء حدوث احتمال يبعد الداخلية للرقابة نظام وجود :الرابع الفرع

 أي  الفحص مدى  من  حتفظ بضرورة  قالتدقي عملية برانمج  إعداد املمكن من  جيعل مما أ طاخل ث حدو  احتمال من

 .الشامل التدقيق من بدال  االختياري التدقيق استخدام

 املال للمركز املالية القوائم متثيل إىل يؤدي عليها املتعارف احملاسبية للمبادئ املناسب التطبيق :اخلامس الفرع 

 .األعمال ونتائج

يستعملوهنا  كما املعنية، املواقف  سالمة على للحكم ايهعل املتعارف ةاحملاسبي املبادئ على املدققون يعتمد    

 .1آرائهم بتعضيد سندا  هلم تكون سهنف يف الوقت و همائأر  لتدعيم

 :املستقبل  يف كذلك تكون سوف املاضي يف صحيحة نتاك اليت واملفردات  العناصر :السادس الفرع 

 يفرتض فإنه سليمة الداخلية الرقابة وأن تصرفاهتا، يف رشيدة عشرو امل إدارة أن رأى إذا املدقق أن فرضلا اذه ويعن

 ة، ضعيف الداخلية الرقابة وأن التالعب، إىل  متيل املشروع  إدارة كانت إذا  أما املستقبل يف  كذلك  عالوض استمرار 

 .القدمية الفرتات  يف  حريصا يكون أن املدقق فعلى

 :فقط جعكمرا  عمله يزاول احلساابت مراقب :ابعالس الفرع 

 يقتصر أن جيب فعمله .املالية القوائم سالمة يف الرأي  إبداء  احلساابت مراقب من العميل يطلب عندما أنه ويعن

 .فقط املهمة هذه  على

 .ركز امل  وهذا  تتناسب مهنية التزامات احلساابت  ملراقب املهن  املركز يفرض  :الثامن الفرع 

                                                             

. 19-18:ص ،ص   2000سنة ابإلسكندرية، اجلامعية دار ، التطبيق وآليات ةاخلارجي املراجعة نظرية  الصبان، مسي حممد1 
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 هذا أساس وعلى للمهنة، مزاولته عند املدقق من  طلوبةملا املهنية ايةالعن مفهوم  حتديد  ميكن الفرض هذا  على اءنب

 تتحد الفرض هذا أساس وعلى للمهنة مزاولته عند املدقق من املطلوبة املهنية ةنايالع مفهوم حتديد  نميك الفرض

 لنا ضحودفاترها،ويت سجالهتا بتدقيق  يقوم  اليت واملؤسسة ،ئهالزم  وجتاه عمله  واجتاه  اجملمتع، جتاه  املدقق  مسؤولية

 مراقب  مسؤولية بتحديد  هايعمج وترتبط  بينها، افيم ترتبط مجيعا التجريبية  للفروض  السريع  العرض  هذا  بعد

 2.احلساابت

 اسيباحمل التدقيق معايي  :الثالث املبحث
 طريق عن ابلعرف يتأسس أومنط يقهحتق ومطلوب مرغوب هدف ": فهو التعاريف، أمشل من للمعيار 

"kohler" تشريعيةلا السلطات أو وميةكاحل أو املهنية أو العلمية اهليئات خالل من  أو العام  القبول ف ريتع يعترب 

 وظروف نطاق يف  األشخاص  من عةمو جم هبا  يسرتشد للعمل أساسية  قاعدة  تكوين إىل املعيار  هذا  ،ويهدف

   ."1أعماهلم

 قبل من  للتدقيق العامة ايرياملع إصدار مت وقد (AICPA ) يف املعايري سامهت وقد ، 1954 عام يف 

 :احلساابت تدقيق ةملهن التالية زاايمل ا حتقيق األمريكيني احملاسبني جممع

 .هبا معرتف كمهنة التدقيق يف  الثقة تدعم -

 مستقل، كيان ذات  التدقيق نةهم لعج يف  املعايري هذه تساعد -  .مفيدة غري  وظيفة املهنة ةمزاول تصبح  ا

 فة غري مفيدة. املهنة وظيبح مزاولة تص هناوبدو 

 أساسية جمموعات ثالثة حتت  واملهنية العلمية يئات هلا عن  والصادرة عليها املتعارف  التدقيق معايري  جتميع وميكن

 التالي " الشكل يف كما

                                                             

. 20ص ذكره  سبق مرجع التطبيق،  وآليات رجيةاخلا املراجعة نظرية الصبان، مسري مدحم2 

 األوىل، الطبعة السعودية،  العربية ابململكة نيةھامل املمارسة تنظيم يف اھإستخدام إمكانية ومدى الدولية عةاملراج معايري الشمرى، معيوف احلامد عبد1 

.16-15 : ص ص ، 2006 ة، السعودي الرايض، العامة،  اإلدارة  معهد
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 هبا  املتعارف  التدقيق معايي(:  2-1 الشكل)

Surce:O.Ray Whittington,Kurt Pany: Principles of Auditing.twefth edition,MeGraw-Hill, 

New york,1998,P37. 

 يةالشخص أو العامة يياملعا  :األول املطلب
 :هي أقسام ثالثة إىل سمنقوت هبا  يتصف  أن جيب  اليت الصفات وحتدد للمدقق، الشخصية ابلنواحي وتتعلق

 قق املد  أتهيل  معيار :األول الفرع 

 كافية درجة  على شخص  اإلجرائية  اخلطوات  يوابق ابلفحص  م يقو  أن جيب  أنه على املعيار هذا  وينص 

 .1قالتدقي جمال يف  هنوامل العلمي التأهيل من

 :شرطني ذلك ويتطلب

                                                             

 اجلزائر،  .اجلامعية،  ملطبوعاتا ديوان  ة، ،املراجعو وتدقيق احلساابت ، اإلطار النظري واملمارسة التطبيقي صديقي مسعود طواهر، ميالتها حممد1 
 .03 ص ، 2003
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 إىل إضافة التجارية العلوم يف أو املالية يف ليسانس ةادشه على حاصال يكون أن :العلمي التأهيل انحية من - أ

 .احملاسبة يف  ميدانية ةشهاد

 اخلربة  مكتب لدى حماسب كخبري الرتبص ىهن أ قد يكون أن :املهنية والكفاءة ميالعل التأهيل انحية من - ب

 .التخصص ميدان  يف فعلية خربة سنوات عشر لديه أو بيةاحملاس

 ال وأن الرقابة، موضوع سسةاملؤ  أعضاء اجتاه احلرية بكامل املدقق يتمتع أن وهو ستقاللالا معيار  :الثان  الفرع 

 مثل املؤسسة تلك  يف  أخرى مهام أبي  يقوم  ال  أن جيب أنه إىل إضافة فيها، ابملسئولني عالقة أو صلة أي تربطه

 .إخل... التنظيم أو التسيري

 :مها نراأم يتحقق  أن جيب  املدقق استقاللية مدى ولتحديد

 استقاللية ىلع للمحافظة قوانني  جمموعة أصدر  قد  ري ائ ز اجل املشرع إن  :للمدقق مادية  مصال  وجود عدم - 1

 :أن ما شركة حساابت حمافظ  يف فاشرتط املدقق

 .وأزواجهم املؤسسة يف ابملسئولني ةابعالر  الدرجة حىت  ابةر ق صلة تربطه ال - أ

 ظ حماف بصفة أتعابه عدا  ما املسؤولون، له يدفعها عالوات أو أجر أتعاب،  تعويضات، أية يتقاضى ال - ب

 .قانوان واحملدد حساابت

 أو بياضري ومستشارا حساابت حمافظ يكون أن  08-91 القانون حسب هذا، ىلإ ابإلضافة نهميك ال - ج

 مؤقتة، بصفة ولو ولبق أو مباشرة،  غري أو مباشرة  بصفة تسريية مبهام  القيام  وال الشركة، نفس  يف  قضائيا  خبريا 

 1.احملاسبة على واإلشراف  التنظيم مهام

 به يقوم الذي الدور يف عليا سلطة أو العميل خلدت عدم النقطة هذه يف  يفرتض ":ذات  استقالل وجود - 2

 ."لضغوط يتعرض  ال حبيث احملاسبية والسجالت البياانت ص فح بشأن  املدقق

                                                             

.38-37:  ص  ،ص  ( 2003اجلزائر  عكنون  بن )معيةاجلا املطبوعات ديوان - التطبيق إىل النظرية  من احلساابت وتدقيق املراجعة - بوتني حممد1 
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 :ليكماي التدقيق عملية مراحل خالل املدقق استقاللية أبعاد حتديد ميكن ذكرمها، السابق األمران  توفر وعند

 .وحجمه العمل وخطوات التدقيق برانمج حتديد يف اللاالستق  أي :يقالتدق برانمج  إعداد يف االستقالل .أ

 .املفردات جمموع من فحصها املراد املفردات  حجم اختيار يف حر دققامل أي :الفحص جمال يف االستقالل .ب

 املكتشفة احلقائق كافة وإظهار يرتقر لا يف رأيه كتابة يف مستقل  املدقق أي :التقرير إعداد يف لاالستقال  .ج

   1.فيه

 جيب أنه على يارعامل  هذا  ينص نونينيقاال للمحاسبني األمريكي اجملمع  حسب :املهنية العناية معيار :الثالث الفرع 

 إعداد  عند وكذلك األخرى، اخلطوات وابقي ابلفحص، مالقيا عند املعقولة املهنية العناية يبذل أن املدقق على

 غاية إىل التدقيق عملية بداية مين واملناسبة املمكنة هودجلوا املهنية يةالعنا املدقق يبذل أن ويعن .الرأي ء إبدا تقرير

 ،  جيدة بصورة عليها رفاملتعا األخرى املعايري  تطبيق مت إذا التدقيق يف  املالئمة املهنية  العناية  وتتم ،2  منها اءنتهاال

 حتديد وميكن

  :3يف ثلةواملتم لوبةطامل العناية إىل الوصول بغية املدقق يف هاتوافر  جيب عامة شروط 

 .االعتبار بعني  األخذ .املنتظرة غري ابألخطاء تنبؤلا بغية املتاحة املعرفة أنواع على احلصول حماولة - أ

 .هبا املرتبطة العناصر فحص عند احلذر أجل من التدقيق برانمج يف  العادية غري الظروف - ب

 تالعبات حلدوث يستغل قد الذي والضعف، ة القو  مواطن  يدحتد  بغية الداخلية الرقابة لنظام  ميقالع التقييم  - ج

 .أخطاء حدوث  مينع ال وغش

 .الرأي إبداء يف  األمهية ذات ابملفردات املتعلقة االستفسارات أو الشكوك لةإزا على العمل - د

 .املهنية خربته جمال تطوير أجل من ابستمرار العمل - ه

                                                             

 .40، 41ص- ذكره  سبق مرجع- التطبيقية واملمارسة النظري اإلطار احلساابت، وتدقيق املراجعة  صديقي، مسعود طواهر، يالتهام حممد1 

.42، 37ص- ذكره  سبق مرجع- قيةالتطبي واملمارسة النظري اإلطار احلساابت، وتدقيق املراجعة  صديقي، مسعود طواهر، التهامي حممد2 

. 34ص ،  1999مصر املراجعة،  ولأص الصحن،  حممد الفتاح عبد3 
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 املعايري لتحقيق حاجة فال أحدها يتحقق ال فعندما األهم، هي يقللتدق العامة معايري  أن إىل اإلشارة درجتو 

 .التدقيق لعملية املسطرة  األهداف إىل صولللو  أساسية املعايري  فهذه األخرى،

 ين يداامل العمل  معايي :الثاين  املطلب
 ريايمع ثالثة شملتو  التدقيق عملية تنفيذ  هبا يهتم أن نميك اليت للكيفية عامة  إرشادات بوضع املعايري هذه هتمت

 :يلي فيما زهاجنو 

 التدقيق لية لعم السليم التخطيط معيار : األول ع  الفر

 احلسبان يف وأيخذ  منها، املتوخاة األهداف حيدد كونه هلا الفقري العمود عملية ألي السليم التخطيط يعترب "

 لعمليات املتاح الوقت بتوزيع  اإلطار  هذا  يف  املدقق يقوم  إذ  ذلك، لتحقيق تغرقاملس والوقت املتاحة، اإلمكانيات

 1". املطلوبة  االختبارات على التدقيق

 العمل صرعنا عامة ألن للعميل املالية إعداد السنة اتريخ قبل مبكر وقت يف  املدقق نيتعي  يتم  أن األفضل نوم

 .كفاءة أكثر يكون أن املدقق ميكن الذي كللشاب ةامليزاني اتريخ إعداد  قبل أداؤها جيب امليداين 

 يف عملتست  اليت التدقيق ات إجراء يتضمن الذي  األخري هذا  الربانمج، إعداد التخطيط  أهداف  ني ب ومن 

 املعلومات تعكس أن جيب اليت اخلطوات وكذا الفحص، عملية من املرجوة األهداف لتحقيق  وذلك العملية، تنفيذ

  .التخطيط فرتة يف  ققاملد عليها حصل اليت

 ،إضافية معلومات على التدقيق عملية تنفيذ أثناء املدقق حيصل أن ميكن أنه إىل هنا اإلشارة وجتدر 

 .اإلجراءات بعض  يف  بتعديالت القيام إىل يضطر وابلتال

                                                             

 . 43ص - ذكره  سبق  عمرج التطبيقية، واملمارسة  النظري اإلطار احلساابت، وتدقيق ةاملراجع  قي،صدي حممد طواهر، التهامي حممد1 
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 حتديد من االقانط املهن ابألداء القائم مسؤولية حتديد إىل أيضا يهدف وختطيطها التدقيق عملية برانمج أن كما

 إىل إضافة الربانمج، يف  املتوقع  ابألداء املنجز  األداء  مقارنة خالل من  للرقابة أداة  يعترب  وكذلك مدقق، كل مهام

 .التدقيق لعملية األساسي املوجه يعترب أنه

 داخليةلا الرقابة  نظام تقييم معيار: الثاين  الفرع 

 مث ومن .يةاملال لألرصدة التدقيق الختبارات ونطاق وتوقيت ةيعطب  دحتدي على املدقق أنه يف املعيار هذا أمهية تتمثل

 .سسةاملؤ  حول عامة معرفة على للحصول السعي  املدقق فعلى

 هلذا النهائي التقييم على وابالعتماد اثنية، مرحلة يف احلساابت وفحص اثنية، مرحلة يف مراقبتها منظا لتقييم وذلك

 يف الثقة درجة يدحتد مع ؤها،راإج ينبغي اليت االختبارات وحتديد دخلالت ونطاق أعماله، ختطيط ميكنه النظام

 1.ائيالنه تقريره ومعامل املراقبة املؤسسة بياانت

 اإلثبات وقرائن  أدلة وصالحية كفاية معيار :الثالث رع الف

 دفهب واملصادقات االستعالم املالحظة، الفحص، خالل من الئمةمو  كافية أدلة على احلصول جيب إذ 

 أنه على للتدقيق النظر – ما حد إىل – وميكن .املالية ئمالقوا حول وعياملوض الرأي إلبداء معقول أساس تكوين

 .األدلة يعلتجم ومتكاملة منظمة عملية

 مرتفع ملستوى حتمله احتمال من يزيد أن ميكن األدلة مجع  يف املدقق فشل أن يف املعيار هذا أمهية وتكمن 

 .يحصح  غري فن  رأي أداء إمكانية يف  تمثلوامل التدقيق، خطر من

 .واملالئمة ايةكفال خباصييت يتميز أن جيب إثبات كقرينة التدقيق دليل استخدام نميك وحىت 

 يقوم  الذي  العنصر  خبصوص معني  لرأي  تكوينه عند  كافية بدرجة للمدقق مقنعا  يكون أن الكايف التدقيق يلفدل

 من مفيد قد على ائهواحتو  خبصوصه، جيمع الذي العنصر مع الدليل توافق يه مةاملالئ أما حوله، األدلة بتجميع

                                                             

. 54-44:  ص ذكره، سبق  مرجع يق،التطب إىل النظرية من احلساابت وتدقيق املراجعة  بوتني، حممد1 
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 حالة خبصوص واملؤشرات  الدالالت  بعض  استنباط على  يلدل ال مستخدمي  تساعد  أن  ميكن اليت املعلومات 

 [2].الدليل هذا خيصه الذي  العنصر

  التقرير إعداد) :الرأي إبداء  معايي: )ثالثلا  املطلب
 حول النهائي رأيه يتضمن تقرير  بكتابة املدقق يقوم  ثحبي  به، االلتزام  جيب معيار  آخر  رعيا امل هذا  يعترب  

 :يلي فيما نذكرها أربعة الرأي إبداء ومعايري املالية، القوائم حةوص احلساابت وصدق شرعية

 عليها  املتعارف احملاسبية ئبادامل تطبيق معيار :األول الفرع 

 للمبادئ وفقا عرضت قد املالية مالقوائ كانت إذا ما التقرير يبني أن جيب أنه على املعيار  هذا ينص 

 املالية، احملاسبة جمال يف  املمارسة حيكم الذي  الفكري  اإلطار  مبثابة  تعد  ة األخري  هذه  عاما، قبوال املقبولة احملاسبية

 1.سيباحملا واإلفصاح القياس وأسس وإجراءات قواعد  يف  ابلتطور ملما يكون أن املدقق وعلى

 احملاسبية ادئ املب تطبيق ثبات :الثاين  الفرع 

 يف تكمن املعيار هذا نم والفائدة نفسها، نةالس وأثناء ألخرى، سنة من واستمرارها ابنتظامها ثباهتا يكون 

 .أيضا املماثلة املشاريع وبني وبينه  ألخرى، سنة من للمشروع املالية القوائم ملقارنة كايف أتكيد إعطاء

 املعلومات كفاية معيار :الثالث الفرع 

 واقعة كل عن حفصا اإل  مع احملاسبية، البياانت يف املقدمة املعلومات صحة من كدتأال الضروري من أنه إذ 

 الفن تقديره  من النابع نفسه ققدامل قرار  على املعيار هذا ويعتمد املسئولني، تضليل إىل إغفاهلا يؤدي قد  ريةجوه

 .عنها اإلفصاح األمر يقتضي   يتلا مةاهلا املعلومات لتحديد

 ( التقرير إعداد) الرأي إبداء ر معيا :الرابع الفرع 

                                                             

  28سابق،ص مرجع ة، مجع حلمي أمحد.د1 





   ايل احملاسيب وامل أساسيات التدقيق ىـمدخــــل إلــ                                                      األولالفصل 

34 
 

 ال أبنه أتكيد أو واحدة كوحدة املالية القوائم نع حمايد فن رأي اابتاحلس مدقق تقرير يتضمن أن جيب 

 التدقيق معايري لنشرة  ابقوط الرأي  إبداء على القدرة عدم إىل أدت اليت  األسباب ح ضيتو  مع الرأي إبداء يستطيع

 يةاملال القوائم جمموعة  شأن  احلالية للفرتة  املالية القوائم جمموعة "واحدة كوحدة   ائم القو "ب يقصد  هفإن ( 15 ) رقم

 .املقارنة املالية لغرض تقدم اليت و أكثر أو سابقة ة  تر  لف

 مدقق مسؤولية حتت تقع واليت ققيتدال لعملية اخلاضعة املالية القوائم التدقيق تقرير حيدد نأ جيب كما 

 املالية القوائم إعداد اتريخ املؤسسة اسم يظهر حبيث للتقرير اإلفتتاحية الفرتة يف يظهر ديدالتح وهذا ت،احلسااب

 :التالية التقارير أنواع املدقق يصدره الذي التقرير أيخذ أن وميكن املدقق طرف من  تدقيقها واتريخ

 املالية القوائم متثيل عن يعرب نهأل للمدقق ايباإلجي الرأي يتضمن(:  متحفظ غي برأي رقريالت)  النظيف التقرير - أ

 1.عليها املتعارف اسبيةحملا للمبادئ طبقا عادل بشكل للمؤسسة املال للمركز

 :فظاملتح غري التدقيق تقرير إىل يشري التال الشكل

 ( تقرير التدقيق النموذجي )غي احملتفظ(3-1)الشكل

 

 

 

 

 

 

                                                             

. 507،ص  2006اإلسكندرية،  اجلامعية، الدار بيق،والتط نظرية ال بني املراجعة  لطفي، أمحد السيد أمني  1 
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 وصول لل ضرورية يراها  اليت  النظيف التقرير  يف  تحفظاتلا بعض إىل قق املد يشري  وهنا  :التحفظي التقرير  - ب

 .للمؤسسة احلقيقة الوضعية عن معربة  ماتمعلو  إىل

    متحفظ  برأي تقرير  منوذج   (4-1شكل)ال

  

 تعريب ،األول الكتاب والتطبيق، النظرية بني  هنكي،املراجعة سونتوماس،إمر  وليم :املرجع على ابإلعتماد محزة بوسنة الباحث إعداد:املصدر

 . 100 ،ص 2006 ايض،السعودية، خ،الر املري سعيد،دار الدين ،كمال حجاج . حامد أمحد :ومراجعة
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 رأى و ملعايريها، وفقا التدقيق بعملية قام  إذ التقرير هذا  املدقق يصدر  :( عكسي برأي) السالب  التقرير  - ج

 احملاسبية املبادئ تطبيق وعرضها معاجلتها يف يراع ومل سليمة، ملعاجلة وفقا إعدادها يتم مل اسبيةحملا اتاملعلوم أبن

 . عاما القبو  املقبولة

 1: ذلك يوضح لالتا الشكل

 يعكس برأي )السالب التقرير يتضمن تقرير منوذج(5-1الشكل )

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 130 ذكره،ص  سبق املعاصر،مرجع اابتاحلس تدقيق املطارنة، فالح غسان .د:املصدر

                                                             

. 508ص ذكره، سبق مرجع  والتطبيق، النظرية بني  املراجعة لطفي،  أمحد يدالس أمني1 

 ابتاحلسا مدقق  تقرير 

 ( العالقة ذات  اجلهة) إىل

 يف نتهيةامل  ةاملالي السنوات  عن النقدية  للمؤسسة العمومية  امليزانية قيقبتد قمنا (x) 1 ) ديسمرب 31 يف  +N) ، والتدفقات ابلدخل املرتبطة  القوائم  وكذا

 .تدقيقها على أتسيسا املالية القوائم حول الرأي إبداء فهي مسؤوليتنا أما اإلدارة  سؤوليةم تعد املالية القوائم هذه  التواريخ، تلك

 هذه  أن  رأينا يف ،والذي اليةامل  البياانت يف إستهالك إبحتساب تقم  مل املؤسسة فإن الية،امل  للبياانت املرافقة 5 مرق املالحظة يف مبناقشته قمنا ملا وفقا

 اإلستهالك  +N) القسط طريقة أساس على حمسواب دج 8000 ن يكو  أن  جيب خمصص  أن  حيث سبني للمحا الدولية ايرياملع مع تتماشى ال السياسة

 1 ) ربديسم 31 يف املنتهية للسنة

 األصول  ختفيض جيب هفإن ارأين ويف السنوية، للمعدات 15 % و للمباين% 8 معدل ستخدامإب لإلستهالك الثابت

 مببلغ  تزيد أن  جيب املرتاكمة  خلسارة وا السنوية اخلسارة وإن  دج 6200 يبلغ والذي اكماملرت  اإلستهالك بقيمة الثابتة

 .التوال على دج 46000 و دج 10000

 ، للسنة يةالنقد وتدفقاهتا نشاطها ونتيجة بصورة  تعرب  ال اليةامل  تالبياان املالية،فإن  البياانت على السابقة الفقرة  يف إليه  املشار األمر أتثري وبسبب رأينا، يف

(N+ الدولية  احملاسبية  ملعايري وفقا التاريخ  بذلك املنتهية املالية   1 ) ديسمرب 31 يف هو كما للمؤسسة املال املركز عن وعادلة  قيةحقي. 

 
 ....................ملدققا                                       :.......................                             ريخالتا

 ...................التوقيع .                                                                    :.....................   ان العنو 
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رية  هنا ضرو أب املدقق  يرى اليت التدقيق إجراءات  تطبيق استحالة عند  ويكون :الرأي داء بإ عدم  تقرير  - د

 على املؤسسة إدارة  تضعها.وديق بسبب  الفحص  نطاق كفاية عدم  أو والرباهني،  األدلة علىتحالة حصوله كاس

  .1سواء حد  على قواملدق األخرية هذه  إدارة عن خارجة وفر ظ سبب أو التدقيق، عملية نطاق

  الرأي إبداء عن  االمتناع يتضمن تقرير منوذج (6-1الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .57- 55ص ذكره، سبق مرجع ،التطبيقية واملمارسة النظري اإلطار ،تاحلسااب وتدقيق راجعة امل صديقي، مسعود طواهر، هامي الت حممد. 1 

 .........................................:املستقل املدقق تقرير

(x) املؤسسة  مسامهي: إىل 

 العامة امليزانية تدقيق على تعاقدان (x) عامي ديسمرب 31 يف (N) 1 )و +N) والتدفقات لدخلا قائمة: املرتبطة  والقوائم 

 القوائم حول لرأيا إبداء فهي مسؤوايتنا أما  اإلدارة  مسؤولية تعد املالية ئم القوا هذه  التواريخ، تلك يف  املنتهية السنوات  عن النقدية للمؤسسة 

 .تدقيقها على أتسيسا املالية

 +N)،  .............مببلغ املرفقة  املالية القوائم يف حتديده  مت  وقد النموذجي قيقالتد تقرير من -النطاق فقرة -الثاين الفقرة  بعادإست جيب 

 +N)، بديلة تدقيق إجراءات أية تطبيق ب سسةاملؤ  سجالت تسمح وال ملخزوانهتا املادي اجلرد  إبجراء ؤسسةامل  إدارة  تقم مل  (N) 1 )و

 .الثابتة األصول على أو ملخزون ا على أخرى ديسمرب 31 يف (N) 1 ) ديسمرب  31 يف ........ومبلغ

 وتكلفة  املخزون  بكميات نقتنع حىت  بديلة تدقيق إجراءات أية تطبيق نستطع ومل للمخزون  املادي ابجلرد  تقم مل  املؤسسة أن  مبا

 .املالية القوائم تلك  حول الرأي إبداء عن منتنع ولذلك نارأي إبداء  من لتمكيننا كايف غري كان  عملنا نطاق إن ،ف تةالثاب األصول 
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 الفصل  صةخال

 املال و احملاسيب التدقيق عرف وقد  ،االقتصادية املؤسسة على  تفرض  اليت الوسائل أهم  من التدقيق  يعترب  

 . ينيتصاداالق من العديد  ف ر ط من التدقيق عرف قد أنه كما ضر،احلا وقتنا إىل كبريا تطورا

 املخاطر بعض يتضمن قد أنه إال ف، طرااأل ملختلف القرارات  اختاذ يف  التدقيق لعملية البالغة األمهية ورغم 

.املدقق طرف من خاطئ رأي إبداء إمكانية عن تنجم اليت
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 الفصــــل الثانـــي 

في رفع  التدقيقدور 

 األداء فعالية
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 متهيد
 قانونيا إطارا ئهاإعطا حاولت فقد  ا،إستقالهل بعد  التدقيق ملهنة امهااهتم أبدت الدول كباقي جلزائر ا

 املاضي، القرن مثانيات  عشرية بداية  منذ وميةالعم السلطات هبا متقا اليت االقتصادية اإلصالحات بعد وخاصة

 سساتاملؤ  بقاء يضمن أن شأنه من للتسيري جديد منط إحداث خالهلا من حاولت واليت التسعينيات وعقد

 ية ارجاخل التجارة حترير كنف  يف اخلارجي العامل على االنفتاح ةيج نت الشديد نافسةملوا  املخاطرة حميط  يف  االقتصادية

 الظروف وفيهذه ، اتاملؤسس بني  كبرية  منافسة من خيلفه وما واألجنيب،  اخلاص  الوطن االستثمار  مأما جمال وفتح

 حمايد  أيلر  ماسة حباجة نوامكا األطراف خمتلف  تزويد يف عنها غن ال  حتمية املراجعة  مهمة إىل  احلاجة تبدو

 ابخلربة يتمتع مستقل  إال  .األداء على والرقابة القرارات  اختاذ من متكنهم مصداقية  ذات  دقيقة  مبعلومات لشخص

 أجل من اإلدارة لسجم ا هب  يقوم  اليت  اإلدارية  وحىت  واحملاسبية املالية أمور  مجيع  يم وتقي ملراقبة  الزمني  وتدريب  واملهارة

 يف  خلربهتم نظرا  احلساابت حملافظ احلاجة تظهر بدأت ومنه ابملؤسسة، عاقة هلا اليت األطراف احلمص على احلفاظ

 فيبدأ عمله، إمتام معينة مبراحل ر املرو  عليه  مبهمته احلساابت حمافظ يقوم عندما .احلساابت على واملصادقة  صفحال

 التقرير إصدار وبعدها ،خليةالدا الرقابة نظام تقييم  مث وحميطها املؤسسة معرفة  يقر ط عن  مبهمته  ابلتعرف وال أ

 .األداء ييملتق وظيفة هذا  ويعترب النهائي،

 .األداء فعالية يف  التدقيق رلدو  التطرق الفصل هذا  يف سنحاول سبق مما وانطالقا تفصيال، أكثر لدراسة

 :مباحث ثالث  إىل ذلك سبيل يف وقسمناه

 اجلزائر  يف احلساابت تدقيق :لو األ ثاملبح

 املؤسسة يف  اءداأل :الثاين املبحث

 .ةؤسسامل يف األداء اليةعف حتقيق يف  التدقيق مسامهة :الثالث املبحث
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 اجلزائر  يف  احلساابت تدقيق :األولاملبحث 
 اجلزائر  يف يل اامل  التدقيق :األول املطلب

 مزاولتها يةوكيف نشأهتا  اخلصوص، وجه على وينانلقوا التعاقدي  التدقيق حول نصوص من كتب ما إن 

 فإن الصدد، هذا ويف سيالفرن الواقع  من ريهحبذاف مأخوذ امليدان هذا  يف احلاصلة التطورات وحىت ورق مهاوتنظي

 la rèvision والثاين l'audit financier مرتادفان انمصطلح ومها  يف حوهلا كتب وما التدقيق ملهنة املتتبع

comptable  إزدواجية هناك أن غري املعن سفن إعطائهما على فقإت األول مصطلحني أمامه سيجد انسفر 

 حاملني أعضاء وهم حماسبيني، خرباء  رف  ط من حمتكر فهو يتعاقد املال تدقيقلا كان فإذا . املمارسة عند

 حاملي لغري ممارستها ابات عامن عومين احملاسبيني، اخلرباء مجعية لدى جدول يف مسجلني اسبة،حملا يف اخلربة لشهادة

 به والقيام تهمزاول ألي جيوز وال بدوره، حمتكر فهو القانون، إجباري،يفرضه املال التدقيق ناك إذا أما .اللقب هذا

 . احلساابت حمافظي قائمة يف مسجال عضوا  كان إذا إال

 ذلك الوقت، نفس  يف  ابتحسا حمافظي هم حماسبيني خرباء من الساحقة األغلبية أن إىل شارة إلا جتدر 

 حمافظ أن إىل ةاإلشار  جتدر كما .لذلك طلبه مبجرد حساابت حمافظ يكون أن هاحلامل ختول اخلربة شهادة أن

 يكن، ومهما شهادة  لتلك حامال  أي حماسبيا خبريا  كان  إذا إال التعاقدي  املال ابلتدقيق القيام ميكنه ال اابتاحلس

 جليا ذلك يظهر كما تلفة خم ومهام مشرتكة اطنق وهلما متكاملتني احلساابت افظوحم حماسيب خبري  ) املهنتان  فإن

 1 :التال الشكل من

                                                             

. 24اجلامعية،ص  املطبوعات ديوان  األوىل، طبعةال  التطبيق، إىل النظرية  من احلساابت ومراقبة املراجعة  تني،بو  حممد1 
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 احملاسيب واخلبي  احلساابت حمافظ داف ه أ(1-2الشكل)

 24 اجلامعية،ص  املطبوعات ديوان  األوىل،  الطبعة التطبيق، إىل رية النظ من احلساابت ومراقبة املراجعة  بوتني، حممد:املصدر 

 

 ومهامه  ه مسؤوليات مؤهالته، احلساابت، حمافظ :الثاين  املطلب
 احلساابت حمافظ تعريف: أوال
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 و حتت اخلاص ابمسه عادية  بصفة  ميارس شخص كل" :أنه على  1-10  القانون من 22 املادة حسب تاحلسااب حمافظ يعرف -

  "1به ولاملعم التشريع ألحكام ومطابقتها مهاوانتظا اهليئات و الشركات حساابت صحة  على املصادقة  ته،مهمة وليمسؤ 

 : تههالمؤ  -اثنيا

 وكيفيات شروط حتديد إىل القانون هذا  دفهي " يلي ما على  01-10 قانون من األوىل املادة وتنص 

 ."املعتمد اسباحمل  و احلساابت وحمافظ احملاسب اخلبري مهن ممارسة

 أن املعتمد،جيب اسباحمل مهنة أو احلساابت حمافظ نةمه وأ احملاسب اخلبري  مهنة ملمارسة" 08 املادة وحسب

 2: التالية الشروط تتوفر

 .اجلنسية جزائري يكون أن 1-

 :التال النحو على املهنة سةملمار  شهادة حيوز  أن 2-

 ا، هب معرتف تعادهلا شهادة أو احملاسبية للخربة  جزائرية شهادة ائز حا يكون أن احملاسب، اخلبري ملهنة ابلنسبة -أ

 تعادهلا شهادة أو احلساابت حملافظ جزائرية شهادة ىلع حائزا يكون أن ت،احلسااب حمافظ  ملهنة ابلنسبة -ب

 .اهب  معرتف

 معرتف تعادهلا دةشها أو معتمد  حملاسب جزائرية شهادة على حائزا  يكون أن املعتمد،  احملاسب نةمله ابلنسبة-ج

 .هبا

 .ةياسيوالس املدنية احلقوق جبميع  يتمتع أن 3-

 .املهنة بشرف خملة جناية أو جنحة ابرتكاب حكم حقه يف  صدر قد يكون ال أن 4-

                                                             

  42العدد  املعتمد، واحملاسب احلساابت وحمافظ احملاسب اخلبري مبهنة  العامة  ابألحكام واملتعلق  2010جوان   29يف رخاملؤ  01 - 10رقم القانون 1 

 . 22 املادة  رقم

.01-10القانون  من  08ادة امل 2 
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 الوطنية املنظمة يف أو احملاسبني للخرباء  الوطن املصف يف مسجال يكون وأن يةاملال وزير  من معتمدا  يكون أن 5-

 .القانون هذا يف عليها  املنصوص الشروط وفق دينعتمامل للمحاسبني

 سارية لألحكام طبقا بذلك  حمضر رر وحي القانون، نفس  نم 06 املادة يف عليه املنصوص نياليم يؤدي أن 6-

 .املفعول

 املكلف للوزير التابع املختص التعليم معهد من أعاله،(ب)و (أ) البندين يف  املذكورة زاتجاواإل الشهادات متنح

 .طرفه من املعتمدة  املعاهد أو ملالية،اب

 احلائزين للمرتشحني مسابقة إجراء بعد إال مدةاملعت املعاهد أو املختص تعليملا هدمبع االلتحاق ميكن ال 

 .مالتنظي طريق  عن دحتد االختصاص يف  جامعية شهادة على

 للوزير التابعة املهن وينتكال مؤسسات طرف من أعاله، (ج) البند يف املذكورة واإلجازة الشهادة متنح 

 .العال التعليم مؤسسات طرف  من أو طرفه من املعتمدة سساتؤ امل ف طر  من أو املهن ابلتكوين املكلف

 يسجل أن ميكن1" : على  1991أفريل  17يف  املؤرخ  08- 91رقم القانون من  03املادة تنص كما 

 املقاييس فيهم تتوفر الذين أعاله   08-91 قانونلا أحكام يف عليها املنصوص للشروط  طبقا حساابت كمحافظ

  :التالية

 :هلا معادلة أخرى  أجنبية شهادات أية أو داتشها أية أو اآلتية العال التعليم شهادة على ونائز احل - 1

 .املالية لومالع يف ليسانس -أ

 .(حماسبة و  مالية ع رف ) للجارة العليا املدرسة شهادة -ب

 .احملاسبية اخلربة يف األول االمتحان من ثاينلا و األول ء  اجلز -ج

 :عليهم ب جي كلذ على ايدة  وز

                                                             

 .57-56: ص ص ،  2002الساحل، منشورات احملاسبة،  مهنة بضبط املتعلقة ونية القان التشريعية النصوص جمموعة1 
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 .القانوين التدريب بشهادة يتوج  ( 02 ) سنتان تهمد حماسب كخبري  ن هم تدريب متابعة إما -

 .أشهر ( 06 ) مدته  مهن  تدريب متابعة واملاليو احملاسيب امليدان يف  ( 10 ) سنوات  عشر خربة  إثبات وإما -

 :أدانه املذكور  العال التعليم شهادة على ين احلازئ 2-

 .احملاسبية و ليةاامل الفروع غري أخرى روع لف للتجارة العليا املدرسة ةادشه -أ

 .واملالية االقتصاد وفروع املراقبة  و  املراجعة فروع لإلدارة الوطنية شهادة -ب

 .االقتصادية العلوم يف ليسانس -ج

 .التسيري يف ليسانس -د

 .( ابتساحلا مراجعة رفع ) التسيري و  لإلدارة العليا املدرسة شهادة -ه

 .والضرائب ينةاخلز  ع رف للمالية الوطن املعهد شهادة - و

 .زائر ابجل املال  و اجلمركي االقتصاد معهد شهادة -ز

 .بتونس العريب  للمغرب  والتنمية التمويل معهد شهادة - ح

 .احملاسبة و املالية يف واصلتامل ين لتكو ا  جامعة شهادة - ط

 :التالية هنيةملا دةالشها حبوزهتم  يكون أن جيب كما

 .احملاسبة يف  ميسا تقن شهادة  .أ

 .احملاسبة يف كاملة مهنية ةادشه .ب

 .بةاحملاس يف سامي تقن بكالوراي  .ج

 .احملاسبة يف مالتحك شهادة  .د

 :يلي ما وإثبات

 .حساابت حمافظ أو حماسب خبري ب مكت يف ( 02 ) سنتان مدته مهن تدريب إما -
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 .أشهر 06 مدته  بوتدري احملاسيب و املال يدانملا يف  خربة ( 10 ) سنوات عشر وإما -

 يف  عليها املنصوص تقاليةناال املدة  اتريخ د عن الوطنية النقابة جدول يف املسجلون و املعتمدون احملاسبون 3-

 اخلاصة اللجنة تتضمنها اليت االندماج  امتحاانت يف جنحوا والذين 1991 أفريل 27 يف املؤرخ 91-08  القانون

 (.سنوات ( 03خالل سنة كل واحدة  رة و د يف

 على للمالية عام مفتش أو نيةالثا الدرجة من مالية مفتش رتبة على احلاصلني للمالية العامة املفتشية أعوان 4-

 .نةهامل هذه ضمن النشاط من سنوات  عشر قدرها خبربة   واملتمتعون األقل

 مسؤولياته :اثلثا

 دعا  القو ابستعمال بة ابملراق القيام  احلساابت حمافظ  على جيب  احلساابت على كنظرة  هنا تكون لكي 

 حملافظ الشخصي ابلتقسيم بطةمرت عينات  بدراسة تقوم فهي شاملة تكون أن الميكن املراقبة هبا،هذه  املعمول

 .شركةلل الداخلي احملاسيب اجلهاز بنوعية أو احلساابت

 حمافظ مهمة أن القول ميكن نهمو  ت،احلسااب صحة من التأكد  هو  املراقبة هذه من اهلدف إن   

 1: يلي ما تتضمن ساابتحلا

 .السنوية احلساابت على املصادقة .1

 القانونية، العقود غرار على املعلومات خمتلف و القانونية القواعد احرتام من للتأكد اخلاصة مبراقب القيام .2

 .التسيري الشركاء،تقارير بني  ةاملساوا

 . كاءشر لل العامة للجمعية مهمة نتائج ميقد خالله من الذي عام تقرير  تقدمي .3

 .ملهمته أدائه  لالخ املرتكبة رافاتواالحن األخطاء على وجنائيا مدنيا مشغوال  يكون احلساابت افظحم فإن ومنه

                                                             

.  17ص ،  2010اجلزائر، املدية، جامعة ماجستري، سالة ر  التجارية، الشركات يف الشركات حمافظ مهمة  خمباط، أمينة1 
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 وابألخص املتقدمة  البلدان يف مطبقة جندها اإلطار هذا يف اخلاصة والتنظيمية التشريعية النصوص يف عليه هو وكما

 24 /1996/06. : يف ؤرخملا التجارية ابلشركات اخلاص يرنسالف القانون

 : التالية النقاط تستوجب احلساابت حمافظ مسؤوليات دراسة

 .املدنية سؤولية مل ا :األول الفرع 

 واحملاسب احلساابت وحمافظ احملاسب اخلبري مبهن املتعلق 01-10 القانون من 61 املادة مبوجب 

 .مهامه أتديته أثناء يرتكبها اليت األخطاء على املراقب، الكيان اجتاه  مسؤول تاابساحل - حمافظ  يعد :3"املعتمد

 .القانون هذا أحكام خمالفة عن ينتج رر ض كل عن  الغري اهجت أو الكيان اجتاه متضامن ويعد

 ةاديالع ابملتطلبات قام أنه أثبت إذا  إال فيها يشرتك مل اليت خالفاتملا خيص ما يف  مسؤوليته عن يتربأ  وال 

 .املختصة احملكمة لدى جلمهورية وكيال بصفة معاجلتها تتم مل نإو  ابملخالفات، ة دار اإل جملس بلغ وأنه لوظيفته

 .والشركاء ملسامهني  مثال لغري أماما مسؤوال يكون احلساابت حمافظ أن  ادةامل نص  من يتضح

 :4املدنية املسؤولية  شروط -1 

 تتم الذي  املعنوي الشخص جتاه  مسئول احلساابت حمافظ  ي،فإنجار الت القانون من 14 مكرر  715 ملادة  طبقا

 الضارة العواقب على مسئول فهو ثالثلا ابألطراف  يتعلق املنتسبني،وفيما األعضاء الشريك مراقبته،املساهم،

 ابتهعقو  مدة تكون القضااي املدنية،فهذه احملاكم لدى ترفع  األخطاء أو راألضرا  واجباته،فهذه أداء يف واإلمهال

 10 تصبح العقوبة فمدة  اكتشافه ومت  خمفيا اخلطأ  كان إذا  ما حالة ففي .احلدث وع وق من ابتداء  سنوات ثالثة

 .واتنس

                                                             
. سابق مرجع 01-10 ن القانو  من 6 1املادة  3

. 135ص ،  1999،األردن، عمان  الوراق،  مؤسسة التطبيق، و  النظرية بني احلساابت مراجعة  جربوع، حممود يوسف 4
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 ابلتبليغ يقم مل واليت املسريين على املرتتبة األخطاء على مدنية  مسؤولية مسئوال ليس اابتساحل فمحافظ 

 .جلمهورية يال كو  ىلإ أو العامة اجلمعية  إىل مقدم تقرير  يف عنها

 :احلساابت حمافظ واجبات طبيعة -2

 واملعايري واألنظمة نواناق عليها املنصوص  االلتزامات إىل ابلنظر حمالة ال يكون ال أن جيب اخلطأ  فحص إن 

 املهنية للقواعد وتطبيقه قيامه عدم نتيجة يكون احلساابت افظحم  به يقوم الذي فاخلطأ وهكذا.مهنته يباشر أن قبل

 احلساابت حمافظ  تلزم  اليت  هي املستعملة القاعدة األحيان أغلب ففي به، لعمو امل واملعايري القانونية جباتواال و

 فال ،انياتاإلمك وواجبات النتائج واجبات :نوعني بني التفريق جيب الواجبات لكثرة ظرانو  املتعددة، باتهبواج

 يتبع  خطأ بوجود شكلا عند .مبهامه القيام يف اتبعها يتلا الواجبات وع ن على التعرف دون خلطأ حتميلها ميكن

 .اإلمكانيات واجبات  املراجع  دوما

 وهذا السنوية، احلساابت وصراحة صحة  من التأكد يف تكمن احلساابت حمافظ مهمة فإن وابلتال 

 أو احنرافات  أي  ظةحمال حالة يف  وتعميق  عينات  مبراقبة  والقيام الكتاابت لكل شاملة مبراقبة القيام  بوجوب  ينطوي

 .فيها كمشكو  عمليات أي

 :التال السؤال طرح ميكن ومنه

 ية؟ مدن مسؤولية ال ئو مس احلساابت حمافظ  يكون وقت أي من ابتداء

 يثبت الذي الدليل يقدم  أن بذلك  رحاملص الطرف فعلى اباللتزامات، الوفاء عدم  إىل راجع اخلطأ :األول الشرط

 .طأخلا هبذا احلساابت  حمافظ قيام

 ال  وحده  اخلطأ أبن  ينص  الذي  املدين  للقانون طبقا املعن  الطرف متس اليت  ائراخلس مبدى  يتعلق:الثاين الشرط

 .قضائيا تعديلها ميكن اليت ابخلسائر التصريح فيجب مدنية، مسؤولية مسئوال جعاملرا يكون لكي ييكف
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 يف  النقص  كان مهما احملتملة سائرخلوا تاحلسااب حمافظ  خطأ بني  عالقة هناك يكون أن وهو:الثالث الشرط

 .ابخلسائر اخلطأ  عالقة حتديد  يتم مل إذا اخلطأ عن مسؤوال يكون ال احلساابت  فظفمحا املراقبة،

 1.مدنية مسؤولية مسئوال ابتاحلسا حمافظ يكون لكي أساسية تعترب  واليت الثالثة الشروط هذه  توفر جيب إذ

 :املدنية املسؤولية احلساابت حمافظ حتمل اليت األخطاء 3-

 :يف وذلك تائج لناب ملزما يكون احلاالت بعض يف أنه غري  واجبات، لديه اخلارجي املراقب  أن سبق مايف رأينا لقد

 .املؤسسة يف العال الدخل ذوي لألشخاص املقدمة  لألجور اإلمجال الغالف على املصادقة −

 .والشركة املسري  بني  املربمة القانونية ابلعقود اخلاصة التقارير −

 .األساسي القانون تعديالت نزاهة مراقبة  −

 . طارئة مهمات ودوج حالة ويف  رييناملس وجود نقص حالة يف  العامة واجلمعية اإلدارة أعضاء ستدعاءا −

 تغيريات إجراء  عند أو  ابجلنح متعلقة  حداث أ وع وق عند  أو احلساابت دقة  وعدم  ابلتجاوزات  إعالم وجوب −

 2.التقييم طريقة  يف أو احلساابت تقدمي  طريقة يف

 :طأخلا حتديد

 فظحما من الطلب اءنب معاقبته يرفض فالقضاء أجري، حماسب طرف من األموال اختالس عوقو  حالة يف 

 يف ظاهرة،أما خمالفات مالحظة يتم ومل هبا املعمول للقواعد طبقا مبهامه احملاسب قام إذا ما حالة يف احلساابت

 . خطأ ودبوج القول ميكن ناهف العادية القواعد بواسطة لتنبؤ ا املمكن من كان إذا ما حالة

 الالزم احملاسب التقارب عملية مع  مكيف يغري وماتاملعل النظام أن من التأكد يتم مل إذا نفسه والشيء 

 . كافية غري احلساابت حمافظ تدخالت تكون عندما أو ما، عامل غش الكتشاف

                                                             

136 .ص ذكره، سبق عمرج التطبيق،  و لنظريةا بني احلساابت مراجعة ربوع، ج حممود  فيوس1 

. 81،ص  1991مصر، سكندرية، إلا  املعرفة، ارد التدقيق، و املراجعة  قواعد أصول  سرااي،  السيد حممد2 
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 إجراء  إجياد ،(دقيقة غري  موجزة  صورة  الإ تعطي  ال  اليت ) احلقيقية لصورة ا على دقةابملصا تتعلق  اإلجراءات  هذه 

 .املسامهني وإعالم اإلنذار بعملية للقيام

 مبراقبة ملرتبطةا ابألخطاء تتعلق مدنية مسؤولية مسئوال احلساابت  حمافظ  فيها يكون اليت  عامةال احلالة إن 

 اة القض يعترب  اابت،ساحل حمافظ  به  يصرح  ما  أساس على ءالشركا رف ط  من القرارات اختاذ يتم ألنه احلساابت،

 من ابلرغم املنطقية،  للنتائج املراجع تخراج اس عدم  عند ةدنيامل املسؤولية  اخلارجي املراجع  حتمل اليت املهنية األخطاء

 فيعترب ومنه وذة،املأخ العينات واختالف جديته حبسب خلطأ تقييما فيتم يحة،صح بطريقة ابملراقبة قام قد انه

 ذلك،وليكن األمر  توجب  إذا  اإلضافية ابلتحرايت قيامه لعدم ،ابملصادقة القيام  عند لوحده  كاف غري  اخلطأ

     سيئة لةحا يف الشركة تواجد حالة يف كاف غري احلساابت لفحص فقط واحد يوم ختصيص  حالة يف اخلطأ تبارعا

  ف ر ط من قدمةامل األرقام بقبول احلساابت ظحماف يقم مل إذا ( العينات من كاف عدد أخذ ميكن ال حيث

 أو الشركة وكتاابت يةالبنك احلساابت من ابملقاربة القيام عدم الزمة،مثال حترايت أبي القيام بدون املسريين

 الشركاء، إىل تبلغ أن جيب مالحظات هناك تكون حني يف مالحظات بدون واملصادقة امليزانية على املصادقة

 العام التقرير يف التجاوزات إىل اإلشارة عدم أخطاء أيضا للشركة احلسابية الطرق جدية يف صنقائ وجود

 .للكتاابت

 العام  التقرير  يف  تتواجد  أن املفروض  من كان  اليت املعلومات من  اآلخرين  واألعضاء كاءشر ال متنع  األخطاء هذه 

 جتعله اليت األحداث  كل  امةع بصفة  ة،الشرك مال رأس من  4/3خسائر إىل اإلشارة  عدم  املثال سبيل على

 .معلنة غري بطريقة األرابح بتقاسم التصريح  / كعدم  ين،املسري  تصرفات يف  ورطامت

 بغية ة،قضائي تصفية أو تصحيحية حالة يف الشركة تكون عندما احلساابت حملافظ مسؤولية تعيني عن البحث فيتم

 مسئول احلساابت حمافظ  فإن هلذا  احلساابت، حمافظ ىلإ سؤوليةامل  بتحميل املسئولني بقيام وذلك اخلسائر  اسرتجاع

 . املسريين عن تنتج  اليت وليست هبا  قام  اليت األخطاء عن
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 فعلى تجاري،ال القانون إىل الرجوع فيمكننا اجلناحية ابألحداث ابلتصريح  املتعلقة ألخطاءا خيص  فيما ،رياوأخ

 ريح التص  أدائه،هذا إطار يف  عليها التعرف  مت  اليت  احيةاجلن حداثاأل بكل القضاء إىل التصريح  اخلارجي  املراقب

 املتعلقة  األحداث هبذه  لتصريح ا عدم  حالة اجلنائي،يف القانون منظور  من األحداث هلذه  فحص  يتقدمه أن جيب

 . احلساابت افظحم مسؤوليته يتحمل اخلطأ ذلك أن فيعن  ابجلنح

 .اجلنائية املسؤولية :الثاين  الفرع 

 وحمافظي احملاسبني للخرباء  اجلنائية سؤوليةامل أن  تبني  1991 ريلأف 27 يف  ؤرخ امل08 -91 لقانونا من  52 ةاملاد

 االلتزام  عن التخلي عدم على اجلزائية اإلجراءات لقانون طبقا تعتمد  أن ميكن املعتمدين  واحملاسبني - احلساابت

 التجارية، الشركات وكذا الرقابة، بوظيفة متس اقاتاخرت  جمموعة إىل يؤدي  أن ميكن املادة هذه حيال القانوين

 .ابلشركة مسئولون هبا  قام  اليت جرائم  بعدة  مباشرة املقصودين احلساابت حمافظي حالة حسب

 1: إذا ما حالة يف  اجلنائية العقوابت  حتت احلساابت حمافظ يكون

 .شرعية غري بطريقة مهامه مبمارسة قام -1

 .ركةالش  على ةكاذب معلومات على صادق أو أعطى -2

 .عليها تعرف اليت جلنح اب املتعلقة ابألحداث  جلمهورية  وكيال يبلغ مل -3

 .املهنية األسرار إبفشاء قام -4

 :التأديبية املسؤولية:الثالث فرع ال

 2: التالية ابألعمال قام إذا  أتديبية لعقوابت احلساابت حمافظ خيضع 

 . ستقالليةاال معيار يلغي فهذا  فيها شريك هو شركة حساابت مبراجعة القيام .1

 . املهنة بكرامة ختل بطريقة عالناإل وسائل من وسيلة ةأبي لنفسه الدعاية .2
                                                             

.656ص سابق، مرجع احلساابت، حمافظ مبهنة  املتعلق القانون  من 08- 91القانون  من  52املادة 1 

.42، ص 2003مالية،  ختصص ابملدية، التسيري علوم  مبعهدهناية الدراسة  مذكرة  اجلزائر، يف للحساابت القانونية املراجعة عرقاب، ة شريف2 
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 .للمهنة تسيء بصورة زمالئه منافسة .3

 .املراجعة عملية خالل من  عليها حتصل لوماتمع إخراج .4

 . للمؤسسة احملاسبية والبياانت والسجالت الدفاتر يف  وجودم هو ما حقيقة يعكس ال رأي إبداء .5

 .اإلمهال بسبب لغري اب الضرر أحلق جسيم مهن خطأ ارتكاب . .6

 . املراجعة بعملية قيامه أثناء اكتشفها اليت والتالعب االختالسات على املختصة اجلهات  تبليغ دمع .7

 وحمافظ احملاسب اخلبري  يتحمل1": ييل ما على 01-10 القانون من  63املادة عليه نصت ما وحسب 

 بعد  حىت  للمحاسبة لوطنا للمجلس التأديبية ة اللجن أمام التأديبية  سؤوليةامل ملعتمد ا - واحملاسب احلساابت

 . وظائفهم ممارسة عند املهنية القواعد  يف أخالقي أو تقن أوتقصري  الفةخم كل عن " مهامهم من استقالتهم

 : يف خطورهتا  حسب التصاعدي ترتيبها اختاذها،وفق ميكن اليت التأديبية العقوابت تتمثل

 .خالتوبي −

 .اإلنذار −

 .أشهر 06 دةمل املؤقت التوقيف −

 .اجلدول نم الشطب −

 . هبا املعمول القانونية لإلجراءات  طبقا  املختصة، القضائية هةاجل أمام  التأديبية العقوابت ضده  طعن كل يقدم

 .التنظيم طريق عن تقابلها اليت والعقوابت  األخطاء درجات حتدد

 :التالية املواد  يف  تتلخص قانونية قواعد إىل  ضعخت حلساابتا حمافظ مهنة : مهامه :رابعا

 واحملاسب احلساابت فظوحما احملاسب اخلبري ةمبهن واملتعلق  1991 أفريل 27 يف  املؤرخ  08-91 رقم ألمرا -

 . املعتمد

                                                             

. سابق مرجع 01-10 القانون  من  63املادة 1 
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 ،احملاسب اخلبري  مهنة أخالقيات بقانون  املتعلق 1996 أفريل 15 يف  املؤرخ  136 -96 رقم  التنفيذي  املرسوم  -

 .املعتمد واحملاسب حلساابتا حمافظ

 لخرباءل الوطنية املنظمة هامم لتسوية واحملدد املنضم 1992 جانفي 13 يف املؤرخ  20-92 رقم التنفيذي رسومامل -

 املعتمدين  واحملاسبني احلساابت حمافظي احملاسبني،

 .احلساابت حمافظ مبستحقات املتعلق 1994 نوفمرب  07 يف املؤرخ  القرار  -

 . املعتمد واحملاسب احلساابت وحمافظ سباحملا اخلبري مبهن لقاملتع 2010 جوان 29 يف  املؤرخ   01-10 نالقانو  -

 أن و  ابملالية املكلف الوزير طرف من معتمدا  يكون أن  عليه جيب  مهامه، احلساابت ظحماف ميارس لكي 

 فإن  احلساابت حمافظ  إىل املخولة املهام تعدد  و  ألمهية نظرا احلساابت، حملافظي الوطنية فة ر ابلغ مسجال يكون

 ملصاحل وليس العامة للمصلحة يعمل احلساابت حمافظ أن على تؤكد املهنة  هلذه  طرة ؤ امل القانونية داملوا

 .ونالقان مبوجب مبهامه م  يقو شركاء،فهوال

 احلساابت حمافظ يضطلع:"1 29/06/2010 يف ملؤرخا 01-10 القانون من  23املادة وحسب 

 : تيةاآل ابملهام

 ابلنسبة األمر وكذا  املنصرمة السنة عمليات ئجلنتا متاما ومطابقة ةمنتظم السنوية احلساابت أبن ديشه -1

 .واهليئات اتالشرك وممتلكات ملاليةا لوضعية

 املسريون يقدمه الذي التسيري قريرت يف  املبينة للمعلومات ومطابقتها السنوية احلساابت صحة يفحص   -2

 .احلصص حاملي أو الشركاء أو للمسامهني

 .اإلدارة جملس من عليها املصادق الداخلية رقابةال إجراءات حول خاص ر تقري شكل يف  رأيه يبدي -3

                                                             

.  2010جوان   29يف املؤرخ ،01-10القانون  من  23املادة 1 
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 املؤسسات بني أو هلا التابعة اهليئات أو سسات املؤ  و يراقبها  اليت الشركات بني اتفاقية إبرام روطش يقدر -4

 .باشرةم غري  أو مباشرة  مصاحل ملعنيةا للشركة املسريين أو ابإلدارة للقائمني فيها تكون اليت واهليئات

 أن طبيعته ومن عليه، اطلع أو يكشفه دق نقص املؤهلة،بكل املداولة هيئة أو العامة اجلمعية و املسريين يعلم -5

 .اهليئة أو املؤسسة استغالل استمرار  قل يعر

 هبا املعمول للقواعد  احملاسبة مطابقة مدى مراقبة  و  اهليئة أو  الشركة واثئق و  قيم  فحص  ماملها هذه  وختص 

 .التسيريفي تدخلال ن دو

 وعزله احلساابت،تعيينه حمافظ معايي :الثالث لباملط 
 احلساابت حمافظ معايي :أوال

 املهنية اخلدمات أن املعايري  ذه هب املقصود و جعة  املرا  بعملية القائم الشخصي ابلتكوين املعايري  هذه تتعلق 

 مطالب متثل هناأب املعايري هذه وتوصف مدربني أشخاص بواسطة املهنية الكفاءة نم درجة على تقدم أن جيب

 على تنص  هنا أل شخصية تعترب مالئمة،و بصورة  التقرير  وإعداد امليداين  لعملا معايري  ملقابلة إليها حتتاج أساسية

 من درجة على راجع امل  أن القول ميكن مث من و احلساابت حمافظ هبا  يتحلى أن بجي اليت الشخصية الصفات

 الشخصية عايري امل  وتتكون عليها املتعارف املهن السلوك قواعد ويتبع ةاملطلوب ابالستقاللية يتمتع أن و الكفاءة

 1 :من

 وظيفتهم أداء من هممتكن طريقةب علميا و عمليا مؤهلني أشخاص أو شخص طريق عن تتم الفحص عملية إن -1

 .كمراجعني

 .هبا مالقيا للمراجع يوكل عملية أي يف -حليادا- االستقاللية و االلتزام  -2

                                                             

.  49ص ، 200 2سابقا، اتنيس عية،اجلام الدار اخلارجية، راجعةامل  علي، انصر الوهان  عبد الصبان، حممد1 
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 بعملية القيام  عند املهن  السلوك بقواعد م االلتزا  خالل من وذلك املالئمة املهنية  العناية  ملراجع ا يبذل  أن جيب -3

 .التقرير إعداد ويف  املراجعة

 .املراجع أتهيل  معيار :األول الفرع 

 لكي و  األخري،  هذا  لتكوين مهم  معيار  ساابتاحل حمافظ عليها حيصل  اليت  والتطبيقية النظرية املؤهالت 

 1:واملتمثلة رالعناص من جمموعة على يتوفر أن جيب ة املعقد مهمته فيذتن يتم

 له توفر اليت املناسبة ةالعلمي الدرجة على املراجع  حيصل أن جيب العلمي التأهيل حيث فمن :العلمي هيلالتأ 1-

 مبادئ  مثل األخرى  عرفةامل حماالت بعض  يف ،وانحية من املراجعة املالية، و احملاسبة حمال يف  فةر املع  من كبريا  قدرا

 أداء من  ميكنه حىت  وذلك أخرى،  انحية  من  اإلحصاء و  العمليات حبوث و ليةاألو  واحلساابت السلوكية العلوم

 أال جيب احلال يعة بطب و  ديةالتقلي خدماته هبا  يؤدي اليت  الكفاءة بنفس  إليه تستند  يت ال التقليدية، غري اخلدمات

 ليشمل التأهيل ميتد أن جيب لكن و احملاسبة، بكالوريوس على احلصول جمرد لىع للمراجع العلمي هيلالتأ يقتصر

 .العليا الدراسات بعض  دادإع

 تهممارس قبل احملاسب تدريب ضرورة على ينطوي فإنه للمراجع املهن ابلتأهيل يتعلق فيما أما:املهن التأهيل 2-

 يةاملهن املمارسة متطلبات مشاكل ممكن قدر أبكرب اإلملام ميكنه حىت كافيا فنيا مهنيا تدريبا مستقلة ممارسة للمهنة

 القائمني فإن اجع،املر  و احملاسبة جبوانب  األول املقام  يف يهتم للمراجع  الفن  املهن  التأهيل  أن من الرغم على و

 حىت أخرى جماالت  يف  للتدريب  هحاجت يتجاهلوا  ال  أن  جيب اسبةواحمل جعةاملرا مكاتب يف املراجع هذا  أتهيل  على

 يلم أن جيب اليت اجملاالت أحد ميثل أصبح الاملث سبيل على لبياانتل اإللكرتوين فالتشغيل جدية بصورة أتهيله يتم

 .التطبيقية الناحية من خاصة وبصفة جيدا  إملاما احلساابت مراجع  هبا

                                                             

.  24ص ،  2000سكندرية،اال  امعية،اجل الدار  املراجعة، فصول وآخرون، الصحن الفتاح عبد1 
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 ببعض إجبارية أو اختيارية ورةبص املراجع التحاق رةضرو  املستمر،فيعن للتعليم بةابلنس أما :املستمر التعليم 3-

 قضااي  من  يستجد ما  كل تتبع  خالل من  والعلمية املهنية  فته  معر حتديث  ميكنه  حىت  ذلك  و  املستمر  التعليم برامج 

 والتعرف احمللية، و الدولية ةاملهني اتاإلصدار  أحدث على التعرف للمراجع  يتيع املستمر فالتعليم وفكرية، مهنية

 ممارسة و تنظيم على املؤثرة  التشريعات  أحدث  على احملاسيب واالفصاح القياس جمال يف  حدث  الذي  التطور  على

 هذا تواكب حىت املهنة لتطوير اجةاحل مدى و جعة املرا خدمات على املستحدث  الطلب على والتعرف ، املهنة

 .املستحدث الطلب

 :االستقاللية عيارم :الثاين  الفرع 

 وصدق ةشرعي على املصادقة يف يتمثل الذي و كامل بشكل و بدوره احلساابت حمافظ يقوم أن أجل من 

 النزاهة  ،آخر شخص  ألي  التبعية  عدم أو  اخلضوع عدم  ابالستقاللية مستقال،ونعن ن  يكو  أن البد  احلساابت

 حمافظ استقاللية جسدوتت سابقة، لعقوابت  تعرضه عدم  و ملدنيةا احلقوق بكل متمتعا يكون أن البد واالستقامة،

 1 وي" املعن ستقاللاال و" .،"املادي االستقالل" :مها اجملالني يف احلساابت

 يراجع اليت املؤسسة يف مادية مصلحة أي احلساابت حملافظ يكون أال ذلك معن :املادي االستقالل 1-

 نص فقد ولذلك لفحص،ا فرتة خالل احلساابت هذه مةسال مدى ولح رأي بتقدمي ملزم هو والذي حساابهتا

 2: من تاحلسااب حمافظ مينع أن على  65مادته يف  01-10  لقانونا

 .ةمباشر  غري أو مباشرة بصفة مسامهات فيها ميتلك  اليت لشركات ا حساابت مبراقبة  مهنيا القيام .أ

 .املسريين عن اإلانبة وأ ابملسامهة أو مباشرة بصفة سواء تسيري أبعمال القيام .ب

 .التسيري أعمال على القبلية املراقبة  مهام  مؤقتة، بصفة ولو قبول .ج

                                                             

.  71ص سابق،  مرجع هالل، هللا عبد الصبان، مسري  حممد1 

. سابق مرجع،  01-10القانون  من  65املادة 2 
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 .عليها اإلشراف أو املراقبة اهليئة أو املؤسسة سبةحما يف التنظيم مهام قبول .د

 .حساابته يراقب هيئة أو شركة لدى قضائي خبري مهمة أو جنائي مستشار وظيفة ممارسة .ه

 كما ه.عهدت اءانته من سنوات  ( 03 ) من أقل بعد  راقبها  اليت  يئة اهل أو ركةالش  يف  مأجور منصب  شغل .و

 1:يلي مبا القانون نفس من 4 7املادة حسب وذلك لتهوكا أثناء يقوم أن احلساابت حملافظ ميكن

 .املسريين حمل اإلحالل أو اكاالشرت  بواسطة أو مباشرة بصفة التسيري أعمال 1- .ز

 .مؤقتة بصفة ولو تسيريال ألعمال املسبقة املراقبة مهام - 2

 .املراقبة ؤسسةامل حماسبة على اإلشراف و التنظيم اممه - 3

 بفحص يقوم اليت املؤسسة يف  مسؤول أو االدارة  يف عضو  أو املسامهني أحد يكون ال  أن جيب وكذلك 

 .الرابعة رجةالد  حىت أقرابئه  من دفاترها

 تنص حيث ريالتجا القانون من 829 املادة يف مفروضة عقوابت منه ينجر املوانع هذه احرتام وعدم 

 دج 2 00000إىل ج د  20000من يةمال بغرامة و أشهر ستة إىل شهرين من ابحلبس يعاقب2 :"ييل ما على

 ابلرغم احلساابت مندويب بوظائف حيتفظ أو ميارس أو عمدا يقبل شخص كل فقط العقوبتني هاتني إبحدى أو

 ."نيةالقانو  املالئمات عدم  من

 مما مهامه أداء عند  اإلدارة طرف من ضغوط ألية تاحلسااب حمافظ يتعرض أال معناه :املعنوي االستقالل  -2-2

 املال  كزاملر  عن تعرب  اليت املالية القوائم دقة و انتظامها و الدفاتر سالمة حول ية،مبوضوع رايه تقدمي على يؤثر

 تفويض  جيوز  ال  و للمسامهني، العامة للجمعية  تاحلسااب ظحماف عزل و  تعيني حق  املشرع أعطى لذلك للمؤسسة

 .أتعابه حتديد  أو احلساابت حمافظ  تعيني يف  اإلدارة جملس

                                                             

. سابق مرجع ، 08-91 انون الق من  47املادة 1 

.ذكره  سبق مرجع.التجاري القانون  من  829املادة 2 
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 أن على أعضائها أحد من بطلب احلساابت حمافظ تغيري  و عزل للمسامهني العامة ةللجمعي القانون جييز اكم

 االقرتاح هبذا افور  احلساابت حمافظ إبخطار سةاملؤس قوم ت و هذا، لطلبه أسباب من إليه يستند ما  األخري هذا يقدم

 انعقاد من أايم ثالثة قبل مؤسسةلل يبعثها كتابية ذكرةم يف  االقرتاح مناقشة يف  احلق احلساابت حملافظ و بابه،أس و

 .العامة اجلمعية  على املذكرة  بقراءة  اإلدارة  جملس رئيس يقوم  و للمسامهني العامة اجلمعية

 :األخري هذا تقالليةلالس أبعاد ثالثة وجدت حيث احلساابت حمافظ على زمةمل قالليةاالست وصفة

 إعداد  يف  احلساابت حملافظ الكاملة احلرية  وفريت يعن وذلك :املراجعة  برامج  إعداد  يف االستقالل -2-2-1

 أو ملراجعةا برانمج  يف جزء إضافة أو تعديالت إجراء يف اإلدارة تدخل دون لعملا خطوات وحتديد  للمراجعة خطة

 .املراجعة يف االعتبار  بعني أيخذها مل  تعمليا لفحص احلساابت حمافظ  على للتأثري

 احلساابت حمافظ اختيار  على للتأثري اإلدارة تدخل يعن  لكوذ :الفحص جمال يف اللاالستق -2-2-2

 اإلدارة تعاون وكذلك روالدفات قالواثئ كافة على حبصوله وذلك فحصها، يود اليت واألنشطة  توالعمليا للمجاالت

 .سليمال للرأي وتقدميه  مبهمته القيام على تساعده  اليت عواملال من وغريها معه لنيوالعام

 واليت ضغوط أية إىل احلساابت حمافظ تعرض عدم يعن وذلك :التقرير إعداد جمال يف لاالستقال -2-2-3

 إعداد أثناء مضةالغا واأللفاظ العبارات تخداماس جتنب كوكذل إليها، توصل اليت احلقائق توضيح يف عليه تؤثر

 .ريرالتق

 :املهين السلوك د بقواع وااللتزام املناسبة املهنية العناية بذل 3-

 من العديد املستوى هذا وحيدد املهنة ممارسة عند معني أداء مبستوى احلساابت حمافظ التزام  به ديقص 

 املهنية  للعناية دن األ احلد متثل واليت ،القانونية املسؤولية حتدد ليتا ملختلفةا التشريعات عليه تنص ما منها العوامل

 لغرض  املهنية اهليآت  تصدرها اليت واملعايري القواعد  ليه ع تنص  ما إىل ابإلضافة هذا  احلساابت حمافظ من املطلوبة
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 داء إب و  التقرير إلعداد  ابلنسبة أو طلوبة،امل االختبارات  أداء  عند سواء  املهنة  ملزاول  مميز  أداء  مستوى  على احملافظة

 .الفحص حمل املالية القوائم  يف النهائي الرأي

 املهنية العناية ملستوى  الواضح لتحديد األمر يتطلب راملعيا هذا  من الفائدة  لتحقيق أنه  املالحظ ومن 

 اليت واألخطاء املالية، القوائم هجتا املراجع  مسؤولية حتديد  حيث من سواء املستوى،  هذا   من املقصود ابراز  املطلوب

 .للتفسري كأساس تتخذ يتوال املراجع  يف  واخلربة املهارة ودرجة مدى  حيث  من أو ،يكتشفها مل واليت فهايكتش

 نو مضم حتديد األوىل :زاويتني خالل من  املهنية  العناية  مفهوم الصدد،حتديد  هذا  يف  بذلت اليت  اجلهود ومن

 يف املراجع من املطلوبة املهام تؤدي سوف يقهاطر  عن اليت العناية عن إلفصاح ا الثانيةو  احلذر، أو احلكيم املراجع 

 .املتعددة البيئية الظروف ظل

 واليت  احلذر أو  احلكيم املراجع  يف  توفرها  يتعني اليت  العامة الشروط الدراسات حددت  فلقد  يةالثان وابلنسبة       

 :بينها من

 غري ابألخطار بؤالتن من متكنه واليت املتاحة، عرفة وعامل أن وعمن أين على لاحلصو  ابستمرار حياول أن :أوال

 . لعميلل الداخلية الرقابة  قد واليت املنظورة 

 ختطيط عند سواء وذلك حتدث، قد طبيعية غري  عالقات أو عادية غري ظروف أية االعتبار  يف أيخذ أن:اثنيا 

 نأ ملرغوب  فمنا لعاديةا غري  العناصر بعض  واجهته وأن حدث فإذا الفحص،  عملية تنفيذ  أثناء أو ملراجعة ا عملية

 . عناصرال فحص عند  احلذر  من عالية  درجة يعطي أن ضرورة  يفرتض

 .الرأي أداء يف األمهية  ذات  ابملفردات  تتعلق لديه استفسارات أو شكوك أي إزالة على العمل :اثاثل

 خطورة  يوضح قد  لذي وا العميل مع  التعامل أو هنية امل برته خ يظهر الذي  للخطر متزايدة  أمهية يعطي أن  : رابعا 
 داخل األصول مفردات بعضل ابلنسبة أو لعمليات أنوع بعض جمال يف أو األقسام أو العاملني بعض مع تعاملال

 احلماية يقدم أن احلكيم الرجل على يفرتض  أبنه يقول الذيو  اجملال  هذا  يف  السائد الرأي  من ذلك ويتبع  املنشأة 
 أو التالعب حدوث  معدل ارتفاع خالل من اخلطر نسبة لديهم ترتفع ينالذ األفراد أو لألنشطة لنسبةاب اخلاصة



 األداء    فعاليةيف رفع   التدقيقدور                                                              الثاين:  الفصل 
 

62 
 

 ة،والكفاء ابلفعالية تتميز  للعميل الداخلية الرقابة أنظمة إجراءات  أن اخلربة  أظهرت  إذ أخرى  انحية نوم األخطاء
 تلك خالهلا من يطبق اليت األفراد أو جامالتللم أقل اهتمام يعطي سوف احلذر أو احلكيم املراجع  فإن

 النطاق لكذ وارتباط املراجعة يةلعمل الفحص نطاق حتديد دراسة عند ابلتفصيل ذلك نتناول وسوف .اإلجراءات
 1.العميل لدى  املطبقة الداخلية الرقابة أنظمة تقييم نتائج

  يف صةوخا لديه اليت  املعرفة  تطوير على  العمل جبانب املهنية، خربته جمال تطوير على ابستمرار يعمل أن :خامسا

 وكفاءته خربته على احملافظة يستطيع  نل احلكيم املراجع  أبن القول ميكن ولذلك والتالعب خطاءاأل اكتشاف جمال

 وأنواع املراجعة جمال يف  اجلادة والدراسة املستمرة وداجله خالل من إال املستمر والنمو ابلديناميكية تتصف  مهنة  يف

 .االتصال ذات خرىاأل عرفةامل

 .أبمهيته املراجع نم اقتناع خالل من ذلك يتم أن على املساعدين، عمل راجعةم  وضرورة أبمهية رتاف االع :سادسا

 ومن املتوسط، املراجع  ذلك هو  احلذر أو احلكيم  املراجع  أبن املوضوع هذا  تناولت اليت الدراسات  ذكرت  قدول

 .املهنية راجعة امل  جمال يف وتطبيقه العادي جلللر  انوينالق املفهوم  إىل الرجوع األفضل

 احلساابت  حمافظ تعيني :ااثني
 2: ريقتنيبط احلساابت حمافظ  تعيني يتم 

 ملدة كثرأ أو للحساابت مندواب للمسامهني العامة اجلمعية تعني:للمسامهني العامة معيةاجل طريق عن -1
 مهمتهم وتتمثل  احملاسبني للخرباء  الوطنية ةالغرف دولج على  املسجلني  املهنيني  بني  من ختتارهم  سنوات3

 يف  يدققون كما وصحتها، كةللشر  املالية واألوراق  الدفاتر  يف التحقيق التسيري،يف  يف  تدخل أي  ابستثناء ةالدائم
 إىل املرسلة الواثئق ويف احلالة، حسب املديرين جملس أو اإلدارة  جملس تقرير يف املقدمة املعلومات صحة
 واملوازنة الشركة وحساابت اجلرد انتظام على ويصادقون ابهتا،وحسا للشركة املالية الوضعية حول امهنياملس

 السنة طيلة جيدوا أن هلؤالء جيوز  و  املساواة مبدأ احرتام  مت ا إذ احلساابت حمافظوا ق ويتحق ذلك وصحة
 .االستعجال حالة يف لالنعقاد العامة يةاجلمع استدعاء ميكنهم كما مناسبة، اهنيرو  اليت  الرقاابت أو التحقيقات

 :احملكمة سرئي من أمر طريق  عن  -2
                                                             

. 82ص ،  1998رية، اإلسكند اجلامعية،  الدار احلساابت، مراجعة والعملية العلمية  األسس الل،ه هللا عبد .د الصبان، مسري  حممد .د1 
. سابق مرجع، 01-10القانون  من  26املادة 2 
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 حمافظي من  أكثر  أو واحد  رفض  أو ع مان وجود حالة يف  أو تاحلسااب حمافظي العامة  اجلمعية تعني  مل إذا
 الشركة قر مل التابعة  احملكمة رئيس طرف من أمر  مبوجب تتم استبداهلم أو تعيينهم  عملية فإن  املعينني، احلساابت

 . اإلدارة جملس طلب على بناءا
 إىل تلجأ اليت ركاتش ال يف الشركة مال رأس من 1/10األقل على ميثلون مسامهني  دةع أو ملساهم وجيوز 

 اجلمعية  عينتهم الذين احلساابت فظ حما أو مندوب رفض مربر سبب على بناءا  العدالة من  يطلبوا أن االدخار  علنية
 . للحساابت جديدا حمافظا دالةالع تعني الطلب مت وإذا العامة،

( 199 3أفريل  25يف  املؤرخ 08-93 رقم  التشريعي ملرسوم)ا 1:التجاري القانون من  6مكرر   715الفقرة  ويف

 : املسامهة شركة يف للحساابت مندواب يعني   أن جيوز  ال

  مراقبة وجملس املديرين لسجم وأعضاء ابإلدارة، القائمني ذلك يف مبا الرابعة، الدرجة لغاية رواألصها األقرابء .1

 . شركاتلا

 ة.شركال رأمسال (1/10) متلك للشركات املراقبة  جملس أو املديرين جملس وأعضاء دارةابإل القائمون .2

 أو ابإلدارة القائمني من إما امرتب أو أجرة احلساابت مندوب نشاط حبكم يتحصلون الذين األشخاص أزواج  .3

 . راقبةامل جملس نم أو املديرين جملس أعضاء

 سنوات مخس أجل يف  احلساابت  مندوب  وظيفة  غري  ظائفو  حبكم أجرة  الشركة م منحته الذين األشخاص .4

 . وظائفهمهناء إ ريخات من

 مخس أقصاه  أجل يف  ديرين،امل جملس أو املراقبة جملس يف أعضاء أو ابإلدارة  قائمني كانوا الذين ألشخاصا .5

 م.وظائفه إهناء اتريخ  من سنوات

 

 

 :احلساابت حمافظ عزل : اثلثا
                                                             

.256 - 255ص ص  ابق،س مرجع التجاري، القانون  من  6 مكرر 7 15الفقرة 1 
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 يف وهي ابهأتع وحتديد بتعيينه قامت اليت اهليئة اختصاص من تكون تاحلسااب حمافظ عزل يةعمل إن 
 عند  إتباعها يلزم  عينة م إجراءات على موادها بني  املهنة شرف قوانني  نصت وقد للمسامهني العامة معية اجل العادة
 للمسامهني العامة اجلمعية جتماعا قبل عزله ابقرتاح احلساابت حملافظ بقمس إخطار يرسل كأن احلساابت حمافظ
 أن قبل هو عزل لقرار اختاذ قبل اجلمعية هذه  ملناقشة االجتماع حضور  يف احلق احلساابت وحملافظ معينة بفرتة 

 . املفعول ساري القرار يصبح
 للمسامهني موقفه يحلتوض اابتاحلس حملافظ فرصة إعطاء هو وغريها اإلجراءات  هذه كل  من فواهلد 

 . نفسه عن اعالدف وكذا
 سكهمت أو ابإلدارة  سؤولنيامل أحد مع  شخصية خلالفات نتيجة  عزله  سبب  يكون أن  مكنامل فمن 
 املعنيني  األشخاص طرف من مقة مع دراسة حمل عزله قرار يكون أن  جيب لذلك املسامهني حقوق على ابحملافظة
 1. خطأ وجود يتضح  مث احلساابت حمافظ سمعةل  اليساء لكي املقنعة  ابحلجج ومدعمة

 املطالبة يف  احلق فله  الشركة، مع  املربم  العقد يف  اعليه املنصوص  املدة  انتهاء قبل احلساابت حمافظ  عزل  الةح يف أما
 قانونيا

 . حساابت كمحافظ  مسعته على أثرت تكون قد رىأخ أضرار  أي  وعن العقد فسخ عن بتعويض
 املؤسسة  يف األداء  :الثاين  املبحث

 املؤسسة  يف  ألداءا :األول املطلب  
 حتقيقها يصعب اليت األهداف  من يعد اعليه واالتفاق للمصطلحات دقيقة ومفاهيم تعاريف حتديد نإ  

 األداء، مصطلح وشامال وحيدا تعريفا تلقى مل ليتا املصطلحات بني ومن واالجتماعية، اإلنسانية  العلوم يف وخاصة
 غري  هذا ولكن له، كمرادفات لتعترب  اإلنتاجية ليةالفعا كالكفاءة، عدة مصطلحات يستخدم من هناك بل

 األداء معن أن إىل نشري تناولته اليت التعاريف خمتلف إىل التطرق وقبل ، قتصادواال ير التسي علوم يف صحيح
. (*)املؤسسة داخل حىت  قائم فاالختالف  هذا  عن  فضال  االقتصاد، لرجل ابلنسبة عنه  تلفخي للمسري ابلنسبة

  

                                                             

(. ابلتصرف) 49ص ،  1996ضة،النه  دار إجراءات، و  معايري املراجعة  اشتيوي، السالم عبد إدريس1 

 املوظف أما قتصاد،اال حتريك و  الوطن الدخل يف جيدة  بنسبة تساهم معتربة  مضافة قيمة  حتقيق على قدرهتا يف املؤسسة  أداء  إىل ينظر  االقتصاد رجل(*) 
اخل…جيدة  مهنية حياة  األمن، مرتفعة، شرائية درة ق أتمني  على قدرته  يف إليه ينظر
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 املركز هذا هبما يبلغ اليت تاجيةواإلن الفعالية يعن ما مسؤولية ذو مركز األداء:" يلي ما األداء يف لباحثنيا بعض يرى
 عليها  املتحصل النتائج تقارن اإلنتاجية اف، األهد فيه تتحقق مستوى أي يف  حتدد  الفعالية قبلها، اليت  األهداف 
 1"ذلك يف ستخدمةامل ابلوسائل

 درجة معناه األول العنصر  واإلنتاجية، الفعالية مها عنصرين يف  يتمثل األداء أن يتبني التعريف هذا حسب 
 اإلنتاجية هو الثاين العنصر  منجزة، وأهداف بلوغها يراد مسطرة أهداف للمقارنة، عنصرين اكهن أي اهلدف وغلب

 .لبلوغها املستخدمة  ائلوالوس عالف احملققة النتائج بني العالقة يف املتمثلة
 هو نتاجيةلإل أعطي الذي التعريف  ألن تقريبا، عليه متفق هو  فيما ط خل التعريف  هذا يف حظويال 

 لتحقيقه، املستخدمة جاإلنتا  وعوامل اإلنتاج  بني  عالقة إال هي ما األمر  حقيقة  يف  واإلنتاجية اءة،للكف تعريف 
 إذن فاإلنتاجية العمل، صر عن وهو  اإلنتاج  عناصر من  وحيد لعنصر  سبحت اإلنتاجية  أن الباحثني  بعض  ويرى

 الوظيفة  أداء قياس من ميكن ومؤشر معيار  هي بل حتقيقها، يف  املستخدمة  واملوارد النتائج بني ابلعالقة ليست
 .اإلنتاجية
 حياول ريف التع هذا " احملققة  والنتائج  املخصصة املوارد  عالقة " أنه  على داء األ إىل ينظر من الباحثني ومن 

 من لفعاليةا تعكس اليت و املضافة القيمة أخرى جهة ومن حتقيقها، يف املستخدمة ابملوارد املؤسسة نتائج ربط
 ."املتوقعة النتائج حتقيق خالل

  روتطو  استمرار يف  حتديده بل وحيد، يفبتعر  تقييده ميكن ال مفهوم األداء أن اآلخر البعض يرى 
 .األبعاد متعدد فهو ذلك إىل ابإلضافة
 تتطابق ليتا النتائج حتقيق على قدرهتا يف يتمثل املؤسسة أداء :لالتا التعريف إقرتاح ميكن ذكره سبق مما 

 الكفاءة هو ذنإ األداء تصرفها، حتت املوضوعة للموارد األمثل ابالستغالل املرسومة األهداف  اخلطط مع
 .معا والفعالية
 شديدة صلة هلا اليت املصطلحات ض بع مفاهيم حتديد ضرورة  يتبني األداء وممفه إىل التعرض مت  ما بعد 

 .املؤسسة واردم اهلدف، هي املصطلحات  وهذه األداء، مبفهوم
 1:هي صاخلصائ من جمموعة له واهلدف إليها، الوصول املؤسسة تريد مستقبلية وضعية هو :اهلدف-
 .األفراد تصور نفس  له الذي اهلدف  هو الواضح اهلدف: الوضوح -1
 .الرقابة عملية يسهل ياس،للق قابل أي رقمي شكل يف يكون أن املفضل من أو جيب -2

                                                             
1 Abdellatif Khemakhem, la dynamique du contrôle de gestion, Dunod, 2ed, Paris, 1976, P310. 
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 .يقالتحق  قابلية تعن : الواقعية -3
 .احمليط يف حتدث  اليت للتغريات  يستجيب  الذي اهلدف هو  رن امل اهلدف: املرونة -4
 .حتقيقه يف التعمد أي  ودمقص اهلدف يكون أن -5

 خصائص هي والية امل الثالثة اخلصائص  أما  ذاته حد يف  دفاهل خصائص  هي  اخلمس اخلصائص  هذه 
 .األهداف جممل

 .متناقضة ال متكاملة األهداف تكون أن-
 .سلسلةومت مرتبة األهداف كونت أن-
 .شبكة بينها فيما األهداف تشكل أن-

 .املادية املوارد ،املالية املوارد البشرية، املوارد: عناصر ثالث إىل ؤسسةامل موارد  تقسيم ميكن: املوارد 4-
 .املؤسسة نشاط لسري الضرورية األموال هي : املالية املوارد
 .هبم املناطة ابألعمال القيام  يف  ومهاراهتم داألفرا يف  تتمثل : البشرية  املوارد
 .اخل…ضياألرا املعدات، اآلالت،  يف  تتمثل : املادية املوارد

 
 املؤسسة  يف املايل  األداء :الثاين  املطلب

 حتقيق بقصد فعال بشكل وإستخداماهتا والاألم على ابحلصول علقيت  الذي النشاط على احلكم "هو املال ءاألدا
 ."1املؤسسة حتددها اليت املالية  األهداف

 املركز فحص منها الغرض ، القرارات اختاذ يةلعمل الحقة عملية أنه على املال األداء تقييم عملية إىل الباحثني ينظر
 .معني اتريخ يف ؤسسةللم تصاديواالق املال

 :التالية العوامل على لضوءا بتسليط املال داء األ ويعرف
 .املالية ديةاملردو  يف املؤثرة  العوامل -
 .اخلاصة األموال مردودية على املسريين طرف من املتبناة املالية لسياساتا أثر -
 .وأرابح فوائض قيقوحت املالية السياسة إنتاج يف الشركة منو  معدل مسامهة دى م -
 .العامة للمصارف لنشاطا مستوى  تغطية مدى  -

                                                             

. 56،ص 2006  4ط ر،اجلزائ  اجلامعية، املطبوعات ديوان  املؤسسة، إقتصاد صخري، عمر1 
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 املنظمة لوضع وصف "أبنه الدقيق إبطاره املال ألداءا مفهوم  حدد من والباحثني املاليني اخلرباء من وهناك 
 اإليرادات، املبيعات، دراسة خالل من األهداف إىل للوصول استخدمتها اليت للمجاالت دقيق وحتديد احلال

 ."الثروة وصايف املطلوابت، ،املوجدات
 األداء  تقييم :الثالت املطلب

 الضرورية املعلومات مجع  : توال ال على وهي  البعض  ضها لبع مكملة مراحل أبربع األداء  تقييم عملية متر 
 احلكم رإصدا و اتاالحنراف دراسة ، املعياري ابألداء الفعلي األداء مقارنة ، الفعلي األداء قياس األداء تقييم لعملية
 .عليها

 ضرورية ال املعلومات  مجع : األوىل  املرحلة
 إال مستوايته مبختلف  التسيري عملية يف أساسيا موردا  تعد  اليت  املعلومات توفر  األداء تقييم عملية تتطلب 

 ثلث  كهنا و  املناسب الوقت يف  تكون  أن و  العالية ابجلودة تتميز  أن  جيب  بل الكايف ابلشيء ليس  توفرها  أن
 1:هي و املعلومات لىع خالهلا من املؤسسة تتحصل درمصا

 .فيه جيري  ما مالحظة و دان املي يف املالحظني وجود يف تتمثل و : الشخصية  املالحظة-
 .مرؤوسيه و الرئيس بني تتم يت ال اللقاءات و احملاداثت سلسلة يف تتمثل : الشفوي  البيان  أو  التقرير-
 .اخل ...اليومية و جالنتائ حساابت جدول و يزانيةامل  يف  مثلتت و  : الكتابية التقارير -

 . الفعلي األداء قياس : الثانية  املرحلة
 مؤشرات جملموعة اختيارها خالل من ذلك و ، فعاليتها و كفاءات قياس من املؤسسة حلةاملر  هذه متكن 

 2.النوعي و الكمي جبانبيه  األداء قياس ملويش ،  معايري و
 .االحنرافات لنا بنيي أن ميكن و التشخيص إىل يهدف األداء  سقيا فان عليه و

 ) احملقق ( الفعلي  األداء مبقارنة املؤسسة وم تق املرحلة هذه  يف .ب املرغو  ابألداء الفعلي األداء مقارنة : الثالثة املرحلة
 كل على رنةاملقا ليةعم يف يعتمد  و  اختالف هناك أم بينهما تطابق هناك كان إذا فيما حتقيقه املرغوب  ابألداء

 .هدافاأل و  الوحدات أداء لىع و  الزمن عامل من

                                                             

 ،ص بسكرة  خيضر حممد  جامعة  ،  ية االقتصاد العلوم  و احلقوق  كلية  ،  ماجستري رسالة  ،  االقتصادية  سة للمؤس املال األداء م ،تقيي عشي  عادل1 
195.

 ،ص  2006، االسكندرية ، يةاجلامع ارالد ، تطبيقية مناذج و مفاهيم ، اإلسرتاتيجية اإلدارة  ، حممد الدين مجال واملرسي الرمحان  عبد اثبت إدريس2 
487.
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 ونوع االحنراف حتديد  عملية يف األخرية ة اخلطو  هي العملية هذه احلكم وإصدار االحنراف  دراسة : الرابعة  املرحلة
 لصاحل يكونف موجب االحنراف كان إذا أما و معدوم احنراف ، ساليب أو موجب احنراف  كان سواء االحنراف  هذا

 الذ املؤسسة نتائج على يؤثر ال  معدوم االحنراف  أما ؤسسةامل ضد يكون سالب راف االحن كان  إذا أما ، املؤسسة
 . سليب هو ما معاجلة و اجيايب هو ما لتشجيع االحنراف  هذا  أسباب وحتديد االحنراف يلحتل املسؤولني فعلى

    ءاألدا تقييم من املستفيدة األطراف 2 )-2)الشكل 

.  
 98 ص ، 2006 اجلامعية، الدار ، "القرار إلختاذ مدخل"املالية اإلدارة  ون،وآخر  املرسي  الدين مجال :صدرامل 

 

 املؤسسة  يف األداء فعالية حتقيق يف  قيقالتد دور :الثالث ثاملبح
 جودة ملراقبة إضايف ضمان "مبثابة تعترب فهي املختلفة، غراضهمأب أطراف عدة ختدم التدقيق عملية إن 

 فصحيح معا، كليهما بل اخلارجي أو الداخلي فقط ليس هنا ابلتدقيق ونعن "، 1اخلطر تقليل مث ومن علوماتامل
 لخال من سابقا بيناه ما حسب وهذا – خمتلفتني بطريقتني تطبيقهما يتم واخلارجي الداخلي التدقيق من كل أن

 شكله يف يبقى مل اخلارجي التدقيق إن .بينهما املوجود التكامل أمهية إىل نشري لكننا- بينهما املقارنة إجراء

                                                             

 يف واآلفاق الواقع اجلزائر،  يف  التدقيق مهنة حول الثامن الوطن لتقىامل  اجلزائر،  يف التدقيق ومهنة  احملاسيب  اإلصالح :بعنوان  مداخلة  لعماري، أمحد 1  
 أكتوبر 12 و 11 مييو  اجلزائر، التسيري،  وعلوم  القتصاديةا  العلوم كلية سكيكدة، 1955 أوت 20 جامعة  املعاصرة، العاملية املستجدات ءضو 

.15 ص ، 2010
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 من واملقرتحة اخلارجي، قاملدق طرف من تدقيقال مهنة ملمارسة احلديثة املنهجيات بفضل وهذا تطور  بل يديالتقل
 .العامل يف  الكربى التدقيق مكاتب طرف

 ة املؤسس يف األداء  فعالية حتقيق يف  اخلارجي التدقيق دور: األول املطلب
 أو املالية االحنرافات ببيان يهتم كونه ات،للمؤسس املبكر إلنذار ا جرس  مبثابة اخلارجي التدقيق يعترب  
 وتدقيق املؤسسة حساابت وتدقيق وموضوعية، إتقان بكل املهنية العناية اعدقو  تطبيق خالل من كوذل اإلدارية،

 يف للواخل الضعف مواطن كشف  إىل الةحم ال يؤدي  سوف فهذا موجوداهتا،  من والتحقق واإلدارية املالية متهاأنظ
 التدقيق بتطبيق أن ني يب وهذا انتشاره، لقب ملعاجلته املثلى الطرق بوضع والقيام  املناسب الوقت يف  املؤسسة إدارة

 يف للتدقيق التقليدي  النهج  يتمثل والتزوير الغش من د احل من ومزيدا  الرقابة من مزيدا  هناك يكون سوف اخلارجي
 من ابلتأكد اخلارجي املدقق قيام خالل من وهذا املالية، والقوائم تالبياان ملستخدمي والطمأنينة نالضما طاءإع

 بالغإل الرئيسية الوسيلة تعترب األخرية فهذه. املالية القوائم يف احملاسيب فصاحابإل املؤسسة إدارة التزام مدى
 ينطويو . هبا املتعلقة ارات القر  واختاذ معينة، مؤسسة داءأ لتقومي األساسية املالية ابملعلومات اخلارجيني  املستخدمني 

 1:كاآليت أساسية مقارانت  ثالثة على املالية القوائم مستخدمي قبل من املؤسسة أداء تقومي
 .املماثلة املؤسسات أبداء اجلارية الفرتة  يف املؤسسة أداء مقارنة 1-
 .السابقة اتالفرت  أو الفرتة يف أبدائها يةاجلار  بيةاحملاس الفرتة  بني ما املؤسسة أداء مقارنة 2-
 تؤثر اليت  والظروف ألحداث وا هلا، املتاحة  ية االقتصاد املوارد وطبيعة  حجم إىل ابلنسبة املؤسسة أداء نة مقار  3-
 .عليها

 خدماهتا، وطبيعة نوعية تطوير حنو الكربى التدقيق مكاتب اجتهت امليالدي العشرين القرن مع هناية  
 هذا  للتأثري الرابع  ابجليل عليه أطلق ما وهو ل،العمي عليها حيصل ليتا املضافة القيمة على الرتكيز أصبح يثحب

 الية،امل القوائم على الثقة من مزيد إضفاء جمرد من التقليدي التدقيق وظيفة  نطاق عتوسي مشل احلديث هجالن تدقيق
 .دقيقالت حمل ةاملؤسس ورحبية  أداء مستوى يف سريع  تقدم حتقيق إىل

 األساسية ووظيفته ابلتدقيق التعريف  إعادة  ضرورة  قللتدقي  احلديث  النهج  وتطور  ظهور  استدعى  وقد 
 احلديث التدقيق حياول حيث  خدماهتم، من املستفيدة األطراف خمتلف أمام والتزاماهتم  املدققني ومسؤوليات وأدوار

                                                             

 يف واآلفاق الواقع ائر،اجلز  يف  التدقيق مهنة حول  الثامن  الوطن امللتقى  الشركات، ةحوكم إرساء  يف  اخلارجية املراجعة دور  مخيلي،  فريد  جباري، شوقي 1 
 أكتوبر، 12 و 11 يومي ئر،اجلزا التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية كدة،سكي 1955 أوت 20 جامعة املعاصرة، العاملية املستجدات . ضوء

 15 .،ص 2010
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 توفري على مقدرته  دمع  يف يتمثل والذي للتدقيق يديالتقل نهجال يف  املوجود العيب أو اخلطأ يف وع ق ول ا تفادي
 .التدقيق حمل املؤسسة وأداء عمليات من حتسن بناءة مشورة

 القيمة  مهيةأ إبراز  خالل من  اخلدمة طاليب "منظور من تربيره ميكن الرابع  جيله يف  ساابتاحل تدقيق مفهوم  هورظ
 أصبحوا مةاخلد  طاليب  أن نالحظ  وابلتال ،( 2 ) "املالية ائمالقو  انب جب تقدميها احلساابت  ملدقق ميكن اليت املضافة
 مكاتب قيام استدعى اخلدمة طاليب باتمتطل حتقيق فإن يد،وللتأك. ذلك من أكثر اخلارجي املدقق من ينتظرون
 دورو  وخمرجات احلساابت تدقيق عملية هدف نطاق توسيع خالهلا مت  حديثة منهجيات بتطوير الكربى التدقيق

 اإلجراءات على احلساابت لتدقيق احلديث هجالن أهداف تشمل عام لوبشك. عمله وإجراءات  وطبيعة قاملدق
 :التالية

 وتقييم هاإلي تنتمي اليت والصناعة هبا تعمل اليت البيئة طبيعة وفهم التدقيق حمل ؤسسةامل اسرتاتيجيات يلحتل. أ
 .اإلسرتاتيجية األهداف  حتقيق على هتا ر دق

 األنشطة هذه وانسجام ارتباط مدى ييموتق التدقيق حمل ؤسسةامل تزاوهلا اليت األساسية طةاألنش ليلحت. ب
 .احملددة داف واأله ابالسرتاتيجيات

 .اجتاهه اإلدارة  فعل وردود التدقيق حمل املؤسسة إليها تتعرض اليت  املخاطر ييمتق. ج
 القوائم ةمصداقي حول رأي لتكوين إضافية أدلة على واحلصول التدقيق حمل للمؤسسة التجاري النشاط قياس. د

 متارس  اليت األخرى  اتاملؤسس بياانت مع ةواملقارن التحليل ضوء يف  االستمرار على املؤسسة قدرة  قييموت املالية
 .النشاط نفس

 بعةاألر  املراحل خالل وحصرها حتديدها مت اليت الضعف ومواطن للمشاكل املالئمة احللول وتقدمي إجياد. ه
 .ؤسسةللم املستقبلي األداء  وفاعلية نوعية تطوير هبدف قةالساب

 تركز طريقة  ويقدم  األول قام امل يف التدقيق حمل املؤسسة إدارة  احتياجات  يضع  األسلوب هذا  أن ويالحظ 
 أن التدقيق نتائج تستطيع وابلتال اإلدارة، أداء لتحسني املدقق أن مبعن خلدمتها، موجهة   أداة التدقيق اعتبار  على

 بتدقيق يقوم اليت املؤسسة أبداء تطور  إحداث يف  ة اإلدار  يشارك أصبحو  ةخاص اإلدارة  احتياجات تعكس
 فقط،  السجالت وفحص  احلساابت تدقيق يف التقليدية  أبدوارهم مقيدين غري  ققنياملد أصبح هنا من ،حساابهتا

 والبياانت لوماتابملع اإلدارة وإمداد لتدقيق،ا حمل سسةاملؤ  وعمل أداء تقييم يف املشاركة ليشمل عملهم امتد إمناو 
 .واجلوهرية اهلامة القرارات  اختاذ يف  تساعدها اليت
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 ةإضاف عملية تسهيل هناشأ من أدلة جلمع فنيني أسلوبني املدقق يتبع احلساابت قلتدقي املضافة قيمةال ولتكوين
 1:مها لوبنياألس وهذين املهنية، املعايري مع التوافق وضمان القيمة

 أن املدقق  على جيب حيث  التدقيق، حمل  املؤسسة طةوأنش واسرتاتيجيات اف ألهد  أفضل  فهم على احلصول-
 افسنياملن مع وعالقاهتا السوق وطبيعة املطبقة الداخلية الرقابة ووسائل األخرية، هذه عمل لفهم أطول وقتا ينفق
 بشكل القيمة إضافة فرصة التدقيق عمل فريق تعطي املعرفة ههذ ألن اإلدارة،  تواجهها اليت  القضااي من ذلك وغري
 نصائح  لتقدمي أيضا وإمنا يةاملال وائم الق عن رأيه إلبداء فقط ليس أفضل وضع يف  عندها املدقق ويصبح يقي،حق
  . مستقبال؛ املؤسسة أداء تطوير هناشأ من
 يماف وابألخص املضافة، القيمة لقخ يف اسياأس دورا تلعب فالتكنولوجيا التكنولوجيا، استغالل على كيزالرت -

 على عرفالت  صعوبة من لرغم واب ابملنافسني قياسا العميل مؤسسة موقف  وحتديد السوق اهات اجت بتحليل يتعلق
 مكتب بكل اخلاصة السرية املعلومات من ابعتبارها اجلديد ثوبه  يف احلساابت تدقيق عملية إجراءات تفاصيل
 تقتصر عملية يعد مل تاحلسااب تدقيق أن إىل تشري اخلصوص هبذا احملدودة اتواإلصدار  اساتر الد أن إال مهن،
 مجع على ينصب للمدقق األساسي الرتكيز يعد  ومل اسي،األس التدقيق رانمج ب  وتنفيذ واملخاطر النظم تقييم  على
 لعملية التقليدية تاألساسيا تعد ومل العملية، عن النهائي رأيه تدعيم هبدف التقليدية مصادرها من اإلثبات أدلة

 اليت األمهية درجة نفس تشكل التفصيلية واالختبارات الفحص إجراءات نفيذت يف  العينات استخدامو  التخطيط
 اإلدارة وفكر اتيجياتاسرت  فاعلية تقييم على كبري بشكل يعتمد أصبح اآلن فالتدقيق السابق، يف عليه كانت

 السجالت وفحص واملخاطر النظم تقييم إىل ابإلضافة ابملنافسني، نةمقار  مدهاتعت اليت األساسية األنشطة  ومالءمة
 .احملاسبية والقوائم

 

 املؤسسة  يف األداء  فعالية حتقيق يف  الداخلي تدقيقال دور : الثاين  املطلب
 وضبط واألخطاء الغش اكتشاف كان فقد احملاسبية، عملياتال تنفيذ  بعد يتم الداخلي التدقيق كان لقد 

 أصول على واحملافظة والبياانت السجالت المةس من التحقق أي اخلي،الد للتدقيق األساسي  العمل ثلمي بياانتال
 عن حكمها يف  اإلدارة ملساعدة  التقييم  نشاط فهو الداخلي، التدقيق وظيفةل منطقي  تطور  حدث بعدها املؤسسة،

 من الداخلي للتدقيق برانمج  سيسأت خالل من وذلك املختلفة لألنشطة التنفيذ  كيفية وعن املؤسسة يف  اءاألد
                                                             

 دور :بعنوان  ملتقى املنشأة، موارد وتنمية  إلداريةا القرارات اختاذ يف احلساابت ومراقيب احملاسبني دور :عنوان ب  مداخلة ي،خور  زينل حممد أمحد  1 
 39 .ص ، 2006 مصر،  العربية، الدول جامعة اإلدارية، للتنمية العربية  املنظمة املوارد،  مية وتن اإلدارية القرارات اختاذ  يف ساابتاحل .ومراقيب احملاسبني
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 فهو م،أعماهل يراجع الذي األفراد  جتاه  الداخلي للمدقق جديدة صورة  ظهرت  لذلك. نظيميالت استقالله خالل
 اإلدارة  إىل املعلومات توصيل ذلككو  أعماهلم،  وحتسني تطوير يف يساعدهم بل يفضح، وال ويصلح أيمر وال ينصح
 يف ابرزة مكانة الداخلي لتدقيقا وظيفة تبوأت لقد .اعليه املتعارف واألدوات وسائلابل رشادواإل والتوجيه العليا
 لتدقيق تقييمي" كنشاط بل فحسب رقابية كأداة ليس مالتنظي مستوايت لىأبع وارتبطت املؤسسات، معظم

 لتبلغ انتك وما ها،من إنتاجية كفاية أقصى وحتقيق تطويرها هبدف املختلفة ياتوالعمل األنشطة كافة وفحص
 من ووقائي ا،أمهيته وازدايد وتطورها منوها على ساعدت  اليت العوامل من د العدي تضافر  لوال ميةالتنظي املرتبة هذه

 من وذلك املؤسسة ةأنشط من نشاط كل من التأكد لتشمل وإنشائي املاضية، والوقائع األحداث تدقيق خالل
 ("1التدقيق برامج وضع خالل

 واستشاري أتكيدي نشاط "أنه على اجلديد هومهمبف ليظهر 2000 عام بعد داخليال لتدقيقا تطور لقد
 منهج إبجياد أهدافها حتقيق على املؤسسة ساعدي وهو عملياهتا، ولتحسني للمؤسسة قيمة إلضافة وموضوعي

 1"والتوجيه الرقابة اخلطر، إدارة " عمليات يةفاعل وحتسني لتقييم ودقيق منظم
 املرتبطة املخاطر أبن إلدارة ا لتطمئن أتكيدي  نشاط هو الداخلي  التدقيق أن جند  ف التعري ذا ه خالل من 
 والدراسات ابلتحليالت  اإلدارة  لتزويد واستشاري مناسب، لبشك معها التعامل ويتم ومفهومة، واضحة ابملؤسسة

 التنظيم، داخل إداري  توىمس أبعلى  ابرتباطه مستقل  القرارات، الختاذ الالزمة احاتواالقرت  واالستشارات
 خفض لخال من للمؤسسة قيمة إضافة أجل من تعمل األدوات هذه مجيع. هإلي املوكلة األعمال أبداء وموضوعي
 حتسني شأنه من ما اقرتاح على والعمل الداخلية، الرقابة نظام وتقييم وفحص الغش موضع اكتشافو  التكاليف

 .املؤسسة داخل واألداء العمل
 وكفاءة، بفعالية املؤسسة أهداف يقحتق  إىل يهدف جوهره  يف الداخلي التدقيق أن السابق، التعريف خالل من جند
 خالل من وذلك الدنيا، أو العليا كانت سواء املستوايت مجيع يف وذلك األداء عاليةف حتقيق إىل يسعى أنه أي

 ىعل يقوم الداخلي فالتدقيق سة،املؤس يف والعاملني املسريين ملختلف يقدمها اليت واملشورة لتوصياتوا التحليالت
 2:يلي فيما تلخيصها ميكن واليت واألسس القواعد  من جمموعة

                                                             

29 .سابق،ص مرجع الوردات، هلل عيد خلف1 

. 65السابق،ص املرجع2 
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 أكثر جعلها على والعمل األخرى العمليات على والرقابة املالية الرقابة قوتطبي وكفاية اليةفع وتقومي مراجعة 1-

 .معقولة وبتكلفة ليةفاع

 .املوضوعية وإجراءاهتا خططهاو  املؤسسة بسياسات االلتزام  مدى من التحقق 2-
 .اخلسائر أنواع مجيع من املؤسسة ألصول الكافية احلماية دوجو  مدى من التحقق 3-
 .اإلدارية ابلبياانت الوثوق أو االعتماد يةإمكان من التحقق 4-
 املناسبة اتالتوصي ميوتقد هبا ابلقيام العاملون كلف اليت املسؤوليات مستوى لىع املنفذ األداء نوعية تقومي 5-

 عمليات  لتحسني
 .وتطويرها ؤسسةامل

 .منها الالزم ابقرتاح التدريب طريق عن اإلنتاجية الكفاءة فعر  6-
ُيد املؤسسة يف حتدث اليت املشاكل أسباب وحتديد تقصي 7-  من ما اقرتاح و عنها النامجة واألضرار اخلسائر وحتح
 .ستقبلامل يف  ذلك مثل حدوث ومنع  معاجلتها شأنه
 .اإلدارة من طلب على  بناء اخلاصة واالختبارات  الدراسات إجراء 8-

 

 . املؤسسة يف األداء  فعالية حتقيق يف  ارجياخل والتدقيق اخليالد التدقيق بني التكامل أمهية: الثالث  املطلب
 دإعدا قصد شروط السليم احملاسيب للنظام كما توفرها، ينبغي مثالية طشرو  املؤسسة يف الداخلي للتدقيق 

 الوظائف خمتلف مراقبة  يف  إتباعها  جيب شروط  اخلارجي، أو ليالداخ كان  سواء دقيق، للت كما احملاسبية، القوائم
 وسيزيد  احملاسبية املعلومات صدق مدى  على إجيابيا سينعكس ذلك  كل  مراعاة  فإن عليه، و  .احلساابت تدقيقو 

 .قوة عليها االعتماد درجة
 ويف واملوضوعية، الشكلية املالحظات من ختلو  ال التقارير أن إذ سساتاملؤ  يف  كذل عكس الواقع أن غري 

 تغريا الوضع لتغري التسيري لتحسن داخليا هبا أخذ لو امليدان  من ةمأخوذ األمثلة، من جمموعة نورد اإلطار  هذا
 :إجيابيا

 :يةالتال املالحظات احملاسبية الداخلية املراقبة  نظام حول ر تقري يف نقرأ حيث -
 دفرت متثل بطاقات على مباشرة  تسجل احملاسبية ودالقي إن هبا،  املعمول املعايري حسب متسك مل اسبةاحمل إن -

 .األستاذ
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 .اإلجبارية العامة اليومية  وال اعدةمس يوميات هناك سلي -
 .السابقة للدورات العائدة  حلةاملر  األرصدة  يتضمن ال األستاذ دفرت إن -
 .فصلية وأ شهرية ةعام مراجعة توازن هناك ليس -
 :اليةالت الضعف  نقاط زوانتاملخ  نظام حول ونقرأ -
 .املتعارضة الوظائف مجع -
 .املخزوانت تسيريب املستمر اجلرد  ملقارنة إمكانية أية هناك ليس -
 .ابمليزانية الظاهر املخزون أصل وشرح حتليل من نتمكن مل -

 رحلةابمل القيام علينا يتعذر  فإنه عيوب من هإلي أشري ما وحسب" كانت املذكور التقرير خالصة فإن وعليه 
 مواصلة رفض ،أي"عليها ةواملصادق احلساابت  فحص يف تكون أن املفروض  من والتيكانت تنا مهم من الثانية
 .املهمة

 تراقب أن بد وال ."املؤسسة يف تحكمال يف تساهم ضماانت جمموعة"وهو أساسي الداخلي التدقيق لذلك 
 خلية :بطريقتني

 أهم  تعد  اليت الثانية، املرحلة إجناز عند  اهل اخلارجي املدقق  ييموتق  الداخلي، املدقق طرف  من يالداخل يقالتدق
 .احلساابت وفحص الداخلي الرقابة نظام تقييم لةاملتمث الثالث حلاملرا من مرحلة

 الدور  أن أساس على ارجي،اخل واملدقق  الداخلي املدقق بني وثيق تعاون وجود التدقيق جمال يف اهلامة  األمور  من و
 :مها رئيسيني نصرينع يف يتمثل الداخلي قللمدق الرئيسي

 اليت العمليات تدقيق يف األكرب العبء عليه يقعف املؤسسة موظفي من موظف الداخلي املدقق أن حبكم: األول1
 تها؛طبيع كان أاي السنة خالل تتم
 املدقق هذا تاجهاحي قد  حساابت أو دفاتر  أو ماتمعلو  أو تبياان آية جتهيز يف  اخلارجي املدقق مساعدة: الثاين 2

 .اخلارجي املدقق جهحيتا ما  كل توفري عن املالية اإلدارة  يف العاملني  مع الرئيسي املسؤول. أنه محبك
 كل يف املؤسسة أداء على الرقابية اإلدارة حاجات لسد جاء الداخلي التدقيق أن جند سبق ما خالل من-

 اخلتامية املالية القوائم  عناصر اللةد مدى  حول احملايد  ن الف الرأي إلبداء  اخلارجي قيقالتد جاء  كما املستوايت،
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 يف  اإلداري األداء  مستوى  على فعال  تعرب  اخلتامية  املالية القوائم هل عنمب للمؤسسة، قيقياحل املال املركز على
  :1هاأمه من هامة فوائد املؤسسة على يذر  النوعني فتكامل ؤسسة،امل
 ني؛املناسب واملكان الوقت يف واملناسبة الفعالة القرارات اختاذ على تساعد لإلدارة ة حقيقي تفصيلية معلومات توفري. أ

 الداخلية؛  الرقابة نظام متانة وكذا املفحوصة املعلوماتية األنظمة مةسال أتكيد. ب
 .اإلداري األداء على الدالة املعلومات يف الثقة بث. ج
 .ذلك غري  وإىل املعاجلة مسار ت،املعلوما أنظمة حول ءاآلرا خالل من الضعف  مواطن عن اإلدارة  إعالم. د
 .املواطن هذه  على القضاء من هلا يسمح مما
 .التدقيق وملف تقارير املدقق، عمل أوراق طريق عن للمعلومات بنك تكوين. ه
 .العمل ةازدواجي دوابستبعا النوعني بني التكامل طريق عن التدقيق تكاليف فضخ. و
 .عليها رة الإلد املستمرة الرقابة تسهيل من يسمح مما واحدة،ال للمؤسسة املختلفة  الفروع أعمال فحص . ز

 مهمة تصعب أو فتسهل األوىل  على كبري حد إىل الثانية تعتمد إذ متكاملتان، واخلارجي ليالداخ التدقيق إن
 تطبيقه مدى ىعل الساهرين وكفاءة جدية ومدى الداخلي الرقابة نظام عدم أو جودة مبدى رجيااخل املدقق

 .آخر بتعبري اخلارجي دققامل وموضوعية ليتهإلستقال ابملهمة الداخلي للتدقيق منه بد ال مكمل اخلارجي يقوالتدق.
 أبن  ويقينه الداخلي للمدقق املهن املهن  والشعور  ارجي،اخل طرف من كمحرتف يرام  ما  على ابملهمة  القيام أن

 فتئ ما اليت اإلحنرافات و النقائص على اء،القض بل تفادي، على هجهت من الدائم وحرصه ومراقب بيراق الكل
 .التدقيقني لتكامل مباشرة وغري شك، ذلك يف  ام يؤدي الداخلي، املدقق عليها يقف

 ترف حامل الشخص ذلكم مهمة إطار يف تدخل اليت واملال، احملاسيب التدقيق هو دراستنا موضوع إن 
 نؤكد أن بنا جيدر هذا  ويف احلساابت وصدق شرعية ى مد على املصادقة قصد  املؤسسة، عن  اخلارجي  أي ايداحمل
 يد،التأك عدم حالة يف سيأيت، ما كل يف وتعن مرتادفة...مدقق تدقيق، قبة،مراقب،مرا مراجع، اجعة،مر  كلمة أن
 . اخلارجي  املستقل احملرتف الشخص هذا  به  يقوم ما
 

                                                             

 . ملتميزا األداء حول الدول يالعلم املؤمتر  الرقايب، داء األ على ية الداخل املراجعة  تكامل  انعكاس :بعنوان  مداخلة  حممد،  براق  مسعود،  صديقي1 
.31 ص ، 2005 مارس اجلزائر، ،ورقلة جامعة ، واحلكومات للمنظمات
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 : الفصل خالصة

 النقائص عن للكشف خالهلا من املقيم يسعى الرقابة عملية من وجزء مساعدة عمليةك  يعترب األداء تقييم 
 عملية تنحصر ال أخرى جهة ومن جهة، من هذا مستقبال تفاديها يتم حىت أسباهبا عن بحثوال حتليلها وحماولة
 املؤسسات كذلك  ويشمل ذلك من ألكثر يتسع وإمنا كلمشا  من تعاين اليت املؤسسات على فقط  األداء تقييم

 وعدم حجمها صغر من ابلرغم أنه ترى اليت النقائص لتشخيص أداة األداء تقييم عملية من جتد ليتوا السليمة
 هدفها احلساابت حمافظ  مهنة أن نستنتج ومنه .لهاح صعوبة ابلتال و لتفاقمها يؤدي قد جتاهلها أن إال أمهيتها

 حول حمايد فن رأي إعطاء طريق نع وذلك واحملاسبية، ةاملالي البياانت وصدق صحة من التحقق هو األساسي
 الذي احلساابت حمافظ طرف من وذلك للمؤسسة األعمال ونتائج املال زاملرك متثيل يف عدالته ومدى املالية القوائم
 حيرتم أن مهامه أتدية أثناء عليه بدال و  ربة،وخ مهنية كفاءة وذو املؤسسة عن وحمايدا مستقال يكون أن هفي يشرتط
 ذات  األطراف إقناع إىل الوصولو  التدقيق، مبهمة القيام للمحافظ يسهل مما التدقيق يف عليها عارفاملت املعايري
.املؤسسة بوضعية املصاحل
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.

لثالـــــثالفصــــل ا  

نك الفالحة دراسة حالة الب

 والتنمية الريفية

" BADR" 

لخضر     وكالة سيدي

 م"ستغان"م
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 متهيد:
تصاد الوطن ونظرا  ة يف االق دورا كبريا يف متويل املشاريع االقتصادية من أجل التنمي يلعب اجلهاز البنكي 

ة جلزائر منذ االستقالل بتنمية وإصالح نظامها البنكي من أجل مواكبلبالغة للجهاز اهتمت الألمهية ا
 صاديني . بنكية املتواجدة يف العامل. ألنه يعترب الوسيط بني االقت األنظمة ال

 " BADRة أهم مكوانت هذا النظام جند "بنك الفالحة والتنمية الريفيومن بني  

تعلق ابلدراسة التطبيقية من أجل إعطاء منوذج رأتينا أن خنصص فصال يوتدعيما منا للجانب النظري ا 
 لي هلا يف امليدان العملي .التطبيق الفععن حماسبة البنوك و 

بصفة عامة ووكالته  BADRحة والتنمية الريفية وسأحاول يف هذا الفصل أن أقوم بتقدمي بنك الفال 
هبا قسم احملاسبة واإلطالع على   رفة األعمال اليت يقومالية مستغامن" بصفة خاصة ملعدي خلضر و "بدائرة سي

 .  الدفاتر والسجالت املستخدمة هبا
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 .BADRاملبحث األول تقدي البنك   
 ري .من أهم البنوك الفاعلة يف حتسني النظام البنكي اجلزائ  BADRيعترب بنك الفالحة والتنمية الريفية  

 .BADR  لب األول: نشأة وتعريف البنكاملط 
مارس   13در بتاريخ الصا 82ـــ 206مبرسوم قرار رقم  R.D.A.Bفالحة والتنمية الريفية أنشئ بنك ال 
خلاصة لقطاع الفالحة الزراعة  والذي نسب إليه وظيفة رمسية هي متويل مجيع املشاريع العمومية وا 1982

 ريف .ل ما يساهم يف تطوير عامل الري وإىل كالصناعية، الري والصيد البح 

 . سنة، كما ميكن حله قبل هذه املدة عند الضرورة  99اولة نشاطه بــ مت حتديد مدة مز 

  2. 200.  000.000برأس ما يقدر ب  1982التنمية الريفية عمليا ابتداءا من أكتوبر الفالحة و  أصبح بنك 
 دج .

ملسبق لب ابإلعالن عن احلل ااالجتماعي، جملس اإلدارة مطاأس ماهلا ر  4/3ويف حالة خسارة ثالثة أرابع  
كة ذات أسهم ويقدر رأس  مستقلة )شر ؤسسة عمومية للبنك. وهبذه الصيغة أصبح بنك الفالحة والتنمية الريفية م

 دج .33 000 000 000مال البنك حاليا بـ 

أكرب للجانب البنكي، ستقاللية والذي مينح ا1990/ 14/04بعد صدور قانون النقد والقرض يف و  
   منح القروض ح بنك الفالحة والتنمية كغريه من البنوك يباشر مهامه املتمثلة يف ام التخصص للبنوك وأصبألغي نظ

امالته مع الزابئن أقل خماطرة  لية االدخار  بنوعيها ابلفائدة مع وضع قواعد حتمي البنك وجتعل معوتشجيع عم
 جية العامة له .ومدى حتقيق اإلسرتاتي البنك يف التعامل مع العمالءت سياسة )الضماانت(، كل ذلك يدخل حت

فرع عرب الرتاب الوطن وأكثر  39وكالة و  300وال: سة احلادة حبويتوزع عرب الرتاب الوطن يف سوق يتميز ابملناف
 إطار عون . 7000من 

  كرب شبكة من الوكاالت وأكربكتسابه ألال يفوت الذكر أن بنك الفالحة والتنمية الريفية ونظرا ال  كما 
قاموس البنك  ذلك شبكة معلوماتية فعالة يف خدماهتا قد مت ترتيبه من طرف جملة عدد من املستخدمني وك

Bankers Almanach  668حتل املرتبة على الصعيد الوطن، كما ا 01على أنه البنك رقم  2001طبعة  
 ات . بنك من خمتلف اجلنسي 4100عامليا من بني 
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 ة كالتال :إىل أربعة أقسام موزع رأس مال هذا البنك، فهو مقسمأما  •
 35 %ــــــ رأس املال خاص بزراعة غذائية = 

 35 %التجهيزات =   أس مال فوائدـــــ ر 
  20 %ــــ رأس مال الصناعة املختلفة = 

 10 % مات = ــــ رأس مال اخلد
 

 BADRلريفية التنمية ااملطلب الثاين: أهداف ووظائف بنك الفالحة و 
     BADRحة والتنمية الريفية ــــ األهداف اإلسرتاتيجية لبنك الفال1

 : بنك الفالحة والتنمية الريفية يف تتمثل أهداف  
 ــــ حتسني نوعية اخلدمات والصورة املميزة . 

 فني . ــــ تغيري سلوك هيئة املوظ
 ــ تكوين وحتفيز هيئة اإلعالم اآلل . 

 . ة البنك جتديد ثرو ـــ عصرنة و 
 هداف بفضل :لك عن طريق فتح وكاالت جديدة، وتتحقق هذه األكما أنه يسعى إىل االقرتاب من زابئنه وذ

 ارد وأبفضل التكاليف .ـــ ارتفاع يف املو 
 ـــ عمل ديناميكي يف جمال التغطية .

 للخزينة ابلداننري وكذلك ابلعمالت الصعبة . ـــ تسيري دقيق 
رار  العنصر البشري وكذلك إىل وانسجام كل عماهلا إضافة إىل إرادة واستق مسريهتا بفضل ذكاءــــ وكذلك ـ

 االحرتاف .
 : BADRلتنمية الريفية  ــــ مهام ووظائف بنك الفالحة وا 2

من خالل  نمية الريفية بتطبيق اخلطط والربامج املرتقبةطبقا للقوانني واإلجراءات، يتكفل بنك الفالحة والت 
 ـ :ـــــــــامه بـــقي

 وحتسني تكاليفها .ــــ تطوير املوارد والعمل على رفعها 
 ية .مكانيات اليت متنحها السوق املالــــ االستعمال الذكي لإل

 ـــ مسايرة التطور احلاصل يف عامل النشاط البنكي وتقنياته .
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 ة . مرد ودي لقروض ذاتياسته منح امنتوجات وخدمات جديدة على املدخرين وهذا يف ســــ عرض 
 ملخاطرة عن طريق : ويسعى البنك إىل تطوير طاقات معاجلة ا

 .  ــــ تصفية مشاكل املالية
 منسجمة مع تكلفة اإليرادات . ـــ تطبيق معدالت فائدة بصفة  

 ـــ أخذ الضماانت املالئمة وتطبيقها ميدانيا .
 العالقة . د متتني جبدية قص ـــ حتسني استقبال الزابئن واحرتامهم والرد على طلباهتم

 قروض اخلارجية بصفة عقالنية . ــــ مواجهة خماطر الصرف على ال
 . ى حصول على االمتيازات اجلبائية ــــ العمل عل

 ــــ وضع سياسة االتصال فعالة لتحقيق األهداف املسطرة وذلك بـــ .
 .ة بصرية( مال الدعم اإلعالمي )جريدة، جتمعات، اإلشهار، معدات مسعياستع*.
 ية حلاملي الشهادات .ر مستوى تكوين هيئة املوظفني وإعطاء األولتطوي*.

 نمية الريفية كذلك بتمويل : يقوم بنك الفالحة والت
 ( .EAlــــــ EAC ملستثمرات الفالحية الصغرية واملتوسطة والكبرية احلجم )ا ــــ

 ـــ اجملموعات التعاونية .
 .ـــ مزارع اخلدمات والتسويق 

 حية صناعية من كل نوع . سسات فالــــ مؤ 
 بحري . ـــ قطاع الصيد ال

 

 :BADRنك املطلب الثالث : اهليكل التنظيمي للب
توزع  " على شبكة واسعة من الوكاالت اليت تBADRنك الفالحة والتنمية الريفية " لب يرتكز اهليكل التنظيمي

وكالة، ولكل  300بلغ عددها حوال وا، حيث ي أينما كانعلى كافة الرتاب الوطن، وهذا من أجل خدمة زابئنها 
يس مدير عام ويساعده  رئ وتتشكل اهليئة العليا للبنك من روع اليت تتوىل مهمة التنظيم وتسيري الوكالة.وكالة ف
 انئبان .

 الحة والتنمية الريفية :وفيما يلي اهليكل التنظيمي العام لبنك الف
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 . BADRك الفالحة والتنمية الريفية لبنمي العام ( : اهليكل التنظي1-ــ 3)الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ر ــــ مستغامن بسيدي خلض  BADRحث الثاين : تقدي وكالة املب

ا عدة وكاالت موزعة على القطر الوطن، سندرس منه BADRفالحة والتنمية الريفية يضم بنك ال 
 وكالة سيدي خلضر ، والية مستغامن . 

 .  خلضر ــــ مستغامن يدي بس BADRة  املطلب األول: تعريف وكال
 بنك يف سيدي خلضر حتت اسم 1979الدولة يف أواخر يف هذه املنطقة أقامت  نظرا الحتياجات الزابئن 

ــــ 106فقا للمرسوم رقم:  " و BADR" مث حتول إىل "بنك الفالحة والتنمية الريفية   BNA"البنك اجلزائري
 ل راجع إىل الطبيعة الفالحية للمنطقة . لتحو حي وهذا ااملتضمن إنشاء بنك فال 1982سنة   82

 ئيس مصلحة الزابئن . مديرة الوكالة ور ( موظفا منهم 16وكالة )تضم ال
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 :BADRطلب الثاين : اهليكل التنظيمي للوكالة امل
 بسيدي خلضر ــــ مستغامن .  BADRل التنظيمي للوكالة ( : اهليك2-3)الشكل 

 
 

 . بسيدي خلضر ـــ مستغامن   BADRالوكالة  يف احملاسبة املبحث الثالث : 

أمهية كبرية يف مجيع البياانت واملعلومات  ا الوكالة وذلك ملا هلااحملاسبة من أهم األعمال اليت هتتم هب تعترب 
 يف الوكالة . من مجيع األقسام األخرى املوجودة

والسر املهن أكثر من الوظائف  دية تتسم ابجللذا تعترب وظيفة احملاسبة من أصعب وأعقد املهام ألهنا  
 لة .الوكااألخرى يف 
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 " BADRبوكالة " املطلب األول: تعريف قسم احملاسبة
 ف قسم احملاسبة : تعري

ياانت واملعلومات عن األعمال اليت تقوم هبا  قسم احملاسبة ابلوكالة هو عبارة عن مكتب يقوم جبميع الب 
ألخطاء لتصحيحها،  اب وجدت وإعادة إرساهلا إال األقسام املعينة اء إنشاف األخطاألقسام األخرى، ويقوم ابكت

ها يف قسم احملاسبة بتقدمي واثئق خاصة بتلك العملية، فإن مل قدمي أي عملية لتسجيلحيث تقوم األقسام عند ت
 ئق فإن احملاسب ال يقوم بتسجيل هذه العملية . تقدم هذه الواث

م بطريقة غري مباشرة،  معهاملتعاملني مع الوكالة أو ابألحرى يتعامل ئن و له ابلزاب وقسم احملاسبة ال عالقة 
 لبنك واألقسام املختلفة، وهو اتبع لإلدارة العامة .بني اإلدارة العامة لوهو عبارة عن وسيط  

 مهام ووظائف القسم :  
 تمثل مهام قسم احملاسبة يف : ت

 بنك  ـــ اإلطالع على مجيع العمليات اخلاصة ابل
 بنك  ابلة ومراقبة مجيع الواثئق احملاسبية اخلاصة مراجعـــ 

 مليات . ـــ اكتشاف األخطاء وتصحيحها يف الع
 شوفات يومية وشهرية وسنوية "دورية" .ـــ إعداد مك

 ام األخرى . مجع خمتلف الواثئق احملاسبية من األقس
 ــــ إعداد اجلداول املقاربة مع ابقي البنوك . 

 د امليزانية  عداية السنة وإرساهلا إىل املديرية العامة إلل هناكافة أعماــــ حتضري  
 لوكالة يف هناية كل يوم .مية مع خمتلف أقسام اـــ القيام ابملطابقات اليو 

 عمال اخلاضع للضريبة .ـــ إعداد املركز املال ابلوكالة وحتديد رقم األ 
 .والضمان االجتماعي  ضرائبإبدارة الـــ تسجيل مجيع العمليات وحتديد املبالغ اخلاصة 

 برواتب وأجور العمال . ــــ إعداد كشوفات خاصة

 قسم احملاسبة :  الدفاتر املستخدمة يفاملطلب الثاين : 
الدفاتر احملاسبية اليت تثبت عملياته اليومية ، يقوم بنك الفالحة والتنمية الريفية كغريه من البنوك مبسك  

 : وتتمثل هذه الدفاتر يف 
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 : "حركة اليومية" ل العاماجلدو  .1
التقليدية  ال تسجل حسب الطريقة وسائل اإلعالم اآلل فإن العمليات اليومية نظرا العتماد الوكالة على

اد هذا الكشف آليا، إذ نالحظ من خالل  تسجيلها آليا بواسطة استعمال نظام خاص ابحملاسبة، أي إعد وإمتام
حيتوي على  لعمليات اليت تقوم هبا الوكالة يوميا و هو ال أو ايع األعمكشف احلركة اليومية يتم تسجيل مج

ك ورمز الوكالة والتاريخ اخلاص  ذا الكشف اسم البنى، إذا جند يف أعلى هاليوميات املساعدة لألقسام األخر 
سم  توي على اكانت ابلدينار أو ابلعملة الصعبة، وحتت كل هذه البياانت جند جدول حي  ابلعملية، ونوع العملية إذ

جند اجملموع النهائي ه واملبلغ املدين ورقم عملياته ويف األسفل اب ورقم احلساب واملبلغ الدائن ورقم عمليات احلس
 مجيع الواثئق واإلثبااتت.جيب أن تكون اجملاميع متساوية، يتم مقارنة هذا اجلدول مع الدائن واملدين. و 

ية ف احلركة اليومية، وهو مبثابة ملخص لكل عملعداد كشكشف بعد إيتم إعداد هذا الــــ اجلدول التفصيلي :  2
وميكن اعتباره دفرت  اد ملخص لكل حساب ية على حد أي يتم إعدحيث يتم من خالله متابعة ومراقبة كل عمل

 أستاذ مساعد .
ن يكون ــ وجيب أالبنك ورمز الوكالة واتريخ العملية ــــ اسم احلساب ـــ نوع العملة ـوجند يف هذا الكشف اسم 

 وجود يف اليومية .املوجود يف هناية اجلدول مساواي للمبلغ امل
 عام :  ــــ دفرت األستاذ ال  3

ل حساابت البنك املستخدمة على حدا وعادة ما يكون شهراي ويسجستاذ كل حساب من ويبني دفرت األ
ى اجلدول حتتوي على اسم  ويف أعلجلديد له فيه اتريخ العملية واحلركة املدنية والدائنة للحساب وأيضا الرصيد ا

 احلساب 
 ان املراجعة الشهري : ــــ ميز  4

وجودة يف البنك وهي حتتوي على األرصدة  كافة احلساابت امل  اجعة شهراي وهو يتضمنيتم إعداد ميزان املر 
  الدائنة املدينة  ها أرصدة األشهر السابقة، وهو يتضمن اسم احلساب ورقم احلساب، املبالغاجلديدة مضافة إلي

 من اتريخ الفرتة. واألرصدة املدينة الدائنة، ويف اجلدول يتض
 

 سنوي : ــــ ميزان الراجعة ال 5
داده، حيث يقوم  ة، وهو يعد من قبل املديرية العامة وال دخل للوكالة يف إعابمليزانية العام وما يعرف أيضا

ديرية العامة من أجل إعداد امليزانية ويتم  إىل املإبرساهلا احملاسب جبمع مجيع العمليات املتعلقة ابلوكالة ويقوم 
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احلساب واألرصدة الدائنة واملدينة  رقم احلساب واسم  ية ـــ وهي حتتوي على إعدادها يف هناية السنة املالية ـــ أي دور 
 عداد الرصيد النهائي .ويف هناية اجلدول يتم إ

 ية السنة .  يف هنا  ابلوكالة املطلب الثالث : إعداد القوائم املالية اخلاصة 
ن احملاسب يف الوكالة مإىل مجيع األعمال احملاسبية اليت يقوم هبا سوف نتطرق من خالل هذا املطلب 

 الية.داول املقاربة وإعداد القوائم املالية يف هناية الدورة املخالل إعداده للج
 إعداد اجلداول املقاربة :  

نوك ويتم استخراج  البنك املركزي بني البنوك املركزي بني الب تتم يف  اص ة اليت يعترب اجلدول املقاربة مبثابة املق
 ان البنوك .كافة احلساابت اخلاصة ببي

 املالية اخلاصة ابلوكالة : القوائم 
 ــــ جدول حساابت النتائج . 1

اسيب تسجيل احملابت النتائج بعد االنتهاء من كافة املراحل احملاسبية واليت تتمثل يف يتم إعداد جدول حسا
ه من  تم إعداداجلرد، حيث ي األستاذ وإعداد ميزان املراجعة قبل وبعد  اليومية العامة للوكالة والرتحيل إىل دفرتيف

يت تتضمن حساابت النفقات  خالل ترحيل مجيع األرصدة الدائنة واملدينة اخلاصة حبساابت التسيري وال
الل جدول حساابت النتائج حتديد كافة  كن من خلتال مي(، واب07( وحساابت اإليرادات )الصنف 06)الصنف

 ج اجلزئية والنتيجة اإلمجالية .النتائ
بسيدي خلضر واستخراج نتيجتها،  BADRاابت النتائج لوكالة جدول حس سأحاول إعداد وفيما يلي 

نمية  حة والتبنك الفالالذي أعد من قبل املديرية العامة ل 2012زان املراجعة بعد اجلرد لسنة وذلك انطالقا من مي
 الريفية . 
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 جدول حساابت النتائج ( : 1ـــ  2اجلدول )
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 بتصرف الباحث .  : املصدر 
كبرية على إيرادات  " تعتمد على إيراداهتا بدرجة  BADRمن خالل حساابت النتائج نالحظ أو وكالة "

أما ابلنسبة لإليرادات االستثنائية    يلة جدا،ضئ 76ة ح/واإلدارات املختلف 70االستغالل املصريف )البنكي( ح/ 
رات االستثنائية معدومة، حسب ما اإلدا 2002سنة  يفموجودة مقارنة ابلسنوات السابقة حيث جند من فهي 

 احملاسبة اخلاصة بكل سنة مالية .تبني لنا من خالل الواثئق املوجودة يف قسم 
 ت . أما النفقات فهي موزعة على كل احلسااب

 ة للوكالة .ظ أن نتيجة النشاط هي موجبة أي ربح ابلنسبافة نالحابإلض
 ـــــ إعداد امليزانية :  2
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ختتلف فهي حتتوي على جانب األصول وجانب اخلصوم، والفرق بني األصول  يزانية الوكالة الإن م
اخلصوم   قدية، أماميثل نتيجة الدورة، وترتتب األصول يف ميزانية حسب سهولة حتتويها إىل ن واخلصوم

 فرتتب حسب أجال استحقاقها .
  2012رد لسنة اخلاص هبا بعد اجل اجعةية الوكالة جيب االعتماد على ميزان املر وإلعداد ميزان

 31/12/2012( : امليزانية اخلتامية لسنة 2ـــ 2اجلدول ) 
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 النتيجة = جمموع اخلصوم ــــــــــ جمموع األصول . 
 3277875126.ـــــ   6298066279.= 320191153. 

كن هذا ال يعن أن تكون لنسبة للوكالة، ولمبعن ربح ابة الوكالة هي نتيجة موجبة أي نالحظ أن نتيج 
يضا موجبة، فقد تكون سالبة ألنه ال ميكن أن تكون " نتيجة أBADRنتيجة بنك الفالحة والتنمية الريفية "

 الوكالة .ل هذه أرابح مث الوكاالت األخرى قد حققت
 لبنك أي خاص بكافةحساب خاص اب يظهر يف ميزانية الوكالة ألنهرأس مال البنك ال  56وجند أن ح/ 

 ة . وكاالت البنك، وابلتال يظهر يف ميزانية البنك املوجودة يف املديرية العام
 ي : بقا وه ذكرت ساكما يقول يف هناية السنة املالية احملاسب يف الوكالة مبهام غري اليت  *

ف تودع فيه كافة حيث هذا امللاسبية وفق ملف خاص بكل حساب، ــــ إثبات وضعية كل حساب ابلواثئق احمل
لرصيد النهائي هلذا احلساب يف ملبالغ اخلاصة هبذا احلساب خالل السنة املالية ويف هناية اجلدول يبني لنا اا

31/12 /2012. 
 خاص .مستند واثئق يف ــــ إثبات كافة احلساابت وال

 إثبات حالة الصندوق  -
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 : ل الفص خالصة
ية بصفة عامة وبنك الفالحة والتنمية نوك اجلزائر طبيقي أن البنضح لنا جليا من خالل هذا الفصل التي 

ة موجودة يف املقر الرئيسي للبنك ومديرايت جهوية ووكاالت. حيث أن  الريفية بصفة خاصة يقسم إىل مديرية عام
راقبة  اجلهوية ابملأعمال املديرية العامة واملديرايت  الت املباشرة مع الزابئن يف حني يتمثلتقوم ابلتعامهي اليت  الوكالة

 ظيم والتن
تعتمد على اإلعالم اآلل   بسيدي خلضر ــــ مستغامن كغريها من الوكاالت األخرى فهي BADRووكالة  

ملالية يف ديرية العامة من أجل إعداد القوائم اساهلا إىل امل، وكذا إر لتسجيل عملياهتا احملاسبية يف الدفاتر والسجالت
ألن الوكالة ال تقوم ابلتسوايت اجلردية وليست مليزانية اخلتامية النتائج وا هناية السنة واملتمثلة يف جدول حساابت

ن دراسة اإلهتالكات واملؤوانت زو إمنا هذا من مسؤولية املديرية العامة .املسؤولة ع
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  امتة عامة خ

 شخصية تومهارا ذاتية صفات توفر إىل  حتتاج التدقيق مهمة أن تبني  هبا  قمنا اليت الدراسة خالل نم
 يقوم اليت املالية احملاسبية ظمةوأبن عليها املتعارف احملاسبية ابملبادئ  اتم وإملام ومعرفة واسعة شخصية رفةعوم

 املال زاملرك يكون ذلك إىل ابإلضافة احلقيقية الصورة فيه يوضح ايد،فن حم رأي إعطاء أجل من إنتقادا بفحصها
 طوائف عدة خيدم التدقيق فإن أخرى جهة أما من ،جهة من  هذا الرباهني و ابألدلة رأيه مدعما للمؤسسة
 وائفالط هذه  املال املركز ترفع  بني ومن سياستها رسم و قراراهتا إلختاذ تقرير  على مداملالية وتعت القوائم تستخدم
 تكون ندماع خاصة اإلقتصادية الظروف ظل يف وذلك واملسامهني احلكومية واهليئات األعمال ورجال ريناملستثم

  كان سواء املدقق  يقدمها قارير الت وهذه  اخلتامية، للحساابت والسليم الدقيق التعبري  خالل من  سليمة لتقاريرا
 اإلجراءات  إبختاذ  األخري هذا بتعيني املختصة هاتاجل تقوم ثحي  املؤسسة خارج  أو داخل أي خارجي أو داخلي

 تفادي أجل من واالقرتاحات احللول ميتقد أو خطاءاأل التصحيح خيص ذلك كان سواء الالزمة التصحيحية
 وهذه  والتقديرات  الرقابة مثل املال الطابع ذات قضااي حول إلدارة  ية مستقبل قرارات  تقدمي أو والغش اإلختالس

 املالحظات ألن األداء  رفع يف املؤثرة عواملال أحد التدقيق أن جند ومنه املؤسسة، نتائج لتحسني تسعى دافاأله
 .األحسن إىل املؤسسة أداء إرتفاع وابلتال الصائبة إختاذ يف  تساعد دققامل يعطيها اليت
 :الفرضيات اراختب

 :املقدمة يف  املطروحة الفرضيات  نؤكد الدراسة خالل من 
 ومهارات ذاتية صفات على لتوفره ت واملستندا والدفاتر السجالت على ملدققا إطالع حق :األوىل  يةالفرض

 ما  هذا".التقرير يف  احملايد رأيه إبداء  أجل من إنتقادا بفحصها يقوم  اليت  املالية احملاسبية املبادئ  مات وإملام شخصية
 "األوىل  الفرضية يتبث

 ملا هلا حسن شكل يتعط اليت األساسية الركائز من يعترب هأن إىل ؤسسةامل يف الم دور للتدقيق إن :الثانية الفرضية
 و قراراهتا إلختاذ تقرير على وتعتمد املالية القوائم تستخدم طوائف عدم  خيدم ةجه من وبراهني أدلة من وفره  ت

 ."الثانية الفرضية   يتبث ما هذا". .تهاسياس رسم
 ملواردها ألمثلا االستخدام من التحقق إىل األداء  ييمتق بعملية هاقيام خالل من املؤسسة هتدف  :الثالثة الفرضية
ا  أ  أي هتا، سطر اليت األهداف  حتقق مدى  من تتأكد رى أخ جهة  ومن جهة، من هذا  املختلفة  مدى من تتأكدهنه
  " معا الفعاليةو  للكفاءة حتقيقها

 . "األوىل  الفرضية ينفي ما  هذا 
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 :النتائج
 .بذاته قائم علم فهو إذن هيممفا عة وعرف تطورات دةبع التدقيق مر -
 .خمتلفة واعه أن على يشمل كما ،مهنته ألداء املدقق هبا  يستعني  اليت  معايري عدة على التدقيق يتوفر -
 .نشاطها نوع كان مهما املؤسسة يف  التدقيق وجود ضرورة  -
 .التدقيق عملية يف األساسي اجلوهر املدقق يعترب  -
 اخل املهنة، أخالق واملهن، العلمي أهيلالت تشمل ضرورية وهي املدقق  يف توفرها جيب معايري على تدقيقال يعتمد -
 .قواعدابل اللتزام وا برة،
 .ومسئوليات واجبات عليه كما هبا،  يتمتع حقوق للمدقق -
 .العمل خطة وضع عند املدقق يعتمد الذي األساس الداخلية بةالرقا تعترب  -
 .قهلتحقي ملؤسسةا تسعى دفه األداء رفع -

 :االقرتاحات
 املؤسسة تساعد اليت لتوصياتوا االقرتاحات بعض إىل الوصول من متكنا املوضوع هلذا دراسيت خالل من 
 :مستقبال

 إلطالعنا املؤسسة يدفع موضوع على حيتوي  البحث ا هذ كون صعوابت، عدة واجهتنا ابلرتبص قيامنا عند  -
 التوصل يف  مساعدته لةحماو  عليها  لذا  التطبيق يف  جيري  ما فةمعر  من لطالبا حيرم  ما  هذا  سرية واثئقأكثر  على

لمستقب عمله جمال يف هذا يساعده  دراسته
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 املراجع 
 :العربية ابللغة املراجع

 :الكتب-أ
 سنة ،2 طبعة األردن، عمان، والتوزيع،  للنشر دارالصفاء احلديث، التدقيق إىل  ملدخلا مجعة، حلمي أمحد 1-

 2006 اإلسكندرية، اجلامعية، الدار التطبيق،و  النظرية بني  املراجعة  لطفي، أمحد السيد 2- ، 2005
 ( ابلتصرف )، 1996 النهضة، دار  إجراءات، و  معايري  املراجعة يوي،اشت السالم عبد إدريس 3-
 دارال ، تطبيقية مناذج و مفاهيم ، اإلسرتاتيجية اإلدارة ، حممد الدين مجال واملرسي الرمحان عبد اثبت إدريس 4-

 .2006 ، االسكندرية . ، اجلامعية
 عمان، للنشر، وائل دار  اإلسالمية، املصارف يف جتماعيةاإل املسؤولية عن املراجعة الشرع، جاسم جيد 5- .
2003. 
 األردن، الثالثة، الطبعة للنشر، وائل دار والعملية، النظرية الناحية من التدقيق إىل  مدخل ،التميمي هادي  6- .
2006. 
 2005 ، األوىل  بعةالط األردن، والتوزيع، للنشر الراية دار والتدقيق، ساابتاحل مراجعة سواد، توفيق زاهرة  7- .
 1999 ،األردن، عمان الوراق، مؤسسة بيق،التط و  النظرية بني احلساابت مراجعة جربوع، حممود يوسف 8- .
 طبيقية،الت واملمارسة النظري اإلطار :احلساابت وتدقيق جعةمرا ديقي،ص مسعود طواهري، التهامي حممود 9-
 2003 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات .ديوان

 املعرفة  وز الكن دار  احلساابت، تدقيق  يف  متعمقة  دراسة اخلطيب، راغب خالد.د و د مسع فضل  مدحم 10-
 2009 سنة  األوىل، الطبعة عمان، والتوزيع، للنشر، العلمية
 1999 اجلامعية الدار والتطبيق، التنظري بني املراجعة حممد، الفيومي حممد. د و الصبان ريمس حممد. د 11-

 .سنة
 2002 سكندريةاإل اجلامعية، الدار  اخلارجية، املراجعة  علي، نصر  الوهاب  عبد. د و  الصبان مسري حممد 12-  

 2000 سنة رية،ابإلسكند اجلامعية ارد ، تطبيقال وآليات اخلارجية  املراجعة نظرية الصبان، مسري حممد 13- .
 التطبيقية،  ملمارسةوا النظري  ر اإلطا احلساابت، وتدقيق  املراجعة صديقي، مسعود طواهر، ميالتها حممد 14-
 2003 اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات  . ديوان
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 عكنون بن) جلامعيةا طبوعاتامل ديوان -التطبيق إىل النظرية من احلساابت وتدقيق املراجعة -بوتني حممد -15
 2003) . زائراجل

 1991 مصر، اإسكندرية، املعرفة، دار  التدقيق، و املراجعة قواعد أصول سرااي، يدالس حممد 16- .

 2002 سابقا، اتنيس اجلامعية، الدار جية،اخلار  املراجعة علي، انصر الوهان عبد الصبان، حممد 17- .
 اجلامعية، الدار احلساابت، مراجعة عمليةوال العلمية األسس ل،هال هللا عبد .د الصبان، مسري حممد .د 18-

 1998. اإلسكندرية،
 2005 ،سنة  عمان والتوزيع، للنشر صفاء دار املالية، املعامالت مراجعة احي،الرم عباس حممد نواف 19- .
 والتوزيع، للنشر العريب متعاجمل مكتبة ، (1 ) احلساابت تدقيق وداين، حممد لؤي. أ و الوقاد حممد سامي 20-

 2010 سنة  األوىل، . ،الطبعة ردناأل
 املهنية املمارسة تنظيم يف إستخدامها انيةإمك ومدى يةالدول املراجعة معايري الشمرى، معيوف احلامد عبد 21-

 2006 السعودية، الرايض، العامة، اإلدارة معهد األوىل، الطبعة ودية،السع العربية ، ابململكة
 34 ص  ، 1999 مصر راجعة،امل أصول الصحن، حممد  الفتاح بدع 22-

 2000 رية،االسكند ية،اجلامع الدار املراجعة، فصول وآخرون، الصحن الفتاح  عبد 23- .
 2006 ، 4.ط اجلزائر، معية،اجلا املطبوعات ديوان املؤسسة، إقتصاد صخري، عمر  24-     

 العملي – احلساابت قتدقي علم زريقات، مدحم عمر. د و كلبونة يوسف أمحد. د و حممود سالمة رأفت 25-
 .األوىل ،الطبعة عمان - والطباعة والتوزيع للنشر سرية امل دار –

 والتوزيع، للنشر وائل دار  – والعملية النظرية  الناحية – احلساابت تدقيق علم هللا، عبد أمني دخال. د.أ 26-
 2007. سنة ، األردن

 عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار النظرية، الناحية ديثاحل ساابتاحل تدقيق فالح غسان 27- .
 2006 سنة األوىل، الطبعة األردن،

 :العمل وأوراق االت املق-ج
 28- - احلساابت وحمافظ احملاسب اخلبري  مبهنة العامة ابألحكام واملتعلق  2010 جوان  29 يف املؤرخ 01

 22 املادة رقم  42 العدد ،املعتمد واحملاسب .10 رقم القانون
 .10 القانون من 08 املادة 29- -01.
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 مهنة حول الثامن  الوطن امللتقى اجلزائر، يف  التدقيق نةومه احملاسيب اإلصالح: بعنوان  ةمداخل لعماري، أمحد 30-
 يكدة،سك 1955 أوت 20 جامعة  املعاصرة،  العاملية املستجدات ضوء يف  واآلفاق لواقع ا اجلزائر، يف  التدقيق

 2010 أكتوبر 12 و 11 مييو  اجلزائر، التسيري، ، وعلوم االقتصادية العلوم ةكلي
 وتنمية اإلدارية القرارات  اختاذ يف  احلساابت ومراقيب احملاسبني ردو : بعنوان مداخلة خوري، زينل حممد أمحد 31-

 املنظمة د،املوار  وتنمية  داريةاإل قرارات ال اختاذ  يف  احلساابت ومراقيب احملاسبني دور : بعنوان ملتقى املنشأة،  واردم
 2006 مصر، العربية، الدول . جامعة إلدارية،ا  للتنمية العربية

 2002 الساحل، منشورات احملاسبة، مهنة بضبط  املتعلقة القانونية شريعية الت النصوص  جمموعة 32- .
 ؤمتر امل الرقايب، األداء  ىعل داخليةال املراجعة تكامل انعكاس: بعنوان مداخلة حممد، براق مسعود، صديقي 33-
 2005 مارس ،اجلزائر ورقلة، جامعة ، واحلكومات للمنظمات املتميز داءاأل حول . الدول العلمي

 يف للحساابت القانونية املراجعة عرقاب، ةشريف  -34 مالية، ختصص  ابملدية، التسيري علوم مبعهد الدراسة اية
 2003،. مذكرة  اجلزائر،
 حول الثامن الوطن امللتقى الشركات، حوكمة إرساء يف اخلارجية جعةاملرا دور  مخيلي، ريد ف  جباري، شوقي 35-

 1955 أوت 20 جامعة املعاصرة، العاملية املستجدات ضوء يف واآلفاق عالواق زائر،اجل يف التدقيق مهنة
 2010 أكتوبر، 12 و 11 يومي اجلزائر، التسيري، . وعلوم االقتصادية العلوم كلية سكيكدة،

 :ذكراتوامل األطروحات-د
 اجلزائر،  ملدية،ا  جامعة ري،ماجست رسالة التجارية، الشركات يف الشركات حمافظ مهمة ط،خمبا أمينة أمني 36- .
2010 . 
 العلوم  و احلقوق كلية ، ماجستري رسالة ،  االقتصادية للمؤسسة املال  األداء  ،تقييم  عشي عادل 37-

 .بسكرة خيضر  مد حم جامعة االقتصادية،
 

 :الفرنسية غةابلل  املراجع
1 -Ouvrage:Abdellatif Khemakhem, la dynamique du contrôle de 
gestion, Dunod, 2ed, Paris,1976, P310 .
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