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 ي إلنجاز هذا العمل املتواضع و الذي أهديهالحمد هلل الذي وفقن

 أمي... إلى قرة عيني إلى أحن قلب في الوجود، إلى من دعت هللا لي بالتوفيق و ألحت في الدعاء

 أطال هللا في عمرها و قدرني على رد جزء من جميلها.
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 عبد الحق -ب



 

           أحمد و اشكر املولى جل شأنه بديع السموات "و لئن شكرتم ألزيدنكم" مصداقا لقوله تعالى: 

العمل  و األرض على العزيمة و الصبر الذي منحني إياهما طيلة مشواري الدراس ي ليتكلل جهدي بهذا

 الذي أتمنى أن يكون سندا علميا نافعا لكل من يطلع عليه.

حررام و االمتنان و العرفان بالجميل إلى األستاذ املشر  أتقدم بالشكر الجزيل الحامل لكل معاني اال 

 لقبوله اإلشرا  على هذا العمل و على حسن املتابعة و التوجيه. "قادري عبد القادر "

  " براهيمي عمر"كما أوجه شكري الخاص لألستاذ 

 و إلى كل من علمني حرفا.
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 ثابرةوامل والصبر ملالع حب وعلمني العلم طريق لي يسر من إلى
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 العمل هذا إلتمام وتوفيقه نعمه على وجل عز هللا أشكر

 والتقدير انوالعرف الشكر بجزيل أتقدم أن إال اماملق هذا في يسعني ال

 هوإرشادات هبتوجيهات علينا يبخل لم الذي "قادري عبد القادر" السيد: ؤطرامل األستاذ إلى

 بمستغانم باديس ابن الحميد عبد جامعة وأساتذة عمال كل إلى رالشك جزيل

 بعيد أو قريب من املساعدة يد لي قدم من كل إلى

 شكرا.
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 امللخص:

 امللخص باللغة العربية:

ف هذه الدراسة إلى التعرف على اآلليات املعتمدة من طرف املؤسسات العمومية اإلقتصادية في الجزائرر فري تهد     

 نفيرررذ عم يررررة مرررن الطررررج خ اإل رررراتات ال ررررم  سرررم   تطبيرررل التررردقيل ا، اسررر من خ للرررر  مرررن  ررر   ت بررر  م موعررررة 

 .التدقيل في املؤسسة

ملرررردقل ال سررررا ات دخر هررررال فرررري إعطررررات الصررررورة ال بيبيررررة عررررن سرررر مة سرررر   العمرررر   املؤسسررررةن خ  التررررالي عدالررررة      

العديرررد مرررن البررروائمل املاليرررة خ تملي ررررا ل مر رررز املرررالين لبرررد مرررن  املاررررب الجزائررررد املررردقل عنايرررة  ب ررر ةن  برررد   ررردر 

    خ املتع ررل  مرررن ال ب رر  ا، اسرر م 2010 ررواا  29املررؤرف فرري  01-10البرروان ا املنةمررة ل مرنررة خ لعرر   همرررا قررانوا 

  اسب املعتمد.خ ا،

فرري مسررار الت سرر   األمررر الررذد نعررد نبطررة ت ررو  هامررة خ  (NAA)بعررد إ رردار الجزائررر  ملعرراي   الترردقيل الجزائر ررة      

 ة  معاي  ها خ ال م تضاهي املعاي   الدخلية .ملنةومة م اسبية قو 

لبرد تررمل التو ر  مررن  رر   هرذه الدراسررة  ا الترردقيل ا، اسر م فرري املؤسسرة العموميررة اإلقتصررادية يرتمل علررى يررد      

 مدقل لخ  فاتة خ مؤه ت م ما  ك  ما يتع ل  التدقيل ا، اس م خ م تزما  معاي   التدقيل الجزائر ة.

 ة :الكلمات املفتاحي

 التدقيل ا، اس من املؤسسة العمومية اإلقتصاديةن تدقيل ال سا ات في الجزائرن معاي   التدقيل الجزائر ة.

 

 

 

 



 

 امللخص باللغة اإلنجليزية:

Abstract : 

     This study aims to identify the mechanisms adopted by economic public institutions in Algeria in 

applying accounting auditing, by following a set of methods and procedures that allow the 

implementation of the audit process in the institution. 

     The auditor has an important role in giving the true picture of the integrity of the organization’s 

workflow, and thus the fairness of the financial statements and their representation of the financial 

position. The Algerian legislator has given the auditor great care ,He issued many laws regulating 

the profession, the most important of which is Law 10-01 of June 29, 2010 regarding the 

professions of the accountant and certified accountant. 

     After Algeria issued the Algerian auditing standards (NAA), which is an important turning point 

in the process of establishing a strong accounting system with its standards that are comparable to 

international standards. 

     It has been concluded through this study that the accounting audit in the economic public 

institution is carried out by an efficient and qualified auditor who is familiar with everything 

related to accounting auditing and is committed to the Algerian auditing standards. 

key words: 

Accounting auditing , public economic enterprise, auditing accounts in Algeria , Algerian auditing 

standards. 
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 املـقـدمــة

 



  : املقدمة   

 

 أ
 

 اةقأ منة  عوةمأ أم منة  االنسةب  القرية،  ققةق عرق ةب األمة  أو اليةم  وليةق  ليسة  الحسةباب  تةقيي  عملية        

 مة  مسةتمر  تطةمأا  اشيتوةب ة  املؤسسةب  تشة ق غيةه،  قل ة ا وحبجةب  حبجبتة  نشةبه  شبةعب  مزاولة  الفةر 

 القيةم  مة  الدقةةق ابملقباة  تماجة  لكن ةب حجم ةب  فة  وكبةها فة  أنشةطا ب وتدةق  ب تمسة  عةب   تشةم  آلخةر  ةةم 

 وج . أكم  على و األنشط   امل ب  أل اء الجيق  التي تحمل اين ب و اي  املتببد  والخبأجي  القاخلي 

 األعمةبل مؤسسةب  تماجة  التةي الدبملية  التحةقةب  وتزاةةق اشيتوةب ة   الحيةب  عرقتة  الة م الكعيةه التطةمأ  ومة 

 أ مية  تتزاةق املتطمأ   وأسبليب ب امفب يم ب اش اأ  وظ مأ  املدلممب  تكنملمجيب ونظم ف  املنبقس  واملتمثل  اليم 

الة م أ   لىةى   األمةر وقبعلية  اكفةبء  املرغمبة  أ ةقاق ب تحقية  نحةم  ة ، املؤسسةب  ييةب   فة  واملةقأاء اش اأ  و وأ 

ويةق  كفةبء ذا   م نية  اةد اأ  اشستدبن  لىى الحبج  ارز    وتقيي  الحسباب  و  املحبسع  زيب   اش تمب  اأنظم 

 وعمليةب  أهلة  علميةب واملةؤ لي  املحبسةعي  املةقأبي   مة  عةق  فة  ممثلة  األ ا   ة ، تكةم   خلوة   ة ، الةرأ  أ 

 . الحسباب  مقيقما أو الحسباب  مرايعم لسم علي م

 علةى تةقيي  الحسةباب  يشةتم  أ  لىةى يسةىى الحسةباب  تةقيي  وعملية  مل نة  املتزاةةق الحةقة  اشتجةب، وأصةع    

 جبنة، لىةى علي ةب اش اأ  تدتمةق والتةي اش اأية  املدلممةب  نظةب  ةنتج ةب التةي املحبسةيي  غيةه املدلممةب  تةقيي 

 صةح  مةق  تةقيي  املدلممةب   امدىة  علةى املعنية  القةراأا  تةقيي  وأةضةب يراأات ةب  لتخةبذ فة  املحبسةيي  املدلممةب 

 .املدلممب    ، على املعني  القراأا  وسالم 

 الخلية  أو  وببعتعبأ ةب المحةق  وأ ةقاق ب وظبئف ةب وتدق  نشبه ب حجم حي  م  املؤسس  عرقت  ال م التغيه ل    

 ابلدمليةب  نشةبهبت ب واش تمةب  و قدبلية  التسةييه حسة  ضةمب  علةى ةجبه ةب مةب اشيتوةب م  للنسةي  النشةط 

 ل اأية  أو     لسةتهاتيجي  القةراأا   ة ، كبنة  سةماء القةراأا  لختيةبأ وحسة  أيسةبم ب  اخ  التنظيمي  واشجراءا 

 .أمث  و اليشري  لستغالل املب ة  وسبئل ب مختلف لستغالل م  تمكن ب والتي تشغيلي  أو

 ذلة  علةى تسةبعق ب تقنيةب  أو وسةبئ  لةجةب  علي ةب الضةروأم  مة  اةب  نشةبهبت ب تربةيق فة  املؤسسة  تةتحكم و لكة 

 ومة  ونظريبتة   اقماعةق، النظةب  املحبسة ي ظ ةمأ  بدةق ظ ةر حية  املراجدة   أو التةقيي  المسةبئ   ة ، اةي  ومة 



  : املقدمة   

 

 ب
 

 ظ ةر وبة ل  والتسةييه  امللكية  اةي  وجة، الفوة  وأأسةمبل ب املؤسسة  حجةم و كبةه اشيتوةب ة  النشةبهب  تطةمأ 

ب ةب  ةقةم  التةي الحسةباب  تةقيي  عملية  قظ ةمأ  تدليمةب  اش اأ   املسةيه تطعية  عةق  مة  املةبل صةبح، تخةم 

  ةق  قةدذا كةب  لسةتثمرو،  مةب نتيجة  عة  األمةمال أصةحب  ةطمةن   لية  وخةبأي  ومسةتق  محبةةق محتةه  شخص

 الة م وصةق  الحسةباب  بةرعي  مةق  عة  لثعةب  ويةرائ  اأ لة  مةقعم محبةةق أأم لعطةبء  ةم الخةبأي  املةقي 

 عملي  وأ قا  أنما  تدق  ف  أقرز  واملتشدع  املتدق   قبملجبال  القبنمني   القم  املحبسيي  املدلممب  ةكس،

 تةقأ  التةي وخوةم  مة  أصةمل  املةبى  املركةز وعنبصةر الختبمية  الحسةباب  مجةبل لىةى لتوة  الحسةباب  تةقيي 

مسةتم   أقة  علةى والدمة  اشنحراقةب  وأسةعبب ب تحقةةق لىةى ت ةق  والتةي سة املؤس فة  والمظةبئف األنشةط  مختلةف

 .اشيتوب ة  والكفبة  األ اء

ف  الجزائر ققةق كةب  للتحةمال  السيبسةي  و اشيتوةب ة  التةي  الحسباب  تقيي  مل ن  التبأيخ  التطمأ  نبحي  وم    

 والةة م اشيتوةةب ة  للمؤسسةة  اشيتوةةب م املحةةي بةة قت ب الجزائةةر خةةالل الدقةةقة  األخيةةهة  رثةةبأا معببةةر  علةةى 

 خةالل مة  الدمممية  السةلطب  ب ةب التةي يبمة  اشيتوةب ة  اشصةالحب  افضة  خبصة  ملحمظةب تطةمأا اةقوأ، بة ق

 املؤسسة  مة  تطلة، مةب و ةم املركةزم  التخطةي  محة  رليةب  السةم   اةدحالل ةفضةيي للتسةييه جقةةق نمة  لحةقا 

 املحةي   ة ا فة  العقةبء ب مةب لتضةم  والوةرام  الفدبلية  ضةمب  الجقةةق  بغية  الظةرو  مة  التكيةف اشيتوةب ة 

 الخبأجية  التجةبأ  تحريةر كنةف فة  الخةبأي  الدةبلم علةى اشنفتةب  نتيجة  و املنبقسة  الشةقةق  املخةبهر تشةمب  ال م

  ة ، ظة  و فة   .املؤسسةب  اةي  كعيةه  منبقسة  مة  ةخلفة  ومب واألجن ي الخبص المهىي أمب  اشستثمبأ املجبل وقت 

وذا    ييقة  امدلممةب  األهةرا  مختلةف تزويةق فة  عن ةب غىة  ال حتمية  التةقيي  م نة  لىةى الحبجة  الظةرو  تعةقو

كمةب أضة ى مة  الضةروأم ل خةبل تدةقةال  جقةةق  علةى  .األ اء علةى والريباة  القةراأا  لتخةبذ مة  تمكةن م موةقايي 

و التةقيي  امةب ةتمبىةي  و املدةبةيه املحبسةيي  القولية  مة  ج ة   و مدةبةيه التةقيي  القولية  مة  ج ة   م ن  املحبسةع  

املتدلةةةة   01-10  و القةةةةبنم  2007سةةةةن   SCFأخةةةةر   و تجلةةةة   ةةةة ، التدةةةةقةال  فةةةة  صةةةةقوأ النظةةةةب  املحبسةةةة ي املةةةةبى  

يئةةةةةب  املشةةةةةرق  علةةةةةى سةةةةةيه م نةةةةة  اةةةةةبمل   املحبسةةةةةيي  الةةةةةثال   و تعدتةةةةة  مراسةةةةةيم تنفي ةةةةةة  أخةةةةةر  متدلقةةةةة  اتحقةةةةةةق ال 
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 (NAA) و كيفي  ممبأسا ب  وصمال لىى لصةقاأ املجممعة  األوىةى مة  مدةبةيه التةقيي  الجزائرية   املحبسع  و تنظيم ب

  ثةم بدةق ذلة  صةقأ  مدةبةيه تةقيي  أخةر   و  ةة ا  (CNC)مة  هةر  املجلة  الةمهىي للمحبسةع   2016فة  قيفةرم 

  ن  ف  الجزائر ملماكع  املستم  القوى .يوق أق  األ اء املنهي ملمبأسيي امل

 املؤسسةب  الدقةةق مة  فة  األأبةب  ل اأ  ممبأسةب  علةى الريباة  فة  نقةص  نةب  أصةع  التغيةها   ة ، كة  وجةم  م    

  ة ، تدرية  سةيه التةي املشةبك  أ ةم مة  املحبسةعي  مة  الكثيةه نظةر فة  اعتبه ال م الجزائري  اشيتوب ة  الدمممي 

 عملية  الريباة  علةى أصةعح  ب ةب  حية  املوةلح  ذا  األهةرا  ثقة  ققةقا  لىةى وتةؤ م اشيتوةب ة   املؤسسةب 

 ملؤسسةبتنب اشيتوةب ة   لتعىةي املتنبمية  للحبجة  يدةم  ذلة   ومةر  ضةروأي  أولمية  املبلية  القةمائم وعةر  لعةقا 

 واملحبسة ي الحقيقة  املةبى  األ اء حةمل  الشةفبقي  وزيةب   اش اأ  أعمةبل علةى واملسةبءل  املرايعة  معةب   وتكةرس 

 التجبأ  القولي  م  اشستفب   و الجزائري  للمؤسسب  التنبقسي  الققأا  زيب   و تدزيز يوق للمؤسس   و  ا

عملية   تةنظم محبسةيي  شصةالحب  الجزائةر تعىةي ظة  فة  خبصة  السةم   وتحةقةب  ار بنةب  للفةمز  املجةبل  ة ا فة 

التةقيي   والفدبلية   ابعتعةبأ األ اء مة  عبلية  مسةتميب  تحقية  ل ةب ةضم  ال م الشييء   املؤسس   اخ  التقيي 

ممةب سةع  ةمكة  هةر   .ابلحسةباب  والتالعة، الغة  عمليةب  مة  للحةق الشةفبقي  و القية   علةى ةقةم  املحبسة ي

 اشبكبلي  التبلي :

 ؟ املؤسسة العمومية اإلقتصاديةما هي اآلليات املعتمدة لتنفيذ عملية التدقيق املحاسبي في اإلشكالية: 

 األسئلة الفرعية:

 ؟مف م  التقيي  املحبس ي مب  -

 ف  املؤسس  الدمممي  اشيتوب ة ؟ الحسباب  لتقيي  املتعد  واشجراءا  الخطما  ه  مب  -

 ؟أ مي  مدبةيه التقيي  الجزائري  ف  تنفي  م م  التقيي  مب  -
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 الفرضيات:

 .املبلي  املدلممب  على انبء لنتقبئ  قحص املحبس ي  م التقيي  -

 لدملية  السةليم التخطةي  فة  تتمثة  أئيسةي  أأكةب  ثالثة  علةى تقةم  الحسةباب  تةقيي  عملية  منهجية  تنفية  -

 اشثعب . أ ل  وجم  القاخلي  الريبا  نظب  وتقييم التقيي 

 .التقيي  م م  تنفي  عنق آلخر حسباب  محبقظ م  الجزائري  التقيي  مدبةيه أ مي  تتعبة  -

 أسباب إختيار املوضوع:

 م  اي  أ م  واق  لختيبأنب ممضم  القأاس :

 لأتعبط املمضم  ابلتخوص ال م نقأس . -

محبولةة  تسةةلي  الضةةمء علةةى لجةةراءا  التةةقيي  املحبسةة ي  اخةة  املؤسسةة  الدممميةة  اشيتوةةب ة  خومصةةب بدةةق  -

 و على املنظمم  املحبسيي .التغيها  و التحمال  التي هرأ  على املؤسسب  

 كم  ممضم  التقيي  ذا أ مي  لحبج  املؤسس  للي  للتأكق م  صح  و سالم  ايبنبت ب املحبسيي . -

   أهداف الدراسة:

 ق    ، القأاس :ت 

 الجزائر. ف  الحسباب  تقيي  مل ن  والدمل  النظرم  الماي  تشخيص محبول   -

 اشحبه  ادجراءا  و خطما  التقيي  املحبس ي ف  املؤسس  الدمممي  اشيتوب ة . -

 مدرق  القماعق و الضماا  و األس  التي تحق  و ترسم مدبلم ممبأس  م ن  التقيي  ف  الجزائر. -

 .ابلحسباب  والتالع، الغ  مستميب  تخفيض -
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 تنفي  عملي  التقيي  ف  املؤسسب .الميم  على ضروأ  اشلتزا  امدبةيه التقيي  ف   -

 أهمية الدراسة:

ترجةةةة  أ ميةةةة   ةةةة ، القأاسةةةة  لىةةةةى ضةةةةروأ  لعتمةةةةب  املؤسسةةةةب  علةةةةى عمليةةةة  التةةةةقيي   ملةةةةب ل ةةةةب مةةةة  رثةةةةبأ لةجبايةةةة  علةةةةى    

التدبم  م  يمائم ب املبلي  التي تعى  علي ب يراأات ب حية  أ  التةقيي   ةم الضةبم  لشةرعي  و  ية  و سةالم  مةب ةظ ةر 

            يمائم ةةةةةب املبليةةةةة  و ةةةةةةزو  مختلةةةةةف األهةةةةةرا  امدلممةةةةةب   ييقةةةةة  و ذا  موةةةةةقايي  تمكةةةةة  مةةةةة  لتخةةةةةبذ القةةةةةراأا   علةةةةةى

التةةةةي تدمةةةة  علةةةةى تحسةةةةي  األ اء و الريباةةةة  علةةةةى األ اء. كةةةة   ةةةة ا ةةةةةتم فةةةة  كنةةةةف اشلتةةةةزا  امدةةةةبةيه التةةةةقيي  الجزائريةةةة  

 حمل  عقال  القمائم املبلي  للمؤسسب . المظيف  ملحبقظ  الحسباب  و من   لعطبء الومأ  الماضح 

 حدود الدراسة:

 الحدود املكانية: -

الجزائرية  و اآلليةب  املتعدة  فة  لقق أكز  القأاس  على تنفي  عملي  التةقيي  فة  املؤسسة  الدمممية  اشيتوةب ة   -

 ذل . و ابلتبى  قبلحقو  املكبني  بمل  الحقو  الجغراقي  للجزائر.

 :الحدود الزمنية  -

 لقق بمل  الحقو  الزمني  مب ةل  :

 29املةؤأ  فة   01-10تم التطر  لىى أ م القةماني  املنظمة  مل نة  تةقيي  الحسةباب  فة  الجزائةر و كةب  أ م ةب يةبنم   -

 .2010جما  

 .2016وق  رخر لصقاأ لسن   (NAA)لقق تطري    ، القأاس  أةضب لىى مدبةيه التقيي  الجزائري   -

 منهج الدراسة:

 التحليل . واملنهج المصف  املنهج على ابشعتمب  العح    ا لنجبز تم -



 

 

 

 

 األول  فصلال

 للتدقيق النظري  اإلطار
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 : تمهيد

إن زيادة حجم  ألعماماف  ممل ألسات مات د  أمجد ندامه  أما إا ندإل إممم ألمهنامال داإقما ألينمجذت  أليامك نرم ت   م أل    م أل 

د صمممممبا ألي تا مممممات   ل مممممنفيات فايإمممممجي لممممم  ألينمممممجذت  همممممف ألين  ممممم  لممممم  لمممممجإل  ممممم  تا  ممممممجة سممممما يإممممما لممممم  نددأل  م مممممم

د ألسايتمما ألس جلمما لمم   ممةي ألسات مما د ل مممنفإل زااتاإمما يااة مم  ألسمماممل ألاب ت مم  د لممجإل ز  تمم  ألعهمممجألي  ألملباتممةتا

 . ات ا د   اداهااألسفضفما ل  ذ ل ألمدأل ة د ذيك ياا افظا م م لاناكات ألس

بامممجي  د نبممم  ألسةملمممج ساا نممملك لإقممما ألينمممجذت دأ فألممممه د نهاتنمممه د أليامممك  أ م مممم لعافمممما لممم  ألس ممماهت ي مممفل ألينمممجذت  

 د همل :  زفضتح لا ت   د   اتط أليضفء م م نه  أليق اط ز  ز  ت  ه أل ألي صل إمم ث ث ل ا ث

 املبحث األول : مفاهيم حول التدقيق   -

   املبحث الثاني : تخطيط عملية التدقيق -

   املبحث الثالث : تقرير مدقق الحسابات -
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 مفاهيم حول التدقيق  املبحث األول:

لممم  ثممم  د تمممق ادف لممم  رممم ف هممم أل ألس  مممث ز مممجي  ل ممماهت   مممفف ألينمممجذت  زناامممل  ممممل  أةي مممه  نهجألفمممه د نهاتنمممه       

 ألينطةق إمم ن فألمه .

 املطلب األول تعريف التدقيق املحاسبي 

 نناما إال ألسإقتما  دألملجماي  دأليإتئمات ألملباتميك ألي كمة  دألد لم  أليأجيمج ذ مل لم  ألاب مادات زمجذت  مااتما  أةيم  زم 

 :ي مل لا ألينأا ي  زاك نه  دل  أليإجي       مل زصب

 زمجذت   :ي ممل  اما يانمجذت  ماممك  أةيم  1972 ممال  ممل يانمجذت  ألعتاتمتا ألس ماهت  اجقما  أمةتالتعريفف األول : 

 دن مجألث ألذنصماديا دفذماع  ألفت ألضمات  مم  إث مات دذمةألن  نديما دز تمت  اجام  لقظاما مااتما مم  م ما ة ألاب مادات

  تتعما دإيصماف ألملبمجدة  ألسأماي   لم  ملمهااازا دلمجإل ألالفت ألضمات هم   صمبا لمجإل سأةفما دذيمك لفضمفمتا دطةي ما

 1.)ألسأافلات ل نخجل ( ألسأقتا ألع ةألي مإم ذيك

 أليامك أليجألراتما  أااتما ألينمجذت  ألينمجذت   ن مفأل  كافما يأمال ن مه يج اما مالما اماء ذج ن ه  عج ألينأةي  ه أل دبنألل

 ناإ ة ند داكازب أليأالافن  ده دألي ي ي فل ألابكفلتا أليف جألت زجذت  ند ألالذنصاديا دايف جألت أليأالافن  باا ي فل

 .اتب ألي ا ف  بملأل باا ي فل دألياك ألابتاديا ألينجذت  دمااتا ألابكفلتا ألينجذت 

 دألس ممتقجألت دأليسممج ت ياممجفازة ل ايممج فنممك شمم   ذ ممل لمم  لقممنظ  ف مم ألينممجذت  هممف  :الثففاني التعريففف

 ممل  ألمدأل ة د  ماءة ألسايتما ألي مفألن  مجأليما لمجإل مم  ألملبايمج ألي نمك أليمةني مدمجألء ألي زلما دألي مةألن  ألعديما مم م دألابصمفف 

 2يجياا. ألسنا ا ألسفأل د ألتنغ ف

 

 

                                                           
 . 17 ص  2009 ممألعد  أليط أا  ماان دألينفزي   يانأة أليأااتا ألسأةفا  قفز  دأل  ألاب ادات  زجذت   مل لنأا ا د ألتا ألا طتب   ألغب رايج  ل أج فضل ل اج  1
 .14 ص   2009 ألياا تا أليط أا ألع دن  دألينفزي   يانأة ألسي ةة دأل    أليقظةيا أليقا تا   ألسأا ة ألاب ادات زجذت  ألسطا  ا  ف ح غ ان  2



 اإلطار النظري للتدقيق                                                                                        : األول  الفصل   

 

  4   

 :هاا نتاتين ن دظت ن ن ينضا  ألينجذت  نن  عج ت   لاا 

 .دألس تقجألت دأليسج ت ياجفازة ألي    1-

       يانمجذت  أليناماع  . دماسقن  ىي مم لما دهمف ألينمجذت  مااتما رم ف لم  ألسجذ  ماهاا ي صل ألياك سأافلاتأل صافإي 2-

 .ألاب ادات لجذ  ز ةية  مل يناال ألي ي د

زمجذت   مااتما نن :دهمف يانمجذت  ألابجياما دألعهمجألي ألس إمفل يغطم  يانمجذت  ملمالل  أةيم  دهمف :الثالفث التعريفف

 لأمجي دل منخجل  مم  دل من ل فقتما لاهمل شم   دفألتمطا يااأافلمات لمقظ  )ف م ( مااتما هممل ألاب مادات

 ألسأافلمات ل منخجل مدألين  تم  إمم ألي  م   تتعما دإيصماف باما  لفثمفق  إث مات نديما دز تمت  اام  د صج ألسأافلات 

 سأماي   دف ما ألسأمجة ألسأافلمات ضمفء مم م زنخم  أليامك ألي مةأل ألت ز تمت  ) مجياا( ألاب مادات زمجذت  مااتما  أمال  اما

 .دديتا ماهاا ألسنأا ي ألاب ادات زجذت  لإقا

 1:همل نتاتتا بأااتات ألي تال مزةزك  م  ألاب ادات زجذت  مااتا نن ينضح ألينأةي  ه أل ز اتل ر ف دل 

 أليمجفازة  ممل ألسسمجاا أليأااتمات ألسايتما دتم لا صمبالم   ألينأ مج لم  ألسمجذ  زاكم  فقتما مااتما دهمف :الفحف  -أ 

  ممل أليتسمجتل نتاتمإام م م أليامك زم  دألا ا اتما أليجألراتما ألس متقجألت اجيما لم  دألينأ مج دأليسمج ت ألملباتمةتا  

 .أليجفازة ألملباتةتا

 ألسمجذ  يمناك  ألسايتما   امى ألي مفألن   ممل ألسسمجاا دألي مت  دلاكتتاما ألع مفف  دامفد لم  ألين  م  دمه ي صج :التحقق -ب

م م م دذيمك ث ما  م نيه ألي نك ألملبايمج م م إدجألء ث  دل  ألا نالتا  ألي فألن  دمجأليا    تام م  دألال ائقان ألينأ ج ل 

 .ألاب ادات زجذت  لإقا  مل ألسنأا ي ماهاا ألسإقتا دألسأاي   دألي ةألن  ألمث ات نديا ل  لعافما ضفء

 دنديما ألعت  دألي تاتات ظل  مل ألساممل  ألسة   ذاناا زنضاناا ألياك دألا صفل ألع فف  ز تت  ده دي صج :التقييم -ج

 .مااتات ألين تت  دت لا صبا مإم ألسجذ  يطائن  اى فهاا  ألسفثفق  ألمث ات دذةألن 

 لمجإل ينفضتح فقتا ل ايجة  دطةي ا مناا دألمفصاح دألين تت  دألين  ت  ألي     نان  داف ة ده ي صج :التقرير -د

 .ألينجذت  ل ل ياف جة ألالذنصاديا لأتقا لايتا فت ة ناايا  مل ألساممل دألسة   ألعمااف  تتعا دمجأليا دذا

                                                           
 . 19 -18 ص ص ذ ة   ت   لةا  ألاب ادات  زجذت   مل لنأا ا د ألتا ألا طتب   ألغب رايج   ل أج فضل ل اج  1
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 ألسقظامات  اديم  ألسإقما   هم   نصمبا  دم ن ماهاما لنأما ي دذفألممج دلأماي   ل ماد  يمه ما  ألينجذت  نن ينضح لقه د

  ةذمه يانجذت  نن  اا ألي ل   ل     ا  فياا ر ف إ تاءها ألسةألاأ ن د ياا ات  ن أليأااتا ألاجاأتات د ألسإقتا

 أليسمج ت د أليمجفازة ل نفيمات د أليجألراتما ع ظاما أليةذادما ف صمه  ممل ألسمجذ  مامل زمقظ  أليامك إاةألءألزه د نتايت ه د

           بمح لم  ألسأمةد  نماماف  تتعما مم  ألسايتما ألي مفألن  لمجإل  أ  م  م مم ألابكم   ممل زناال نهجألي يانجذت  د  ألسايتا

 .ل جدة  لجة ناايا  مل ألساممل لة    دم  ر ا ة ند

 املطلب الثاني : أهداف و أهمية التدقيق

 1أهداف التدقيقالفرع األول : 

 زناال فتاا ي مل األهداف العامة :  -1

 .ز اتل فةص إ زكا  ألعرطاء د أليغش يأأف  لةزكب أليغش دأن لا ي فل ده راض  ياةذادا  -

 ألس ن  د ألزخاذ ألي ةأل ألت ألمدأل يا ألسقات ا .ل امجة ألمدأل ة م م دض  ألي تاتات  -

 أل تأاي  االت أليغش د ألعرطاء  مل أليجفازة د أليسج ت ألملباتةتا. -

 ألينأ ج ل  دافد  ظال  ذادا دألراتا اتجة  د إلجألد ألسات ا داسأافلات مقه د نداه ألي صف  فته . -

  اايا اات  ن فف ألسات ا ل  ألمرن س . -

 ذت  ألملباتيك ياجي إمم لا ي مل :د نر  أل ن  ح ألينج

 لةألذ ا ألا طط د ألي تاتات د لنابأا د اا ألينق ت  د نت ا  ألم  ةألفات . -

 ز تت   نان  نمااف ألسات ا  مل ضفء ألا طط ألسفضفما . -

 إ تأاي ألعرطاء ألاجفهةيا  مل أليجفازة  د أليسج ت ألملباتةتا إن داجت . -

 ألسايتا ألسفدما ل   ةي ألمدأل ة د إمطائاا لصجألذتا ن ب  .ألسصادذا م م أليفثان  د ألين ا ية  -

 

                                                           
1
 . 10 -08 ص   ص2011-2010دفتقا  ا ة  دد  ألينجذت  ألملباتيك  مل ز أتل أليةذادا م م إدأل ة ألع باح  ل  ةة لااي ت   االأا تطت     
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 :د زناال  مل األهداف امليدانية :  -2

يأنبم   همجي ممةل ألي مفألن  ألسايتما أليإمجي أليةنيقملك يا تمال بأااتما ألينمجذت  د ين  تم   عفر  القفوا م املاليفة : -2-1

 ه أل أليإجي فإ ه يعب م م لجذ  ألاب ادات ألينأ ج ل  كل مقا ة ألي فألن  ألسايتا ذج ز  ز فيباا د ألمفصاح مناا . 

ت ضمةد ة ذتممال ألسممجذ  ينطامب هممجي ألين  مم  لم  ملممةمتا د صمبا أليأااتمما صفحة و رففرعية العمليفات املاليففة : -2-2

ل ل ألينجذت   أك  اات  ألينغ م ألت ألاب ت تما داين    ل  نن كل أليأااتات ألسايتا ألسسجاا دايجفازة ر ف ألي ت ة 

رم ف هم   ألي تم ة   د ألين  م  لناما ينضما  همجف ن فمةمت ن نديإاما ز تمت   ظمال أليةذادما  مل لفأل د د إيت أللمات ألسات ما 

يكمممل مااتمما لممم  أليأااتممات ألسايتممما ألسسمممجاا دايممجفازة   د ذيمممك عن د ألتمما ز تمممت   ظمممال أليجألراتمما ألسأامممفف دممه داين ممم ا 

أليةذادمما أليجألراتمما ي ممامج ألسممجذ  م ممم ز ةيممة   تأمما د زفذتمم  د لممجإل ألمرن مما ألت ألعتاتممتا أليفألاممب ندألئامما داين مم ا 

لمم  داممفد زأيتممج ل ممتقجي يكممل   ممتج لمم  ن  ممجة ألاب ممادات ألمل نا مما   نلمما أليإممجي ألي ةيمممل ألكرممة فتنااممل  مممل ألينأ ممج 

 ل ن  ياأااتات ألسايتا أليفألذأا ر ف ألي ت ة ل ل ألينجذت .

دممايةغ  لمم  نن ألابتممازة ذممج زكممفن ديممت  ل  ممفال م ممم لاكتمما ألسات مما ي  ممفف  : امللكيففةا الحقففوا و اإللاتامففات   -2-3

ألسسممجاا دايممجفازة ألملباتممةتا  إال نن ألسممجذ  يعممب نن يأناممج م ممم بأمم  ألماممةألءألت ألعرممةإل ألياممك زا ممج يممه نن ألع ممفف 

زااكإممما ألسات ممما فأممم    فأ مممم تمممةتل ألساممماف ي  ممم  ألسمممجذ   مممكفت لاكتممما ألع مممفف د م مممفد ألس تأمممات يان  ممم  لممم  

 ألسسجاا دايجفازة . جق ألميت أللات 

يامممجي ألينمممجذت  إممممم ألينأ مممج لممم  نن ألميمممةألدألت د ألسصممما ي  ذمممج زممم  زخصتصمممإا بأمممكل  اسفففتقال الفافففلي املاليفففة : -2-4

ل ن  د ن ألي ت ألت ألملباتمةتا   د هم أل ينطامب لم  ألسمجذ  ألين  م  لم  نن كمل أليأااتمات ألسايتما أليامك  مجث  ذ مل ناايما 

لم  نن أليأااتمات ألسايتما ألي ت ة ألملباتةتا ذج سجا   ع ء ل   أاط ه   ألي ت ة   د داسامل يعمب نن ين  م  ألسمجذ  

ألياك زخ  ألي ت ة ألينايتا ي  زج ج ضا   أاط ألي ت ة ألابايتا لفض  ألينجذت    دينطاب ز  ت  ه أل أليإمجي ضمةد ة 

ف   ألس تقجألت ذألت ألع ذال ألست ا اا ر ف ألي قا د لطاد تاما لم  سمج ت ألي تم ة    اما يعمب م مم ألسمجذ  إممادة 

 ز جيج كافا ألميةألدألت د ألسصةدفات ألس جلا د ألس ن  ا .   ا  ذت  لأتقا كامهن ت فض  م 
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دف ممما يامممجي ألينمممجذت  ألملباتممميك إممممم ألين  ممم  لممم  ز تمممت  ألسات ممما ي  مممجألث ألملباتمممةتا  التقففويم و التخصفففي : -2-5

ياطممممةق ألملباتممممةتا ألسأاممممفف بامممما  طممممةق ألهممممن ت ألمتممممتااا ألت ند ز تممممت  ألمل  د ممممات   ثمممم  زخصممممت  همممم   أليأااتمممما  مممممل 

 ت ألسأقتا د دا سجال ل  ألس اد  ألملباتةتا ألس  فيا ذ فال مالا.ألاب ادا

ني ألينأ مممج لممم  نن ااتممم  ن مممفف د رصمممفل ألسات ممما لفامممفدة داي أمممل مقمممج زممما ي  إممممجألد  الوجفففود أو الحفففدو  : -2-6

ثقمماء ألي تممم ة ألس  أل تمما أليأالمما  نن أليأااتمممات ألسايتمما ألمل نا ممما أليظمماهةة  ممممل ألي ممفألن  ألسايتممما ألا نالتمما ذمممج  ممجث  داي أمممل ن

 ل ل ألينجذت  .

ياجي ألينجذت  ألملباتيك  مل ألس ال ألعدف إمم إدجألء أليةني ألي نك ألملبايج بأأن لما إذأل كا م   إبداء رأي فني محايد : -2-7

  ألي مفألن  ألسايتما ألا نالتمما  أبم  دصمجق د مجأليمما  ممل كممل ألي تا مات ألاجفهةيما ممم  ألسة م  ألسماممل يااات مما د  نمان  نماايإمما

ا أليق جيمما د ألينغت مم    مممل   ممفق ألساكتمما   د ين  مم  همم أل أليإممجي لمم  رمم ف ذتممال ألسممجذ  داينأ ممج لمم  لطاد مما د زممجف اها

 إمجألد د مةل ألي فألن  ألسايتا يااات ا ل  ألم ا  ألملبجد ممجألدها.

 أهمية التدقيق املحاسبي: الفرع الثاني :

ذألت لصممةبا لمم  ألسات مما تممفألء كا مم  ن ةألفمما دألراتمما إن نهاتما ألينممجذت  زنااممل  مممل كف ممه دتممتاا زخممجل اإممات  ا مم ة 

ذممممةأل ألت د  تمممم  رطممممط ل ممممن  اتا د لمممم  دمممم ن  الزخمممماذند را اتمممما   إذ  أناممممج إمممممم  ممممج    مممم  م ممممم ألي تا ممممات ألملباتممممةتا 

 1ألس ن تجي  ل  ألينجذت   عج :

س من   مل ين  تم   أناج إدأل ة ألسات ما م مم ألينمجذت  بأمكل    م  را ما  ممل مااتما ألينخطمتط أل إداري املؤسسة : -1

نهمممجألفإا ألس مممطةة ل ممم  ا  د داينممماممل فمممإن لصمممادذا ألسمممجذ  م مممم ذفألناإممما تمممتاق إا د اممما    ممم ة لممم  أليا ممما د ي يمممج لممم  

    ا ألالمنااد ماهاا    اا يأنب  ل ناح ألابك  م م ل نفإل ندألء نمضاء لعا  ألمدأل ة .

                                                           
1
  ألاج ألنة 3ألسااي ت   االأا ألاج ألنة ل اج نل ن لازدن  "ألينجذت  ألملباتيك ل  لقظف  ألسأاي   أليجديتا د لجإل إلكا تا زط ت إا  مل ألاج ألنة"  ل  ةة يقتل ملإادة   

 .10  ص 2011
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ممم  ألسمم ت ممم ز لمم   لنممجألد ألمذاتمممك د إ  صمماف ألمدأل ة إن ظإممف  ملممةكات ألس مماهاا ذألت ألم   :املففاو و املسففاهم   -2

                       د لقمممممممم   ممممممممجدث إرممممممممن س نهاتمممممممما ألينممممممممجذت    فكممممممممان الدممممممممج لمممممممم   ممممممممةي يضمممممممما  أليت ممممممممت   ألعلاممممممممل علممممممممفألف ألس مممممممماها ن

 د ز م ات    اا نن ز ةية لجذ  ألاب ادات ي اه   مل ااب ل تااةي  اجد يضا  يإ  ن ب  مانج لاك  .

هاالء م م ز ةية ألسجذ  دصبا د ت لا ألي فألن  ألسايتا   د ي فلفن دن اتاإما سأةفما يأناج  لدا ن   و املوردين: ا -3

ألسة   ألساممل د ألي ج ة م م أليففماء دماميت ألل  د  م أل د اما ألي متفيا يمجإل ألسات ما  لما يضما  يإم  ز صمتاإ  اب مفذإ  

 .يجإل ألسات ا 

إهنامممال هممم   أليأمممةي ا داسأافلمممات يق صمممة داأةفممما إتمممناةأل يا أليف مممجة د را ممما مقمممج إ ز ممما إ  لأإممما  الزبفففا ن : -4

  .داأال ت  فياا ألعال  د إذأل كا فأل لأناجي  ماهاا  اف د  نيقلك د نتانلك يا ضاما ند ألسفأل د ألعديتا

  ألمدأل ة لم  نامل دضم  تتاتما مالمما إمناماد   ادما أليأمالا ن م مم ألي مفألن  ألسايتما لمم  نامل ألس ادضما لمالعفامل   :  -5

 ي اف  د ز  ت  ل أليا أليأااف .

بغمممممةل زفتممممم   أممممما إا ند سفألاإممممما م مممممة لممممماممل  زةجمممممأ ألسات مممممات إممممممم  البنفففففوو و مؤسسفففففات اإلقفففففرا  األ فففففر  : -6

ألي مممةدل لممم  ألسات مممات ألسايتممما غ ممم  نن هممم   ألعر ممم ة ماهاممما لأةفممما د اممما ألا طمممة د لأةفتاممما ي مممج ة ألسات مممات م ممممم 

د  أفد  مل ذيك إمم ز ةية لجذ  ألاب ادات ألي ي يا ج  ق  ألي فألن  ألسايتا د زااتاإا يااة م  ألسماممل  ألد ل ن   ألي ج

 يااات ا.

 أنامج بأم  ناإم ة أليجديما م مم ألي تا مات أليامك زصمج ها ألسأمةدمات  ممل أليأجيمج لم  ألعغمةألل  الهيئات الحكومية : -7

ند فمممممةل أليضمممممةألنب  د هممممم   ااتأممممما    لنامممما لةألذ ممممما ألينأممممماط ألمذنصمممممادي  ند   تممممم  ألي تاتمممممات ألالذنصمممماديا ياجديممممما 

نن  2002أل  ألسأماي   ممال  أناج م م دتا ات دألذأتا د تاتاا   دذج دتن  اجقا ألمز ماد أليمجدممل ياا اتم  ن مقمج إ مج

 نهاتا ألينجذت  ) ألسصةبا أليأالا ( زكفن  مل :

 ي امج  مل  ف  ألي ةأل ألت ألمدأل يا . -
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 ي امج رب ألء أليضةألنب  مل دقاء أليا ا د أليك اءة مقج ألينط ت  أليأادف ياقظال أليضةييك. -

 إتنغ ف لفأل د ألسات ات دك اءة د فأايتا . -

 ملحاسبياملطلب الثالث: أنواع التدقيق ا

ياك  ز فيب ألينجذت  إمم ممجة ن مفأل  نتاتمتا   مب  مف  أليأامل أليم ي يمن  لم  ر يمه  د يمن  زقمادف هم   ألع مفأل   اما 

 ي مل:

 ل   تث ألميت ألل . -

 ل   تث لجإل ألي    )حج  ألمرن ا ألت(. -

 ل   تث زفذت  مااتا ألينجذت . -

 ل   تث ألي ان  بأااتا ألينجذت . -

 ن فأل  ألينجذت  ألعرةإل. -

 من حيث اإللاتام القانوني: -1

هف ألينمجذت  أليم ي يام ل ألسات ما دمه دف ما يا مفأل  ن د أليتأمةيأات ألي مانجة د غاي ما لما ي ممى  التدقيق اإللزامي: -1-1

داينمممممجذت  ألي ممممما ف    د لاممممماف ذيمممممك ألي مممممفأل  ن ألسقظاممممما يأامممممل ألسات مممممات ألس ممممماهاا  دلممممم  نهممممم  لممممما زمممممق  ماتمممممه هممممم   

  ممادات ينممفمم زممجذت  ألاب ممادات د ذفألناإمما ألسايتمما ألا نالتمما  د ذممج اممةإل أليأممةي نن ألي ممفأل  ن ضممةد ة  أتمم ن لممجذ  

ي ممفل لعامم  إدأل ة ألسات مما دت ملممتح لممجذ  ألاب ممادات د زصممج  ألاجاأتمما أليأالمما ياا مماها ن ذممةأل   أتيقممه د ز جيممج 

 ن أاده.

ددن إيمم ألل ذمما ف   ند الن مما ألينممجذت  ألينأاذممجي هممف زممجذت  ألرنتمما ي يممن   التففدقيق ر ففل اإللزامففي االتعاقففدي  : -1-2

لأتقمما د يةامم  نلممة إمنامماد  عصممبا  ألسات مما ند ألع ممةألي ذألت ألسصممةبا  يعممفز  مممل همم أل أليقممف  لمم  ألينممجذت  ز جيممج 

 1ين  ت  نهجألي لأتقا . لعاف ألينجذت  د ن ألاجاأتا أليأالا د لجذ  ألاب ادات 

                                                           

.12لةا  تاد   ص  "ألينجذت  ألملباتيك ل  لقظف  ألسأاي   أليجديتا د لجإل إلكا تا زط ت إا  مل ألاج ألنة"  ل اج نل ن لازدن   1  



 اإلطار النظري للتدقيق                                                                                        : األول  الفصل   

 

  10   

 د يق    إمم: من حيث مد  الفح  ا حجم اإل تبارات  : -2

د أليسممج ت   يأنممك ألينممجذت  ألين صممت مل نن ي ممفل ألسممجذ  د  مم  ااتمم  ألي تممفد د أليممجفازة التففدقيق التفصففي  : -2-1

يانأ ج ل  نن اات  أليأااتات ل تجة د دا نظال د نناما تماتاا   رايتما لم  ألعرطماء ند أليغمش ند ألين ممب  د ألينمجذت  

 ألسايتا ألياك ذال  باا ألسات ا .ألين صت مل  ياك  نن يكفن زجذت  كالل إذأل ز  ف   كل أليأااتات 

د فته ي فل ألسجذ  دارنتا  متقا زاال ألملجنا  د ز جيج حج  أليأتقا يةز ط دفاإما  ظمة  التدقيق اإل تياري : -2-2

 ألسجذ   مل لجإل ت لا  ظال أليةذادا أليجألراتا  د ين  إرنتا  أليأتقا دأ ج ه ي  ألعتافب ن:

 ت ألابكاتا .ألين جية أليش صلك  ند لا يأةي دايأتقا -

 ألين جية ألم صاع   ند لا يأةي دايأتقات ألم صانتا . -

د يأنب  ألينجذت  ألمرنتا ي هف ألعتاس ألي انج ياأال ألستجأل    تث ال يقاتب ألينجذت  ألين ضت مل أليظمةدي ألابايتما  

 د ألينكا ا . ع ه تتادي إمم زيادة ألعم اء إضافا إمم  أا ضه ل  مفأللل أليفذ  د ألاجإج

           ألاجمممجية دايممم  ة ن مممه يعمممب ألين ةذممما دممم ن ألينمممجذت  أليكالمممل د ألينمممجذت  ألين صمممت مل لممم   ا تممما د دممم ن ألينمممجذت  ألاج عممم د 

 ألسايتمما د ألينممجذت  ألمرنتمما ي لمم   ا تمما نرممةإل   فاينممجذت  أليكالممل ذممج يكممفن ز صممت مل إذأل زمم  ف مم  ااتمم  أليأااتممات 

تممما  د داس ادمممل فمممإن ألينمممجذت  ألاج عممم  ذمممج يكمممفن ز صمممت مل إذأل ند ذمممج يكمممفن إذأل زممم  ف ممم  اممم ء لممم  زامممك أليأااتمممات ألساي

 ف   اات  أليأااتات ألسايتا ألياك يأااإا ذيك ألاج ء ل ل ألينجذت  .

 دياك  ز  تاه إمم:من حيث توقيت عملية التدقيق :  -3

ي ممممممجن ألسممممممجذ  مااممممممه بأممممممج ناايمممممما ألي تمممممم ة ألملباتممممممةتا   بأممممممج نن يممممممن  إذ مممممماف أليممممممجفازة د إمممممممجألد  التففففففدقيق ال: ففففففا ي : -3-1

ألاب ممادات ألا نالتمما د زصممفية ألسة مم  ألسمماممل  د لمم  ل أليمما ضمماان مممجل  ممجدث  أممجيل  مممل ألي تا ممات بأممج زممجذت إا  د ن ممه 
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م ألسات ما  اما ن ممه يمادي إمممم ياقم  لم   ممجدث إ ز مات  ممل أليأاممل دألرمل ألسات مما  تتعما زمةدد ألسممجذ  ند ل مامجيه م مم

 1ر   إ نااالت ألي إف ل  اا ب ألي انا ن بأااتا ألينجذت .

ند غ مممم     مممممل ألينممممجذت  ألس ممممناة يممممن  ف مممم  ألي تا ممممات دصمممم ا ل ممممناةة ند م ممممم فتمممم ألت دد يمممما التففففدقيق املسففففتمر : -3-2

ذألت دد يا  تث ين  ألي    ندال دأدف ر ف ألي تم ة ألملباتمةتا  د هم أل أليقمف  لم  ألينمجذت  يقاتمب ألسات ما أليك  م ة 

أليأااتممات أليضمم اا ألياممك ز نمماج إمممم دذمم   فيممل   ممةتا ي  صممإا   د يانمماز ألينممجذت  ألس ممناة دأ ممه يممففة أليفذمم  أليكمما مل 

ت    فت ضمملك ذيممك إمممم ز اتممل فممةص إ زكمما  أليغممش د أليت ديممة لمم  يااممجذ  لامما ي ممامج  م ممم ألينفتممت   مممل مااتمما ألينممجذ

 تةما إ تأاي ألعرطاء.

 من حيث نطاا عملية التدقيق : -4

 ياك  ز  ت  ألينجذت  ل   تث  طاذه إمم كالل د ا ع .

 تمم  د مممل همم أل أليقممف  لمم  ألينممجذت  ال زضمم  ألمدأل ة نيمما ذتممفد م ممم  طمماق ماممل ألسممجذ   د يممن  زق التففدقيق المامففل : -1- 4

مااتما ألينممجذت   مممل إ مما  غ م  ل ممجد د يإمم أل يممن  إامةألء زممجذت  كالممل د ز صممت مل د  م  ااتمم  ألي تا ممات ألسايتمما را مما 

إذأل كا مم  ألسأممةدمات  ممغ  ة   ند يممن  إاممةألء زممجذت  كالممل ز صممت مل يأناممج م ممم نتمماف  أليأتقمما د ألمرن مما  را مما إذأل 

 كا   ألسأةدمات     ة ألاحج .

              ي نصممممة همممم أل ألينممممجذت  م ممممم ذتممممال ألسمممجذ  امممم ء لأمممم ن لمممم  ألي تا ممممات ألسايتمممما د يممممي  ااتأإمممما  التفففدقيق الجز ففففي : -2- 4

د يممم يك يق صمممة  طممماق ألي  ممم  د ل ممماديتا ألسمممجذ  م مممم هممم أل ألاجممم ء ف مممط   د  ممممل لامممل هممم   ألابممماالت ينأممم ن دامممفد 

لمم  ألعلاامما م ممم همم أل أليقممف  لمم  د   إز مماق ند م ممج  نمماد  يااممجذ  يفدممح فتممه  ممجدد د  طمماق ألينممجذت  د أليإممجي لقممه  

 ألينجذت  هف زكات  ألسجذ  د    أليأااتات أليق جيا يااات ا ل  ل  فضات د لجففمات عي غةل لأ ن .

 

                                                           
 .27 ص 2013ط أا ألياا تا  مصال أليجي  ل اج لنفممل  "ألسةألاأا د زجذت  ألاب ادات"  االأا أليأافل  دألينكقفيفاتا  أليتا   ألي  1
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 من حيث القا م بعملية التدقيق:  -5

 ياك  ز  ت  مااتا ألينجذت  ل   تث ألي ان  ده إمم  فم ن نتاتت ن :

ل ينأممممأ دألرممممل ألسات مممما د ي ممممفل دممممه ن ممممةألي دألراتمممم ن لمممم  ناممممل هممممف  أمممماط ز تتمممممك ل ممممن التففففدقيق الففففدا   :  -5-1

 أليفذفي م م أليق اط ألينايتا : 

 دذا ن ظاا أليةذادا أليجألراتا. -

 ذتاس د اا أليك اءة ألياك ين  باا زق ت  أليفظان  . -

 زجذت   ظال ألسأافلات ألملباتةتا ألسفيج ألعتانلك يااأافلات ألملباتةتا بأكل دد ي . -

 ت د ألي تا ات د ألس تقجألت ألملباتةتا .ف   كافا أليسج   -

 1 اايا ن فف ألسات ا. -

                            هممممممف ألينممممممجذت  أليمممممم ي يممممممن  دفألتممممممطا  ممممممةي لمممممم  رمممممما ج ألسات مممممما بغتمممممما ف مممممم  ألي تا مممممماتالتففففففدقيق ال:ففففففار   :  -5-2

فنمممك ل ايمممج  مممفف صمممبا ألملباتمممةتا د أليفذمممفي م مممم ز تمممت    ظمممال أليةذادممما أليجألراتممما لممم  نامممل إدمممجألء  ني د أليسمممج ت 

 ألسأافلات ألملباتةتا أليقازعا م   ظال ألسأافلات ألملباتةتا .

 التدقيق عملية تخطيط :الثاني املبحث

 يأااتما يااعماالت ألمل نا ما ل نم  ألهنامال زكمةي  زم  ذمج ن مه لم  ألينأ مج نامل لم  ضمةد يا ألينخطمتط مااتما  أمج

 ألينفذت  د مل دايك اءة دطةي ا زت   إ عاز  ين  تفي أليأال دنن ز جيجها  ز  ذج ألملبنااا ألسأاكل دنن ألينجذت  

 دضم  ألينخطمتط ديأنمك ألينمجذت   مااتما زخطمتط لم  هالما ام ءأل يأنبم  ألسات ما  أماط نن لأةفما  اما .ألسقاتمب

 ألينمجذت  مااتما ينأديما ألسمجذ  ديخطمط ألسنفذأما  إامةألءألت ألينمجذت  يط تأما ز صمت مل دلمقج  مالما إتمت ألزتعتا

 :مم  ألسجذ  ي امج ألاب ادات زجذت  ألسقاتب يأااتا دألينخطتط .ألسقاتب أليفذ  د مل دك اءة

                                                           

  ألع دن  ص 2011ألعدمم   أليط أا دألينفزي   يانأة ألس   ة دأل  نف  ت لا ل افد  ن اج يفت  كا ف ا  ماة ل اج ز ي ات  ما  زجذت  ألاب ادات أليقظةي   1  

18. 
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 تمين  دنن أليأامل ش صم  ذمج ألملبنااما ألسأماكل دنن ألسقاتم ا  أليأقايما دإمطائاما أليإالما ألاجفأل مب م مم ألينأمةي -

 .ب ةما إ عاز 

 .ألس امجي   مم ل ن  بأكل ألعمااف زفزي  -

 .دألا ب ألء ألكرةي  ألسجذ  ن ذ ل ل  ز  ألي ي أليأال زن ت  -

 .كافتا زجذت  نديا مم  ألابصفف  -

 .ألينكايت   مل ألين ك  -

 .أليأاتل ل  ألين اه  تفء زعقب -

 الحسابات تدقيق عملية تخطيط أهمية :األول  املطلب

 هممل أليأامل اجيمجة  ممل نتمايتب ألدنكما  مإمم ألابااما ددن  ألينمجذت  مااتما دفأايتما   ماءة ي يمادة  ةي ما نتمإل إن

 مااتما لم  همال  أنبم  ام ء ألينخطمتط مااتما نن يمج كفن  ألسمجذ  ن لم  أليكا م  نن د غم  دذتم   بأمكل ألينخطمتط

 .ألسقات ا أليأقايا  أط  ال ند هاال لا  ا  أل نناا إال ألينجذت 

 نهاتنمه إ كما  ال ياكم  فإ مه ألعهمجأليم إمم ياف مفف  أليأامل دزقظمت  ألسأافلمات دز اتمل زعات  يأنك ألينخطتط نن دباا

 :ي مل فتاا زناال دألياك

 .نفضل بأكل ماهاا دأليةذادا ألينجذت  نمااف زقظت  -

 .ألينجذت  دذ  زخ ت  -

 .ألملبنااا ألس ااآت لفألاإا -

 .ألع أا  ديي  ألعهجألي مم  زةزك  ألينجذت  مااتا األ -
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 يقطماق مالما إتمت ألزتعتا إيعماد ىداأنم .كافتما ألينخطمتط يكمفن  نن ألاب مادات يعمب زمجذت  مااتما زخطمتط مقمج

  عمازإ ينطامبد ز  تم  ذيمك  .ألس مامجي  مم م دأليمجذت  ألي مات  د ألمملمةألي باما ألي تمال د ت تما ألينمجذت  مااتما

 :ألينايتا ألا طفألت

   مل   مادات ألسات ما ف م  ألا ما يمل ألسمجذ  دإلكمان ن مه أليم أ  يظم  ذمج :املؤسسفة حفول  عامفة نظفري 1-

 مم م ألابكم  ني د  اءزمه  كا م  زعةبنمه لإاما ذيمك  يمه يت منى  تم  يكم   .ماهاما دألابكم  فإاإما ني ل املمةة أليج ألتما

 زعا يما  ز قتما  اب مان  داإامه هم   ألسة اما  ممل لاملمةألت يعام  يم  إذأل ألسايتما ألي مفألن   ممل ألسناامل أليناماع  ألسقمن 

 دز تمت  لةألذ ما لم  لما  يم  يمناك    ماداهاا   زمجذت ي يقمف  أليامك ألسات ما  مفف  دألاناامتما ضمةيةتا ذا ف تما 

 ألسات ما نرطما   مفف   مانب  ني لم  إمطماء يمناك  ديم  .ألم نماج رطمفألت يعإمل كمان إذأل ن فألممه بأماى ألمل م دن

 1.ه   ألعر  ة نرطا  مم  ينأةي ي  إذأل سفألاإتاا ألسكف ا دألساد ات

 : أال دألياك أليضةد يا ألسأافلات كل دعا  يااجذ  ي اح ألسات ا مم  دألينأةي

 :لاي مل دزنضا  :العامة املعلومات -1-1

 أليقظمال  ألي ما فن  مم م لم  ألال م   دمج ال ألينمجذت  ل مل ألسات ما هفيما دين جيمج :املؤسسفة هويفة تحديفد-1-1-1

  نس  أما إا  لم  د أليغمةل زكفيناما داتماإا دزما ي  ألسنصماا ألسأافلات ألسجذ  لناا ي ن   يك  يإا  ألالدنجألع  دأليأ ج

 ألسأافلمات ددأم  ألينعما ي  أليسمجل  ذم  د م يك دألسكازمب دألي مةد   ألسصما   دذاناما أليةنيقملك ألس مة دمه  ألسصمةح ألساف

 2.أليضةد يا ألعرةإل 

 ين صل نن  مل ألسات ا ألس ادي ن ل  دلقاذأا  فأل  دفألتطا يااجذ  ياك  :للمؤسسة التاريخ  التطور  -1-1-2

 ز م  كا م  أليامك ألعتم ا  يج ت يااجذ  نن ياك   تث يااات ا  ألاباممل دأليت ت   داينقظت  را ا لأافلات مم 

 .دألينعا يا ألين قتا دألي ا ف تا ألملجاالت باا اب   ألياك دألينطف ألت ألسات ا إ أاء د ألء

                                                           
 .67 ص  2003  ألاج ألنة ألاجالأتا  ألسط فمات ديفألن  "ألينط ت  إمم أليقظةيا ل  ألاب ادات دلةألذ ا ألسةألاأا" دفز ن  ل اج  1

 .105  ص 1974م ج ألي ناح أليصب   "ل اد  د نت  ألسةألاأا مااا دما  "  لات ا مل ا  ألاجالأا  ألي اهةة  لصة  2
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 ندال ماتمه فتمه  زنأمط أليم ي ألي طما   ممل ألسات ما لكا ما لأةفما ياامجذ  يت منى يكم  :املؤسسفة وضفعية -1-1-3

  ممل نرمةإل  داات ا ألسات ا ل ا  ا لفذ  ث  ألينفت    مل دتانةأل  تفيا ذطاما كان إذأل لا ألي طا  ه أل   تأا لأةفا

 .أليأالاا دأليتج دألسةددديا ألعمااف  ذ   تث ل  ألي طا     

  مةق  دأليامك زخم  دعاأإما ألسمجذ  ي مفل أليامك أليأقا مة إن :والتكفوين التوظيفف فف  املتبعفة السياسفة -1-1-4

 .ألسفظ  ن داسات ا د  اءة لةددديا م   ني دنكفي  يه   اح أليجألراتا دأليت ذتات دألينكفي  ألينفظت 

 ي مجد ااات ماي ألينقظمت  أليمجألر مل لخطمط ألسمجذ  يمجإل يكمفن  نن أليضمةد ي  لم  :املؤسسفة وإداري التنظفيم -1-1-5

 .ددظان إ   ألسات ا دألرل ألس ادي ن نتااء لا  ألمل طط ه أل فتنضا  .ديفدبإا ألعتاتتا ألس اديتات

 :دزنضا  :السابق   املدقق   أسماء -1-1-6

 .لأإا ألسات ا زنأالل ألياك ألي قفت ذاناا -

 .داسات ا ألس ادي ن زةبط ألياك دألابايتا ألا ا ا ألالز اذتات -

 أليمجألر مل يانمجذت  دامفد ذ م  دلم  ألسات ا  دألرل ألس نأااا دألعتايتب أليطةق  م  ي أف نن ألسجذ  مم  ن ه  اا

 .داسات ا

 :للمؤسسة التقنية ال:صا   عن معلومات -1-2

 ألسات ما ألسنأا ما دنأماط ألسأافلمات دعاتم  إسمال مم م يكمفن  نن ألسمجذ  مم م :املؤسسفة نشفا  طبيعفة بيفا  -1-2-1

 :لال

 .لاممل ند رجلا   ند  قايمل ند زعا ي   اب  ذألت ألسات ا كا   إن لأةفا -

 .ألسات ا  مل ألس نأااا ألينكقفيفاتا -

 .ألسقنعات درصان   فمتا -

 . ي تتااا ألت ألساكتا د فمتا دذتاا ألس ا ا ألاجغةأل مل  ألسفذ  لأةفا - .
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  أماط ألسات ما دألتمناةأل يا  تتعما مم م زمأث   ديمه دنتانملك ضمةد ي  ألعديتما دماسفألد ألينامفي  إن :التمفوين -1-2-2

  ممل زق صمة دأليامك هم أل ألملجماف  ممل زطمةح نن ياكم  أليامك ألسأماكل لأةفما ألسمجذ  مم م ين غممل ديإم أل ألم نااتما  أليمجد ة

 يقط م  أليشملكء د  م  ألعديتما  هم   ألسمفألد لمف دي دممجد ألي مفق   ممل ألعتمأا  دنغ م ألت زنمأثة دألياك ألعديتا ألسفألد زكا ا

 .ألينعا ي  أليطاب  ذألت يااات ات داين  ا

 يإم أل دأليضمتا   كا ناماالت ألي مةذا ي رطما  لأمةل دهمف ألسات ما    ادات ن ج ألمل  دن ياال :التخزين -1-2-3

 .دلفألذأه ألينخ ي  تتاتا مم  ألينأةي ألسجذ  مم  أليضةد ي  ل  دات

  تمث ذيمك   ممل دألكالت ألس منأااا أليفتمانل رم ف لم  ألم نااتما ألي مج ة مم م يطام  نن ألسمجذ  مم م :اإلنتفاج -1-2-4

 .د ايتاا دزعإ  ها نهاتتاا  تث ل  ألم ناج د جألت لأايقا ألسجذ  مم  ينفاب

 :زخ  لأافلات دهمل :للمؤسسة التجارية ال:صا   عن معلومات -1-3

 ألملبنااما ين مجية ألسأماكل نتاتمتا يأنبم  دهم أل يااات ما  داين  ا ألي بان  مجد لأةفا ألسجذ  مم  :الزبا ن -1-3-1

 زبفن  ني ر ا ة فإن ألي بان  ل  ذاتل مجد مم   أناج ألسات ا كا   فإذأل أليفذف  

 ألمااايتا ألينطف ألت ذة  م  د ألتا ألسجذ  مم  ي أل ألساديا   ايتاا مم  دبايناممل نماايإا  ذ  مم  زاثة

 .ألينأاط  مل ألابا اا دألين ا ات ياا تأات

 ضما  لأةفما لكا تاما نامل لم  ألسات ما فتمه زنأمط أليم ي ألي مفق  د ألتما ألسمجذ  مم م ين غممل :املنافسفة -1-3-2

 .ألينقاف تا ذج هاا دلجإل ألي طا      ل  ألعرةإل  ألسات ات

 دز جيمج ألي تم  ألسكف ما ي مأة أليأقا مة د ألتا ألسجذ  مم  ين غمل ألم ا  ه أل د مل :البيع أسعار تحديد كيفية -1-3-3

 .يا بان  دألينعا يا ألساقف ا ألسايتا ألا صفلات دد ألتا ألين    نيضا ماته يعب  اا ألماااممل  أليإالش



 اإلطار النظري للتدقيق                                                                                        : األول  الفصل   

 

  17   

 لم  دذيمك ألم ما  ألي ما ف   د ألتما ياامجذ  أليضمةد ي  لم  :للمؤسسفة القانونيفة ال:صفا   عفن معلومفات -4 -1

 ألتن صماء ماتمه يعمب يااات ما   اما أليضمةييك أليقظمال د م يك أليأامل ذما فن  أليأمةكات  ذما فن  ألي مفأل  ن  رم ف

 :لال ألي ا ف   دااجا ب لةز طا نرةإل  لأافلات

 ألعتانملك يااات ما ألي ما فن  ف م  رم ف لم  ألاب مادات لمجذ  ي منطت  :النظفامي القفانو   فحف   4-1 -1

 دل مماديتات دألا ممات ز جيممج د مم يك  أمما إا دلعمماف لايإمما د نس يااات مما ألي مما ف   أليقظممال مم مم ألينأممةي

 .يااات ا ألي ا ف تا ألابتاة دفت ة ألس اها ن

 :1ميانأةي م  ألسات ا زكفي  م جم م  يطا  نن ألسجذ م م  ينأ ن :املال رأس بنية -4-2 -1

 .ملةيك كل د صا ألسات ا لاف  نس -

 .دامدأل ة ألسكا  أليأةيك ت إ -

 .أليأةكاء د ن دألا  انة ألع باح زفزي   ت تا -

 . جددها  مل أليسبب ملةيك يكل ألس افح ألس ايغ -

 .أليأةكاء دلةز ات لكافآت -

  مةي لم  دألالز اذتمات ألسب لما ألي تمفد مم م ألم م   ألسمجذ  مم م ين غممل :األساسفية واالتفاقيفات العقفود -4-3 -1

 ألا ا مما أليأاماف  أليأ ممفد لمم  أليأ ممفد دألينألتقممات  ألي قكتما ألي مةدل م ممفد زنضمما  لمما مممادة دأليامك ألسات ما

 دألالز اذتمات أليأ مفد ف م  إن .ألي مةدل مم م يةبصفف  ألالتتااا ألت  ه  م فد دألي بان   ألسف دي  ل  داالز اذتات

 دتمتاا  أنبم  نناما دألياا تما ألسات ما  مم م زماثة ألسنفذأا دألياك ألعرطا  داأةفا يااجذ  ي اح ن ه ألعدممل فانجزان  يه

 .دألس   ي  د ن ألسات ا ألسصااح  مم ألملبنااا أليصةألمات ين جيج فأايا

 إذأل لما لأةفما يتمناك  لم  ألسفامفدة ألين ألممات دعاتم  زمال مام  مم م يكفن  نن ألسجذ  مم  :الراهنة النتاعات -4 - 4 -1

 .ألعرطا  ز ادي بغتا ي يك لاد ات رصص  ذج ألسات ا كا  

                                                           
 .130  ص 2000ن اج  امك ااأا  " ألسجرل ألابجيث ينجذت  ألاب ادات  دأل    اء ألع دن  أليط أا ألعدمم   1
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 أليقظممال أليضممةييك درصف ممتات أليضممةيةتا ألابايمما مم مم ألم مم   ألسممجذ   مممم ين غمممل :الضففريبي النظففام -5- 4 -1

 لأةفما فكمةة د م يك عرم  ألي ماد ا يا مقفألت أليضمةيةتا ألين ما ية لأايقما ماتمه ين غممل  اما ألينمجذت   ل ل يااات ا

 .ل ن  اتا زفاج أليت أللات دهل بأج    فإل  ي  أليت أللات هقات دهل دلجأل   أليأاتل مم  أليضةييك أليةبط

 بأ ن آر أل  تث ألينقظت  ل  ألسات ا دألرل ألملبات ا دظت ا دف   ألسجذ  ي فل :واملال  املحاسبي النظام -1-5

 :ألينايتا أليأقا ة ألالمن ا 

 أليقظال ألملباتيك ألساممل   -

 .ألي تج  مل ألسن   أليقظال -

 .د  اءهاا أليسج ت دذا -

 .ألسات ا  مل ألاب ظ  ظال   ايا -

 .دألي ةمتا ألسات ا باا ز فل ألياك ألعتاتتا أليأااتات -

 .ألسن أا  تنألمه  ةي ا -

 .ألمل  د ات ز تت   ةي ا -

 ألي مات  ألينخصمت  مم م يمقأك  نن يعمب ألينمجذت  يأااتما ألينخطمتط إن :اإلرفراف وحسفن املسفاعدين تعيف   2-

 .ألعدألء ه أل ز تت  ر ف زنع ج ل  ألياك ألسإال ندألء دلنابأا ماهاا ألي ات  ألمملةألي دز  ت  ألسنا ا أليأال ي فة

 مدنخصمت  ل مامجيه م م ألسمجذ  ي مفل نن ياأامل ألي مات  ألينخطمتط لأتما  ينطامب :املسفاعدين تخصفي  -2-1

 ألي  م  لإمال  ممألي مات  ياا مامجي  م ألينخصمت  دينطامب ألينمجذت   مااتما ماهاما ألملمناا  أليامك ألي  م  لإمال

 دذتم  دفنمك  ممك  صمة بأااتما ي مفل ثم  أليةأمةي  أليأقصمة لم  أليأامل أل نتاامات ألسمجذ  ي مجد نن ألمل نا ما

 د فمتما ل مجأل  ألالمن ما   ممل آرم أل ال  نل ألس مامجي   ممل عجم  هقمات كان إذأل لا يت جد داسكنب ألسفافدي  ياا امجي 

 .ألينجذت  مااتا دة ال  دانطا ات ياففاء زجد  ها ألسطاف  ألسإقتا أليك اءألت

 :ألينايتا ألعهجألي ز  ت  مإم يادي د كاا ألس امجي  مم  ألسإال دزفزي  زخصت  إن
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 .ل   ا يإا ألمل طط زفذتتاا  مل دألينجذت  ألي    لإال  عازإ -

 .ألس امجي  مجد  مل أليضةد يا غ   ألي يادة ند أليعج  ز اشلك -

 .ألس امجي  يطاذات ألعلال ألالتنغ ف -

 دعفدهاما يخمل ال داما ألينمجذت  يأااتما ألي أاتما ألينكمايت  ر م  دل اديما لإقتما  ألس مامجي  زقاتما مم م أليأامل -

 :ر ف ل  دذيك ألينجذت  مااتا نهجألي ز  ت   مل ألسجذ  د ك  دن ألسإقتا

 .ألينجذت  يأااتا ألسناح أليك مل أليفذ  -

 .ن ث  ند لأتقا لإاا ندألء م  ل امج كل ل اديتا -

 .غ  ها ذ ل لأتقا لإال أل عاز نديفيا -

 . ج  مم  لإاا كل ل  ي  تااء ألس ج  يا ل  ألعذصلى ألابج -

 .ألينجذت  داكنب أليةأةيا ألسفأل د زجد   مم  ألس ةدضا ند ألي أاتا ألملبنااا ألي تفد -

 يمن إ  يكم  أليضمةد يا لم  ألعلمف   ألس مامجي  مم  ألمملةألي إن :أدائ م وتقييم املساعدين ىع  املا م اإلرراف-2-2

 ألعهمجألي  هم   ين  تم  أليضمةد يا ألينمجذت  دألمامةألءألت مااتما نهمجألي ل منفياها  لخنام  مم م دايأامل ألي مانافن 

 دألسنأا ما ألينمجذت  يأااتما ألينخطمتط فتم ة نثقماء ماهاما زم  ألابصمفف  أليامك ألسأافلمات  ممم ألس مامجي  إ م   ديعمب

 إامةألءألت دزفذتم  ألسنفذأما دألينمجذت  ألملباتم ا دلأماكل دزقظمت  لات منه  أليأاتمل فتمه يأامل أليم ي داينأماط

 مااتما مم م ألسأمةي إ م   هماالء مم م فتعمب ألس مامجي  دفألتمطا أليأامل يمن  لأظم  نن دباما .ألينمجذت  مااتما

 ألاب مادات لمجذ  مم م ن مه  اا  ألي    مااتا نثقاء أل تأافإا ين  زجذت تا ند لأاكل ل اتةتا نيا مدم  ألينجذت 

 لم  لعافمما ألاب م ان  ممل يأرم  نن يعمب ألملجماف د ممل هم أل ل مامجيه   ممم ألمملمةألي مقج ألي اف تا ألاجفأل ب لةألماة

 1:نهاإا ألالمن ا ألت

 .د أجياه ألينجذت  مااتا دبة ال  رطا دض   مل ألس امجي  إملةألت -

                                                           
أليفها   صة م مل  ألسةألاأا ألا ا اتا   ألس اهت  ألعتاتتا د آيتات ألينط ت  دف ا يااأاي   ألسنأا ي ماهاا د ألسأاي   أليجديتا أليجأل  ل اج تا   أليص ان  م ج   1

  .31  ص 2002ألاجالأتا  ألمتكقج يا 
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 .لإالإ  زأديا نثقاء ياا امجي  ألس ناةي  دألينفاته ألسنابأا -

 دم ن يإما أليأااتما ألابامفف  نهم  بأمأن أليمةني دز مادف ألي  م  لم  أليقازعما ألاجفهةيما ألسأماكل  ممل ألس مامجي  لقاذأما -

 .ي أ  بأضإ  ألسجذ  ن

 .ألعدألء افأل ب يكافا ألس امجي  ندألء ز تت  لأاي   دملافيتا ألسةؤدت ن نلال أليت ذتا فةص زفف   -

 ل منفإل  يمجيا  تمفي ي يمج ندألئام  دز تمت  ألس مامجي  مم م ألمملمةألي مقمج ألي ماد ا ألالمن ما ألت لةألمماة نن الملمك د

 ألسإقتما   ماءها  ل منفإل  ألسإقما دزيمادة دأهمجألي ألس مامجي  هماالء أليتم ألل لمجإل دزيمادة أليأامل مم  دأليةضملى أليجألفأتما

 .مااتا ألينجذت  افدة ل نفإل  أل ز ا  مإم أليناايا  مل يياد تفي ده أل نيضا 

 لم  دمات ألينمجذت   يم أل مااتما  ممل ألس منغةق  أليفذم  مم  لاديما ديمت  أليأامل ند ألق  أنبم   :املفدقق عمفلأوراا  3-

 ند ألق زنضما  ألين ةيمة   تمث  نادما  ممل نتاتمتا    م ة دامن ا هما ألعد ألق بام   ألالهنامال لمجذ  ني مم م أليضمةد ي 

 دألمامةألءألت أليطمةق  د م يك مامل  لم  دمه ذال لا مظإا  ألسجذ  دفألتطا زعاتأإا ين  ألياك دألي ةألن  ألعديا كل أليأال

 دألي مةألن  ألين ةيمة إممجألد  ممل إيهاما ي متقج أليامك ألسمجذ  ألعتم  يمجإل يكمفن   تمث إيهاما  زف مل أليامك دأليقنمان  ألز أإما أليامك

 .ألي    مااتا نثقاء ألسإقتا إز ا  أليأقايا مم  دأليجيتل ده ذال ألي ي ألي    يط تأا

 إذأل لما ز جيمج د  مامج  ممل دإ عماز  ألسمجذ  ذمال أليم ي أليأامل مم م ديت  أليأال ند ألق  أنب  :العمل أوراا أهمية -3-1

 امجأل أليإالما ألس متقجألت لم  نيضما د أنبم  زمجذت إا  زم  ألياك ألسايتا ألي فألن  دخصفص بأج فتاا لأاكل تنظإة كا  

 .1مقه ياجفا   جيتل ند ألسجذ  ضج  جيتل ألين أل  ه أل  مل   نخجل نن ياك  عناا ال    ذا ف     أل  ني  مل

 ألسمجذ  ي مفل  سمجتل ني هممل أليأامل د ذما ألي مفف نن ياكم  :الحسفابات لتفدقيق الر يسفية العمفل أوراا -3-2

 ذيمك مم م دقماءأل ألعد ألق ه   د أنال ألسنهك   نيه زجمت  إيته د صج د ل لا مم  يانجيتل ند يأااه داين  ا دإمجألد 

 ألاب مادات أليت مفيات  بأمج ألينمجذت  ل م ألن دأليت مفيات  ألينمجذت  ل  ألن ل  ألدنجألء ألعد ألق ل  مجيجة لعافما مم 

 ل  ظما ند لقاذأما  تتعما مم  ألسسمجاا ألس  ظمات مم م  أمنال أليامك ألعد ألق دنيضما أليأافلتما  دألس  أل تما ألا نالتما

 .ألسات ا باا زات ل ألياك أليأ فد ن ج  مل ند ألسات ا م ج  مل هالا

                                                           

.98  ص 1998ل اج ألي تفل   مفل ي يب  ن فف ألسةألاأا  ألسكنب ألاجالعمل ألابجيث  لصة   1  
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   مفل نن ياكم  فإ مه ال يإم أل نرمةإل  مإمم  ايما لم     م  بأمكل زخنام  ألاب مادات زمجذت  ند ألق نن لم  أليمةغ  مدم م

 ألعد ألق ينامك دأليأالما أليةني متا أليأقا مة هقما   منأةل نن ياكم  ن مه إال ألابصمة  تمةتل مم م ألعد ألق زامك دم  ة

 1:دهمل

 .ألاب ادات ز اتل -

 .ألي    مااتا م  أليقازعا أليتفلتا ذتفد -

 .ألسجذ  باا ي فل ألياك أليت فيات -

 .أليجألراتا أليةذادا  ظال ز تت   نان  فهاا داا دل  ظات ل نخةاات -

 .ألمل نا ا دألاججألدف  ألاب ادات زجذت  لفألزي  -

 .ألينجذت  دةألل  -

 دلما أليمجفازة دأليسمج ت زمجذت   ممل تمتت أإا دأليامك ألسمجذ  مال رطا م  م ا ة ألينجذت  دة ال  :التدقيق برنامج - 4

 تمةتل  ممل تمتنخ  دألا طمفألت أليامك ز  ت إما أليفألامب ألعهمجألي مم م ألا طما هم   ز نمفي   اما دتا مات  لم  ز فيمه

 ازق ت هم   ألس ادف دأليش   رطفة كل منااء ألملبجد دأليفذ  ألعهجألي ه   ز  ت 

 إيهاما زف مل أليقنمان  أليامك همجإل مم م لةتمفلا رطما ألينمجذت  دة مال  يأمج :الحسفابات تفدقيق برنفامج طبيعفة -4-1

 ألاخ.. دألس تقجألت أليجفازة دأليسج ت زجذت  باجي دذيك أليجألراتا أليةذادا يقظال دف صه د ألتنه بأج ألسجذ 

 دبتمان رطمفة  لم  كمل ي  تاماء ألس مج  دأليفذم  ألينمجذت   نماماف  ممل زت م  أليامك ألا طمفألت لم  ألينمجذت  دة مال  دينكمفن 

  .دتق ت ها ذال ألي ي دزفذت  إزاالإا   مل ألتتق   ألي ي ألي أ مل أليفذ 

 2: همل نهجألي مجة ي    ألينجذت  فإن دة ال  دب يك

 .دأليسج ت دايجفازة أليفأل دة أليأااتات د صة ألينجذت  نمااف ل  ده ألي تال يعب لا زة ت  -

 .ألس امج ألسجذ  ل   اد ة ز صتاتا فقتا  أاتاات ياال -

                                                           
 .139لةا   ت   ذ ة   ص ماة ل اج ز ي ات   - نف  ت لا ل افد  ن اج يفت  كا ف ا  د 1
2
 .135  ص 2005ن اج  امك ااأا  لجرل إمم ألينجذت  ألابجيث  دأل    اء يانأة د ألينفزي   ماان  أليط أا ألياا تا  
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 .سأااجتاا ألي زل دألزخاذ نت اباا م  دألين ةي  ) داجت إن( أليفذ  أل  ةألفات م  ياكأ  ندألة -

 دة مال  زصمات  ألسمجذ  مقمج مم م :التفدقيق برنفامج تصفميم عنفد الحسفبا  فف  أ فهها الواجفب االعتبفارات -2- 4

 1: متنته  صب ألينايتا أليق اط دض  ألينجذت 

 .  تاا دن  ت إا لأتقا رطفألت لناا يكل عن ا نتا نل كا   كالاا ألينجذت  مااتا دقطاق ألين تج -

  طماق زامك ين مجد أليك ماءة د اما ضمفء مم م ن مه  تمث داسات ما  ألسفامفد أليجألراتما أليةذادما  ظمال   ماءة لمجإل -

 .ألينجذت  مااتا

 زامك ز  تم  يتمتح أليب  مال  نن فتعمب ذألزمه  د مج غايما ديمي  دتمتاا ألينمجذت  عن ز  ت إما مإمم يةلم  أليامك ألعهمجألي -

 .ألعهجألي

 .حجتتاا  مل ذفيا ذةألن  مم  ألابصفف  ل  ألسجذ  زاك  ألياك ألينجذت  دتانل ألتنخجألل -

 ألسمجذ  ي مفل ضمفئاا مم م دأليامك ألا ا ما ظةدفإما لات ما فاكمل  ايما  كمل ظمةدي زم ءل أليامك ألينمجذت   مةق  إز ما  -

 .ألس ن  ألينجذت  دة ال  دإمجألد

 دفم  لأتقما ين  تم  نهمجألي ألع مةألي ل كاما رطما دمل ألينمجذت    ممل تمنت   أليامك ية طمفألت تمةدأل يمي  دأليب  مال 

 .ألسإقا لاا نلك د ن ماهاا لنأا ي دل نفيات ل اد 

 ألسات مات مم م يط م  د تمث ن فألممه دكافما يانمجذت  لف مج دة مال  دضم  ياكم  ال  :التفدقيق بفرامج أنفواع -3- 4

 .غ  ها زا  ها م  دألياك لات ا دكل ألا ا ا أليظةدي ألرن ي ب ةب دذيك ألسنااثاا  اى ند ألمل نا ا

 ياكم  ألينمجذت  دأليامك إامةألءألت ااتم  مم م ي دي نمف  دثادم  لأتما ي  دة مال  دهمف :العفام التفدقيق برنفامج -3-1- 4

 ألسمجذ  ن بأم  ل  ز  ذيك دذج .لأتقا زجذت  مااتا ل  يتقاتب  أجيل ل  ألينجذت  مااتات نغاب  مل ألتنخجأللإا

 لم  دزمق   ألسمجذ  يمجإل ألمدمجأل  دألالدنكما   دح ي نمل  دزتنتما مااتما لعمةد ألينمجذت  مااتما لم  يعأمل ن مه مم م

 دألرمن ي  أما إا دزقمف  ألسات ما  أ مج مااتمات نن مإمم دامضمافا هم أل أليش صملك  دز مجية  ز ك م   ألتمن  يتا

                                                           
  .152  ص2004 ألع دن دألينفزي   يانأة دألنل دأل   (أليقا تا أليقظةيا د أليأااتا ) رايج نل ن م ج هللا  ما  زجذت  ألاب ادات  1
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 دألاجإمج أليفذم  يمففة ن مه أليم أ  يمةي  هم أل دلم  .  م  غ م  ذي أليأمال ألينجذت  دة ال  ل  زعأل ذج ألملباتةتا ن ظاتاا

 مم  يغ مل ال د تمث لأتقما زمجذت  يأااتما دضمةد يا لقاتم ا يمةأل  لما لناما ألسمجذ  ينن م  دأليامك ألماةألءألت اات  دي في 

 .لإاا يكفن  ذج إاةألء ني

 د أماط   تأما دحجم  ألالمن ما   ممل آرم أل لأتقما زمجذت  يأااتما رصتصما يأمج :ال:فا  التفدقيق برنفامج -3-2- 4

 دنيما أل ن مجد   أليم ي  دذيمك مقمج يانمجذت  أليأال أليب  ال  ل  نفضل ديأنب  أليجألراتا  أليةذادا  ظال د  يك ألسات ا

 ذمج ن مه  تمث )دألا بم ة أليأااتما أليك ماءة( ةفتما زت أمه ألسمجذ  مم م يعمب فم  ألينمجذت  مااتما  ممل ألس منخجل أليقمف  كان

 ألمامةألءألت زم  ة يم  دباينماممل ألاب م ان  ممل زكم  دأليامك يم  ألينمجذت  مااتما نثقماء ألعرمةإل  دأليق ماط ألسأماكل بأم  زظإمة

 ذمج نرمةإل  إامةألءألت ني دإضمافا ألينمجذت  يأااتما زق تم   أليجذما دألابم   مقمج زمفيمل ألسمجذ  مم م يم يك باما  ألا ا ما

 .ألينجذت  مااتا مزاال ضةد يا يةألها

 لم  أليأجيمج نن هقمات  تمث زمجذت إا  ألسمةألد ألسات ما ل مة مإمم أليأامل أل ن ماف مقمج دي مجن :املرح ف  التفدقيق -3-3- 4

 دهم أل ألسات ما  إدأل ة ذ مل ألسايتا ل  ألي فألن  دإمجألد ألسايتا ألي قا أل تااء ذ ل زقع  نن يعب دألياك ألينجذت  مااتات

 .ألسة  مل ألينجذت  ىي م لا

 فتم ألت مم م مااتما ألينمجذت  زفزيم  يمن   تمث ألسايتا ألي قا ناايا  مل أليأال ضغط ل   ا  أل يخ   ألسة  مل دألينجذت 

 دايصمف ة دزأديتاما مااتما ألينمجذت   عماح دباينماممل أليأامل دإز مان ألعدألء ز  م ن مإمم يمادي لاما لقنظاما لةأل مل ند

 فتم ة رم ف داسات ما أليأامل دتم   ألعلمف   دمجذان  زالما دد ألتما إسمالم م م دل مامجيه ألسمجذ  يكمفن  دنن ألسةضمتا 

 1 همل: رطفألت  مل ألسة اا ه   إاااف دياك  .ألينجذت 

 دذيمك أليأااتمات ألمل نا ما  لم  دألين  م  داينمجذت  ألسمجذ  ي مفل نن  ممل أليطةي ما هم   زمنة   :أليأااتمات  ةي ما -

 د  ماداهاا زكمفن  أليامك داين م ا يا قمفد زت م  أليطةي ما دهم   دل متقجيا    مادتا لأم ن اب ما  ألسة اما ألي تمفد دنت م 

 .دغ  ها ألي ضاما ألسصةدفات  ألسجيق ن  أليق جيا  لال  ا  ة  ة ا

                                                           
 .78ص أليط أا ألعدمم  ألع دن  دألينفزي   يانأة أليةأليا زهةة زففت  تفألد  لةألاأا ألاب ادات د ألينجذت   دأل   1
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 ن  مجة نن لعامف  لم  ين  م  نن همف ذيمك ىدلأنم داملجمالت   ألين ا متل دمةبط ألسمجذ  ي مفل دهقما :ألاجمةد  ةي ما -

 .أليأال ألعتناذ دجفت  ألمااامملألسةألذ ا    ا   مل أليظاهة ألية تج ملجاف  ل اديا لأ ن ي قج ألس امجة ألاب ادات

 ألينمجذت  ألين صمتاتا إامةألءألت لم  لعافمما لم  ألينمجذت  دة مال  زكمفن ي :التفدقيق برنفامج إعفداد مراحفل -4-4

 :ن مه مم م ألينخطمتط بأقمفألن 300 ذم  ألسأتما  دم ن دذمج .ذطما  يكمل ل مجدة زمجذت  مااتما دأهمجألي ياففماء ألسصمااا

 إممجألد يمن  لما دممادة .ألينمجذت  ألمل ططما إامةألءألت د طماق دزفذتم    تأما دزفثتم  زخطمتط ألسمجذ  ن مم م يعمب

 1:لة ان ن ر ف ل  مااتا ألينجذت  دة ال 

   متج دكمل لم  أليأااتمات لعافمما يكمل ألينمجذت  نهمجألي ز جيمج يمن  ألسة اما هم   د مل :التخطيط مرحلة  -1- 4 - 4

 ذمج ألسأمت يات بأااتمات ألينمجذت  ألسةز طما نهمجألي فمإن ألساماف تمةتل مدم م .ألينمجذت  ذطما  ألسايتما ألي مفألن   ممل   ما 

 :كان إذأل ماا داينأ ج ز فل

 .ألسأت يات مااتات  سجتل ز  ذج -

 .ألسأت يات بأااتات أليت رت  ز  ذج -

 .ملةمتا ألسسجاا ألسأت يات مااتات نن -

 .كالاا  أنب  ألسسجاا ألسأت يات مااتات نن -

 .ل ن    ف مم  ز فيباا ز  ذج ألسأت يات مااتات نن -

 .أليصبت ا ذتاتاا مقج ز جيجها ز  ذج ألسأت يات مااتات نن -

 .أليصبت ا ألملباتةتا ألي ت ة  مل  سجتاإا ز  ذج ألسأت يات مااتات نن -

 زنماب   ممل ألمامةألءألت زةزيمب يمن  ندألئاما  ينأم ن أليامك ألينمجذت  إامةألءألت ذمفألن  إممجألد زم  لامى :األداء مرحلفة-2- 4 - 4

 ذج ألياك ألينجذت  دإاةألءألت ذاناا ميادي إم ذيك نن ملك دال لنجألراا  ند لتأادكا إاةألءألت نيا إيغاء دين  لقط   

 .ألينجذت  دب  ال  لا يأةي ذيك ياال أليناايا د مل ندألئاا  ل  زن ءل دطةي ا ز جيجها ين 

                                                           
 .697  ص2009نل ن ألي تج ن اج يط    فا  ا ألسةألاأا  ألالتكقج يا   1
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 يننهمك فأقمجلا ألينمجذت  بأااتما  ذتالمه نثقاء را ا  لفزأل ند م لات ي نخجل نن ألسجذ  مم  :التدقيق عامات 5-

 همف ي من ظ نن نيضما دماتمه ذيمك ألينمجذت   د  تأما زمجذت إا ي تمج رماص دةلم  ماهاما ياملمة لما رطمفة زمجذت  لم 

 مناما أل ن م  دإال ألسمجذ  ن ااإمف   دم ن ماهاما لأتقما لنأما ي م لمات هقمات ديي م  أليةلمفز  هم   ب مةيا دل مامجد 

 باما لفدمح ذاناما  ممل لفضمفما ألا ا ما  لمفز  زمجذت  لكنمب لمجذ  ند يكمل نن  عمج ديكققما ألسطافبما  ألي مةيا  م ا

  .نماايإ  لنابأا ألسجذ   مم لأه ي إل لف ج  ل ي   ظال مم  دلأاد ف  ي   دن لفظ ف  يتظل ددالينه أليةل 

 دإيضما ات ألتن  ما ألت مإمم ز نماج نلمف   ألينمجذت  بأااتما ذتاله نثقاء ألسجذ   أت ل لا  ا  أل :مهكرات التدقيق 6-

 إيضماح ند  مل ددن  ل  ظما زمةت يعمب ممجل  تمث بأمج فتاما بأمأناا زم  لما دزمجدي  رماص  سمجل  ممل دنمجديناا فت مفل

 :ي مل لا أليسجل  مل ه أل ألسجذ  يجدناا ألياك ألس  ظات دل  .دخصف إا ز  لا بأأن

 .ذا ف تا ند لفضفمتا ند ملكاتا أليأةدط ي أ  ألس نففتا غ   ند ألس  فدة داس تقجألت دتا ات -

 .لا  كامه ت فهاا ز مب  جدث ألسجذ  يخشلى ألياك ألاب ادات ن  جة -

 .ألينجذت  مااتا نثقاء ألسجذ  ماهاا مث  ألياك داعرطاء  أ  -

 .ألي ادلا ألسةألت  مل ألتنكاايإا ألسجذ  يةيج ألياك داس انل  أ  -

 .أليجألراتا أليةذادا  ظال  مل ثغةألت ل  داج  داا  أ  -

 .أليةنيقلك ألسجذ  مإم فهاا أليةاف  ألس امج يةيج ألياك ألس انل -

 .)ألس ن  ل  مل ني ل اديتا ل   ةفه إر ء مم    اظا دذيك( ألسات ا ل  لةألت ت باا ألسجذ   ة   ألياك ألس انل -

 .إضافا ند كا     فا تفألء ألينجذت  دة ال  مم  إدرايإا ضةد ة ألسجذ  يةي  ذج ألياك دألينأجي ت ألالذت أل ات -

 .ألينااع  ز ةية   مل إث اهاا داف  ألسجذ  يةي  ألياك ألين  ظات -

 .ألسات ا لجيةي  ل  مل فيا دتا ات ل  ألسجذ  ماته ي صل لا -
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 الدا لية الرقابة نظام تقييم  :الثاني املطلب

 لقنظاما دج ألتما دلةألاأما ألاب مادات لمجذ  ي مفل نن دايضمةد ة أليجألراتما أليةذادما يقظمال ألي مات  ألين تمت  ينطامب

 تمين  أليجألراتما أليةذادما ألسنأا ما دقظمال ألسأافلمات لأظم  نن لم  أليمةغ  دم مم ألي أ مل   أغتاه نثقاء ياقظال دل ناا

 يانمجذت  لكنمف  ز ةيمة زمفف   ألسةغمف  فتمه لم  ن مه إال ألسأماهجة  ند ألعتمئاا  مةح  ةيم  مم  ماهاما ألابصمفف 

 ألين ةيمة هم أل ديكمفن  ألينمجذت   مااتما إيهاما لم  ألينف مل زم  أليامك دياقنمان  أليجألراتما ياةذادما داين م ا ألسق م  دألي  م 

 ل متقجي  مجيتل دذيك ألينجذت  مااتا أل تااء     ة بأج نهاتا يه يكفن   اا ألينجذت   مااتا ر ف ذتانه يه لةملجأل

 .أليجألراتا أليةذادا  ظال  مل ألسكتأ ا ياأتف 

 لما   اءزمه لمجإل دز تمت  أليجألراتما أليةذادما  ظمال مم م يانأمةي ألاب مادات لمجذ  ي منخجلإا أليامك ألعتمايتب نهم  دلم 

 :ي مل

 ألي فألممج فتمه ز صمت مل يفدمح دتمان دفضم  أليطةي ما هم    ممل ألاب مادات لمجذ  يقفوم :التهك ليفة القا مفة أسفلوب 1-

 د  م  ذتمالإ  مقمج ألسمجذ  باما ل مامجد ي ت ملمج يكم  ألي مات  أليجألراتما أليةذادما  ظال  مل زفألفةها أليفألاب دألعت 

  .1أليقظال

 لم  ةة دإممجألد دنكاتم  ل مامجيه ند دق  مه ألاب مادات لمجذ  ي فل ألعتاف  ه أل  مل :الوصفية املهكري أسلوب 2-

 أليجألراتما أليةذادما يقظمال كالمل د م  دظت ما  لم  ند مااتما يكمل ألسن أما يإلامةألءألت دألي ملةح ند د   مم   أنال

 ألس ماد ت  ةيم  مم  ألسم  ةة لأافلمات مم م ديمن  ألابصمفف  دإامةألءألت   ظم  ل  بااا يةز ط دلا ألس تقجيا دأليجد ألت

 زنطاباما نرمةإل  دتمانل دنيما ألملباتمةتا  ألمامةألءألت دديتمل أليف م  أليمفظت    مإمم دأليةامف  ياا مادي ن  أليش صمتا

 2.ألي    مااتا

 

                                                           
 .143ألاب ادات  لةا  ت   ذ ة   ص  زجذت   مل لنأا ا د ألتا ألا طتب   ألغب رايج ل أج  فضل ل اج 1

.150  ص 2010تال  ل اج أليفذاد  ياي ل اج دديان  زجذت  ألاب ادات  لكن ا ألملجنا  أليأةد  يانش د ألينفزي   ألع دن  أليط أا ألعدمم  
2
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 :مم  داابصفف  ألاب ادات لجذ  ي فل ألعتاف  ه أل ف  :املحاسبي النظام فح  أسلوب 3-

 .دزجذت إا إ أائاا م  ألس ادي ن دنتااء ألملباتةتا دأليسج ت دايجفازة ذاناا -

 .ألس تقجيا ددد هاا ألس نخجلا ألس تقجألت دأ فأل  ذاناا -

 .ألع فف  بأإجة ألال ن اظ م  ألس ادي ن دأتااء ذاناا -

 دظت ما مم  ندألء أليأااتمات دظت ما فصمل لم  يان  م  ألي مفألن  ل نفيمات دز تمت  دج ألتما ألاب مادات لمجذ  ذتمال ثم 

 .دألع فف  أليأااتات م  ألملبات ا دظت ا دم  داع فف  ألال ن اظ

 إممجألدها يمن  ألعتئاا ألس املةة ل  لعافما مم   أنال ذاناا م  م ا ة دهف : االستقصاء( االستبيا  أسلوب 4-

 لم  فمة  يكمل ل من اا ذاناما زخصمت  ديمن  .أليضمأ  ندامه إدمةألز د صمج ألاب مادات لمجذ  داأةفما دمقايما دجذما

 ال  ند دمقأ  إلما ماهاما يإلاادما ألسات ما  أما ات مم  لفاإما ياا مادي ن ألعتمئاا دزكمفن  أليجألراتما  أليةذادما فمةد 

  ظمال  ممل ألي صمف    مفأليمل بأم  دامفد ند ضمأ  مإمم فتأم   دمايق   ألماادما نلما  ايما لةضمتا  مإمم  أم   دقأ  دألماادا

 .أليجألراتا أليةذادا

 دإممجألد لمجذ  ألاب مادات ي مفل ألماادمات ألتمتت اء ددأمج ألعتمئاا   متاغا  ت تما مم م أليطةي ما هم    عماح دينفذم 

  .أليجألراتا أليةذادا  ظال   اءة لجإل م   نيه فهاا يفدح ل  ةة

  ظمم  ألاباتممب ل ا مممل لمم  ألعتمماف  همم أل فكممةة ألسممجذ فن  ألتممناج   :التففدفقأو ا  املسففار   ففرا ط أسففلوب 5-

 أليةلمفز  هم   ف مج ن م    ألاليكت د م   ألاباتمب نرصمانتف ي منخجلإا أليامك أليةلمفز    م  دألتمنخجلفأل ألاليكت د م  

 .أليجديتا ألسأافلات  ظ   مل دلط  ا ماستا ماهاا لنأا ي

 دأليأااتما ألابتماة أليأااتما  ممل ألتمنخجأللا أليمقظ  دزصمات  ز اتمل نددألت ن ثم  )ألينمجف  ند( ألس ما  رمةألنط د أنبم 

 .ألسأا ةة
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 ماهاما ن م ح لنأما ي أليامك أليةلمفز  لم  لعافمما داتمنخجألل زصمف ي  تم  مم  م ما ة دأناما ألينمجف  رمةألنط د أمةي

 دهممل لأم ن  ظمال دألرمل زناب  ألع أطا ل  نتاس مم  دألسأافلات ألي تا ات زجف  دزفضتح ألينأ    مإم دهاجي ماستا 

  .1ند د ألتنه مةضه ين  ألي ي ألينأاط م  دألدبا  ف ة ز جل د يك

 دن ث هما ديأمل نهاإما أليمقظ   دزصمات  ز اتمل  ممل ألتمنخجأللإا ياكم  ألينمجف  رمةألنط لم  ن مفأل  ممجة زفامج ن مه  اما

 2: هاا أل تأا أل

  ممل أليتأمغتل دزفدمح ن أمطا دتا تما دألسأافلمات ألي تا مات زمجف  ز جيمج  ممل د  منخجل هامن  :أليقظمال زمجف  رمةألنط -

 .)ألين ا ية( دامل ةاات دزننهك دايجفازة  ث  داس تقجألت دز جن أليقظال 

  خطمفة لم  أليتأمغتل لأم ن اجم ء ألين صمت مل ألسقطم  دد م  زصمفية  ممل د  منخجل هامن  :أليبم ألل  زمجف  رمةألنط -

 .ألاليكت د تا يةب ادات ألينط ت تا أليب ألل  دزفثت  دض       نتاتتا

 اإلثبات أدلة :الثالث املطلب

 مم م  نيمه يكمفن  نتاتمإام م م أليامك أليقنمان  مإمم أليف مفف  لم  ألسمجذ  زاكم  لأافلمات ألينجذت  مااتا دذةألن  نديا زاال

 دألي ةألن  دألعديا ين  ت إا ألسجذ  ألياك ي عم ألعهجألي د ن ألينجذت  دذةألن  نديا لأتا  ديةبط .ألسايتا ألي فألن  صبا

  .يعاأإا ألياك

 اا مب مإمم ألملباتمةتا ألعتاتمتا ألي تا مات لم  ألسايتما يا مفألن  ألسايمجة ألمث مات نديما زنكمفن  :اإلثبفات أدلفة طبيعفة 1-

 ألي تمج دفمازة لم  كمل يا مفألن  ألسايتما ألسايمجة ألمث مات نديما لم  د أنبم  ياامجذ   ألسنا ما ألس مامجة ألسأافلمات كافما

 أليأامل ند ألق نيضما  سجل  اا   ادات ألينكايت   لال ألعرةإل  ألملباتةتا دأليسج ت أليأال ألعتناذ ددفازة ألع  مل

                                                           
 .151ص  ذ ة   ت   ألاب ادات  لةا  زجذت   مل لنأا ا د ألتا ألا طتب   ألغب رايج ل أج   فضل ل اج  1
  .153تال  ل اج أليفذاد  ياي ل اج دديان  زجذت  ألاب ادات  لةا  ت   ذ ة   ص   2
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 ديكم  يإلث مات ديمت  يتكمفن  ذألزمه  مج  ممل كماي أليسمج ت دأليمجفازة هم   دافد يأنب  دال ألاجةديا  دايت فيات ألا ا ا

 1.زنضاناا ألياك صبا ألي تا ات ددذا أليأقايا فهاا زنففة نن يعب

 ألزخماذ لم  ألم  ان يناكقمه يأ ل ز جل ألياك ألاب ان  اات  زاال :دأناا ألمث ات نديا  أةي :اإلثبات أدلة تعريف 2-

 2.اجممل لفضف   مل لأ ن ذةأل 

 ذمج زجذت إا ز  ألياك كا   ألسأافلات إذأل لا ين جيج ألسجذ  ي نخجلإا لأافلات نيا نناا مم  ألمث ات نديا  أةي  اا

م إمم ياف مفف  ألسمجذ  ماهاما ي صمل أليامك ألسأافلمات هممل دأناما ألمث مات نديما  أمةي  م يك يااأماي      ما مةضم 

 3.ألسايتا ألي فألن  م   نيه زكفي   مل ماهاا يأناج ألتنننااات

 :لاي مل    ة ألعديا افدة مقا ة د ن ل  :اإلثبات أدلة جودي عناصر 3-

 .دارنتا   ألسجذ  ي فل ألي ي ألينجذت  باجي أليجيتل ينأا  نن دج ال  :املا مة -3-1

 را ما دهقمات .يفثم  دمه نن أليمجيتل فهاما ي من   أليامك أليج اما ند أليمجيتل مم م ألالمناماد لمجإل مم   أبم  :األهليفة -3-2

 : مل زناال ي هاتا ل جدألت

 .أليجيتل لصج  ألتن  ف -

 .دألر مل أليجيتل لصج  كان إذأل أليأاتل يجإل أليجألراتا أليةذادا  ظال فأايتا -

 .أليجألراتا لات هاا ل  مادة لفضفمتا ن ث  ألا ا اتا ألعديا فاا  .يااجذ  ألس املةة ألسأةفا -

 .أليأتقا حج  ر ف ل  ذتاتإا ين  دألياك ألعديا دكاتا دزنأا  أليك ايا  -

 .أليجيتل  مل ألسفضفمتا د اا -

                                                           
1
  2011-2010ألمتكقج يا    ألاجالأتا تإال ل اج ألي فيجي  د ألتا ز اتاتا ينط ت  لأاي   ألسةألاأا أليجديتا  مل لإقا ألسةألاأا دااج ألنة) د ألتا لتجأل تا ( أليجأل  

 .57ص 

  2 .261  ص 1988ألع فف أليأااتا يااةألاأا د ن أليقظةيا د ألساا تا  دأل  أليناضا أليأةبتا  د  دت  ل اج تا   أليص ان  
 . 102ألملجا  أليأةد  ياا ات  ن ألي ا ف ت ن  ن فف ألينجذت   ص  3
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 ألعدذمات ألينمجذت  دن  مب مااتما  غطهاما أليامك ألي تم ة ند ألعديما  اام  فهاما يمن  أليامك ألي تم ة دهممل :الجيفد التوقيفت -3-3

 .أليجيتل مم  يةبصفف 

 زمفألفة دلمجإل أليمجيتلم م م ألابصمفف  زكا ما دم ن ألسفألز ما زمن  د تمث ألالمن ما  بأم ن أليمجيتل   ايما نرم  يمن  نن دمج دال

 .ن  ئاا ألرنتا  ين  د تث ألعديا ن فأل  د ن دألس اضاا اجأل زه  ند لقه ألالذنقا 

 دز مجية  كم  ميماثة م م نن ملمأ ه لم  لما كمل هممل ألسمجذ  ن لم  أليكا م  يمةإل   اما ألمث مات نديما  :اإلثبفات أدلفة أنفواع 4-

 ألسمجذ   اإمج لأظم  فإمف يأنبم  ألالذنصماديا  يةب ت ما لأافلمات لم  مةضمه زم  لما داطاد ما ينأام  فتاما ألسمجذ 

 :لناا ألعديا ل  ن فأل  مجة د ن  ا   نن دياك 

 صبا ل  ألينأ ج  مل ماهاا ألسجذ  يأناج ألياك ألمث ات نديا نه  ل  أليقف  ه أل ديأنب  :املادي أو الفع   الوجود-1- 4

 دألس ا بمات أليصمقجدق  د ات  ألمل   ل اضة اةد(  ألع فف  اب ادات أليجفت ي  ألية تج لناا را ا ألاب ادات ن  جة

 .)ألي قكتا

 يامجفازة مقمج ف صمه ألسمجذ  إيهاما ي متقج دنديما ذمةألن  زاامل لا مجة دإدأل يما ذا ف تما دثمان  دهممل :املسفنندات -2- 4

 .أليأتكات أليكا تاالت ألي ت   ففألز   أليأةألء  ففألز   :دلناا ألسات ا  مل ألسفافدة دأليسج ت

 دزفذتم  ز امل ألمتم ألي دنناما را ما ذفيما إث مات نديما زاامل دهممل :الغ فل مفن التأكيفد رسفا ل أو املصفادقات -3- 4

 مم م  اصمادذات ددألنقم ن آرمةي  دألي قمفت دألسمجيق ن ألسمف دي  لم  ألسمجذ  ماهاما ي صمل دأليامك ل املمةة ألسأنمك أليطمةي

 .ألسات ا دها  يجيا  ألسفافدة دأليكأففات ألاب ادات

 ز جله لا تفإل    طا لا  فف   نيه ينجمت  تةت  ألسجذ  يعج ال ذج :املؤسسة إداري من املكتوبة اإلقرارات - 4 - 4

 يةجمأ ألي مةب يإم أل ماهاما ألابكم  ي نطت  ألسمجذ  ال ألعلف   بأ  فإقات ز ا ية  ملكل  مل لكنفبا ألمت ألفات ل  ألمدأل ة

 زامك دفألتمطا ألمدأل ة مم  ألس ئفيفن  يا جها نلف  غالضا ل  داسات ا ينأا  فتاا ألتتأا ها  نال ل  ألمدأل ة مإم

 .ددألدبا تإاا لأافلات مإم ياف فف  ألمذةأل ألت
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 مم م ضم ط أليأمالا ن مم م ي مامج أليجألراتما ياةذادما تمات   ظمال دامفد إن :الفعفال الوقفا ي الرقفايي النظفام -5- 4

  ممل دأليا ما أليطاأ يقما مم م دي أمث ألسات ما  ممل ألمدأل يم ن ذ مل لم  ألسةتمفلا دألا طمط دألينأاتامات دايقظمال ألين تمج

 .ألسايتا ألي فألن  ز ااإا ألياك ألسأافلات صبا

 ددن  ألسمجذ  دل نم  يمةني كماي زمجمت  ي  م  ألعديما لم  حجم  مم م ألابصمفف   أنمك أليك ايما  :اإلثبفات أدلفة كفايفة 5-

 ملمة  ن مم م زففةهما لمجإل مم م ألمث مات نديما   ايما دزنفذم  ذا ف تما  سأماكل ألينأمةل ند ألينكمايت   ممل ألمتمةألي

 .ألمذقا  ند ألمث ات مم  ذج هاا ألياك  أ ز  ألعديا حجا دألياا   يإلث ات ألي زلا ألعديا  اتا   ايا نديإاا  ني  ن

 ألمث مات اام  نديما  ممل د جياما  ألذتما ز قتمات ألتمنأااف لم  أليإمجي إن 1  :اإلثبفات أدلفة جمفع وطفرا  تقنيفات 6-

 ألين قتمات زتقمف  دزن مجد دذمج هم أل .داسات ما لإانمه  ممل ألسمجذ  د ني مامل زمجمت  همف دصمبت ا كافتما دصمف ة

 زق تم  ألسمجذ  ن مقمج يمجإل ألس منأااا ألين قتمات بأم  ي ممل دفتاما األسج دتم دأليظمفألهة ألعدضما    مب ألس منأااا

 :ألينجذت  لإاا

 ك.ذيم زاةم  ند ل متقجألت أليفثمان  مإمم ألالتمتقاد ددن  ملم هك ب مةد ألمامةألءألت د م  مم م ز مفل دهممل :املقابلفة -6-1

 دبجذما ل م  ا ل مجدة دة مال  دنهمجألي مم م ية م  ألينمجذت  عن  مفأل  ند ل ادثمات  أنبم  ال ألينمجذت   ممل دألس اداما

 .لنقاهتا

 كممل ألسأافلممات  مممل دألس ا  ممات ألين  ت ممات لمم  لعافممما ألين ات مممل دمماي    دي صممج :التحلي فف  الفحفف  -6-2

 ىي م لا ند ألي    د  أل لخططات أليأاتل ل  ألس اد ت مم  ي تقج فإف ألسج دتا  دايظاهةة زنأا  ألياك دألينجف ات

 ا.ماهام ألسن صمل دأليقنمان  دم ن ألين مجيةألت ألسفامفدة ألال  ةألفمات مم  يكأم  فماي    .ألسأافلمات زمجف  دخمةألنط

 ل ا  ما أليأاديما غ م  ألع مجألث مم م أليضمفء  ممل   ماتط ألسمجذ    مامج ألين ات ممل ألي    نتايتب فإن ذيك م  فض 

 .ألمث ات نديا ل  ألس يج زنطاب ألياك ألعلف   مإم ألسجذ   ظة ي   مإم ياجي ألي    دماته .ألسسجاا داي تا ات

                                                           
ألي أفديا  أليأةبتا ألسااكا أليةيال  يانأة ألسةي  دأل  دألينط ت   د ن أليقظةيا ألسةألاأا تا    أليجي   ااف د حجاج ن اج  : أةيب هقك   دنلةتفن  زفلاس لاديت  1

1989. 
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 ال فاسمجذ  .إث مات دمايفافد نديما مم م يةبصمفف  ل املمةة  ةي ما ألستجأل تما ألس  ظما  أمج  :امليدانيفة املاحظفة -6-3

 مإمم دألا مةدج ألساديما ياج ألتما دألس  ظما ألستمجألن مإمم يخمةج نن ماتمه دإ اما يج تمإا أليامك دألس متقجألت دايفثمان  يكن م 

 ألرنتما  ديكمفن  هم أل .يااات ما نرمةإل  زيما ة لكازمب يكمفن  ذمج ند ألينعما ي  ألي طما  ألسصما    ي يما ة يكمفن  ذمج ألستمجألن

  ممل ين تتاإما ألع مفف  دامفد لم  فاما  يان  م  .ألينمجذت  مااتما دهمجي  مف    مب ألستمجأل   يا  م  ألسقاتم ا ألي تم ة

 ذيمك ي ماح  اما أليمجد ة  ناايما  ممل يكمفن  لما غاي ماأليم ي  ألاجمةد نثقماء ألي  مفص إامةألء ألس ن  م  فام  ألسات ما 

 .ألسات ا   ادات اات   مل دألينجذت  داسةألذ ا

 الحسابات مدقق تقرير :الثالث املبحث

  ظمال د  م  ألينمجذت  دذمال نهمجألي  مألتمنف ن ه ل  دز    ألينجذت  إاةألءألت كافا ىن ه ذج ألسجذ  يكفن  نن بأج   

 دألذتم ح أليأاتمل نممجها دأليامك ألسةف ا باا دألس  ظات ألسايتا ألي فألن  دأن ذفي  زأ تج يجيه ن  ح دن ه أليجألراتا أليةذادا

 مم  ألس مادف همف أليأاتمل فمإن لأامفل د اما همف باما  نرم  أليأاتمل دنن ألالذت أل مات ند ألينصمبت ات بأم  ألسمجذ 

 ز ةيمة نهاتما دزانمج .دملمافيتا دألا ما  ممل ألمفصماح ماتمه ز م  ألس ماديتا دنن ألسايتما دماي فألن  ألسأةدضما ألسأافلمات

 فمإن نرمةإل   ا تما دلم    دمه زنمأثة دأليامك ألسات ما را ما دنأماط ألهناالما زمفممل أليامك ألعرمةإل  ألاجااممات مإمم ألينمجذت 

 زف متل لم  يمناك   اى إمجألدها  مل فان ا لإقتا مقايا ي  ف نن ألاب ادات ديعب سجذ  لاكا زكفن  ألينجذت  ز ا ية

  ممل يأم   نن يعمب د م يك د نانعإما د مجددها باما ذمال أليامك ألينمجذت  لإمال  طماق فته ل يقاز ةية  ملكل مم  ألسأافلات

 ألي ما ف ت ن ألعلةيكم  ألملباتم  ن لعام   جد ألم ا  ه أل د مل .ألسايتا ألي فألن  دمجأليا  جق ل  ألينأ ج د اا مإم ز ةية 

 ( CPA)   1: دهمل ألينجذت  مااتا ز ةية إمجألد ز ك  لأاي   دأ دأا ألين ةية لأاي 

 .ماهاا ألسنأا ي ألملباتةتا ياا اد  دف ا ألي فألن  إمجألد -

 .ماهاا ألسنأا ي ألملبات ا ذفألمج زط ت   مل أليا ات -

 .دألسقاتب أليكا مل ألمفصاح -

                                                           
1
 .298 -297 ص   ص2007لصة  ألمتكقج يا  االأا أليأا مل  ألسأاي   دلأاكل ألينط ت  – أليقظةي  ألم ا  – أليأالل ألينجذت  دذفألمج ن فف  ألي ةأليا  ألي تج ل اج  
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 .ألسجذ   ني م  ألينأ    -

 و أهميته  التدقيق تقرير تعريف :األول  املطلب

 تعريف تقرير التدقيق:   -1

 ل فلمات فتمه شم   زمفألفةت لم  زصمج  لكنفبما دثت ما :  مم  م ما ة دأ مه ألاب مادات لمجذ  ز ةيمة  أةيم  ياكم 

 دينضما  .ماتمه يأنامج فنمك ل ايمج  ني مدمجألء نهم  زعأامه ضماا ات يمه دزمففةت لأتقما  دش صمتا دمااتما مااتما

 دتا مات لم  ز نفيمه لما دذما دلمجإل أليمجفازة دأليسمج ت  أل نظمال  ممل د نيمه مامل  لم  دمه ذمال لما إااماف دإيعماز ز ةيمة 

 1.ألساممل ألينأاط دألسة    تتعا م  ألا نالتا ألي فألن   أ    دلجإل ل اتةتا

 صمبا مم  ألسنهمك ألملبايمج ألي نمك  نيمه ألسمجذ  فتمه ي مجي لكنمف  لة م  ن مه مم م ألينمجذت  ز ةيمة يأمةي نن دياكم 

 ألع مةألي مإمم ألين ةيمة هم أل ديفامه  ألي مةأل ألت ألزخماذ  ممل ماهاما ألالمناماد ياكم  دأليامك ألسايتما ألي مفألن   ممل أليمفأل دة ألي تا مات

 2 .ألي تا ات ه   سال أليأ ذا ذدي 

 :التدقيق تقرير أهمية -2

 ألي تا مات  مفف مجأليما  نيمه مم  باما يأبم  نن ألسمجذ  ي منطت  أليامك أليفتمتاا يأمج كف مه  ممل ألينمجذت  ز ةيمة نهاتما زن م 

 نهاتنمه هم أل ألين ةيمة فنن م  لم  ياا من تج داين م ا نلما .ألي مفألن  زامك مم  ل ماديتنه ي مجد د م يك ألسايتما دألي مفألن 

 ألابايتما ألي تاتمات ذمةأل ألها  د  تم  الزخماذ دذيمك ألملجنام  لم  لخنا ما فئمات ماتمه  أنامج أليم ي ألعتماس كف مه لم 

 دأليتأمةيأات دألسمجذ  ن أليأااتما ياا اتم  ن أليإتئمات ألهنام  ف مج ألسمجذ  ز ةيمة عهاتما د ظمةأل يم يك .دألس من  اتا

 دلم  ألين ةيمة هم أل إممجألد مقمج ألسأماي   أليفألامب لةألماهاما يفضم  أليمجدف  لأظم   ممل ب ماداتألا زمجذت  زتقمادف  أليامك

 3 ألسجذ  ز ةية نهاتا زن   ألينايتا أليأفأللل

                                                           
1
 .253 ص ذ ة   ت   لةا  ألاب ادات  زجذت   مل لنأا ا د ألتا ألا طتب   ألغب رايج   ل أج فضل ل اج  

 .114  ص _ لةا  ت   ذ ة  أليقظةيا أليقا تا _ ألسأا ة ألاب ادات زجذت  ألسطا  ا  ف ح غ ان  2
 .114  ص     ألسةا    3
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 كافما مم م يمه ألينأمةي زتمتح ألينمجذت  مااتما نن  تمث ماامه  لم  ألسمجذ  إيتمه د مل لما ر  ما همف ألين ةيمة هم أل نن -

 ثم  دلم  ألسماممل  دألسة م   نمان  ألعماماف مم م أليناايما  ممل أل أك م  دأليامك ألسات ما بأااتمات ألسنأا ا دألسأافلات ألي تا ات

 باما ذالم  أليامك ألسايتما ألينصمةفات مم  را ما ألسم ت دبصم ا ألعلمة ياامه سم  ي جلمه  أم  دااادا ألسجذ  ز ةية يكفن 

 .ألينجذت  ل ل ألسايتا ألي ت ة ر ف ألسات ا إدأل ة

 يافذمفي ألسإقتا دألاجقانتا ألسجذ  ل اديتا ين جيج إيهاا أليةاف  ل  الدج ألياك ألسكنفبا أليفثت ا ألسجذ  ز ةية يأنب  -

 .لج تا ند اقانتا س اءينه ألي ا ف تا ألماةألءألت ألزخ ت لا إذأل دذيك أليةذادا   مل ز ص    ند إهاايه مم 

 .)ألينجذت  يأااتا ألينااع  ألسقن ( يااجذ  ألملبايج ألي نك أليةني مم  أليطاب ز أليج -

 1 : ي مل فتاا  مل ألسات ا ألسصةبا نصبا  داجات     ه ألاب ادات سجذ  ألينجذت  ز ةية نهاتا زة ت  دياك 

 ألاب مادات يأااتما زمجذت  ألينااع  ألسقن  دامن ا      ه ألاب ادات سجذ  را ا نهاتا يه ألاب ادات زجذت  ز ةية -

 ألملبايمج ألي نمك  نيمه ألسمجذ  ينف متل دندأل  ماهاما  ألسنأما ي ألاب مادات زمجذت  سأماي   دف ما يأاامه إ عماز  مم م دألساملمة

 امفدة مم م يماثة لاما أل نتااماها  أليامك  أكم  نفأمايإ   ددد لم  ألالتمن ادة دباينماممل ألسات ما  ممل ألسصمةبا عصمبا 

 . كل ألاب ادات زجذت  مااتا

 ألي ا ف تما لمجذ  ألاب مادات ل ماديتا ين جيمج إيهاا أليةاف  يعب دألياك ألسكنفبا أليفثت ا دااادا ألسجذ  ز ةية يأنب  -

 دأليامك ألملجنام  نلمال ألسإقتما د  يك ل ماديتنه إهااف ند ز ص   دافد  تتعا لج تا ند اقانتا ل اءينه  ايا  مل دذيك

 .ألسإقا دتافت آدأل  ذفألمج زقظاإا

 أليم ي ألسمجذ   ني رم ف لم  ياانأمالا ن لضمافا ذتاما يااات ما ألسايتما ألي مفألن  مم  ألينمجذت  ز ةيمة ي  م  -

 .ذةأل ألها   مل ألزخاذ ماهاا ألالمنااد دد اا ألسايتا  ألي فألن   مل ألسأافلات د فمتا افدة لجإل ز جيج  مل ي امجه 

 ألسمفأل د إدأل ة دا ماديتاهاا  ممل ألينمجذت  ل مل داسات ا أليأاتا ألمدأل ة دفاء لجإل م  لاملةأل يأط  ألينجذت  ز ةية نن -

  ممل أليجديتما ألملباتمةتا ألس  فيما دلأماي   ألملباتمةتا داس اد  أليت أللإا دلجإل ألس ت م  د ت  دامن ا ها يإا ألالذنصاديا

 .ألسات ا ع أطا ألسقظاا دأليافألنح دأليتأةيأات داي فأل  ن أليت أللإا دلجإل يااات ا  ألسايتا ألي فألن  إمجألد

                                                           
1
 .192لةا   ت   ذ ة   ص  نف  ت لا ل افد  ن اج يفت  كا ف ا  ماة ل اج ز ي ات    
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 التدقيق تقارير أنواعني : الثا املطلب

 أليقمفأليمل  تمث لم  – إااايتما دصمف ة – ز  متاإا د  منطت  لناما يإما يقظمة أليامك ألي ألديما دمارن ي ألين ما ية زخنام 

 1: ألينايتا

 .إمجألدها  مل ألمي ألل د اا -

 .ألسأافلات ل  ألين ةية ل نفيات -

 .أليةني إدجألء -

 :إعدادها ف  اإللزام درجة حيث من التقارير 1-

 .إمجألدها مم  ألي ا فن  يق  دي  درا ا  ل جدة داإال ألسةز طا ألين ا ية دهمل :ال:اصة التقارير-1-1

 لما دغاي ما ألسقظاما يااات مات  ألي مفأل  ن  صمفص لم  زاأتا ألسجذ  يأجها ألياك ألين ا ية دهمل :العامة التقارير -1-2

 ألين ما ية لم  نرمةإل  ن مفأل  مم م أليتأمةيأات ألعرمةإل  بأم   صم   اا .ألس  أل تا ز ةية ألين ا ية ل  أليقف  ه أل مم  يطا 

 .دألي قجألت إ جأل  ألعتإ  دز ةية ألساف  نس زيادة دز ةية أليضةييك ألمذةأل  لال

 2: ألينايتا ألع فأل  مإم ل نفياهاا  تث ل  ألين ا ية ز  ت  ياك  :التقرير محتويات حيث من -2

 د  مةة رماص هاا  ام ء ا ني  ل  ألين ةية ه أل دينكفن  ألس  أل تا  ز ةية ألي أ  ماهاا ديطا  :مختصري تقارير -2-1

 ألملبايمج ألي نمك أليمةني أليةني دزنضما  ف ةة هف ألياا   دألاج ء لناا  دأليغةل ألينجذت  مااتا ألسجذ  فهاا دي  ن أليقطاق

 ينضما  .ألينمجذت  ل مل ألسايتما ألي تم ة ألعماماف رم ف د تتعا ألسايتا دألي فألن  ألسات ا دفازة  فف  ألاب ادات سجذ 

 :زناال  مل دألياك ألعتاتتا ألسايتا ألي فألن  ألمل نصةة ألين ا ية  افذج

 .ألساممل ألسة   ذاناا -

 .أليجرل ذاناا -

                                                           
 .93  لةا  ت   ذ ة   ص(أليقا تا أليقظةيا د أليأااتا) رايج نل ن م ج هللا  ما  زجذت  ألاب ادات   1
2
 .125  ص _ لةا  ت   ذ ة  أليقظةيا أليقا تا _ ألسأا ة ألاب ادات زجذت  ألسطا  ا  ف ح غ ان  
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 .ألملبنع ة ألع باح ذاناا -

 .ألساممل ألسة    مل ألينغ   ذاناا -

 .ألي فألن  ألسايتا إمجألد  مل ألسط  ا ألملباتةتا ألي تاتات زفدح دألياك ألساممل يان ةية ألسةألف ا ألس  ظات -

 .ألسايتا ألي فألن  دةقفد ألا ا ا ألين صتاتا ألاججألدف  -

 .ألسايتا ألي فألن  بأقا ة دألا ا ا ألساممل يان ةية ألسةألف ا ألينفضت تا ألس  ظات -

 ملمةح ألين ما ية لم  هم أل أليقمف  دينضما  .يمإلدأل ة دز مجل را ا عغةألل  أج ألياك ألين ا ية دهمل :املطولة التقارير-2-2

 أل تأم إا أليامك ألعرطماء بأمةح ألا ا ماألين ما ية  ماهاما ألعلااما دلم  .ألمل نصمة ألين ةيمة  ممل ذ ةهما يمةد ال دنلمف   ل صمل

  ظمال ينطمفية ألينف متات ز مجي    اءزمه  ألملباتميك يةفم  أليقظمال دخصمفص ألسمجذ  زف متات ماامه  نثقماء ألسمجذ 

 .أليجألراتا أليةذادا

 دبم ف ألينمجذت  زط ت مه سأماي    تتعما إيتمه زف مل ذمج ألسمجذ  يكمفن  ألي ي أليةني ضفء  مم :الرأي إبداء حيث من  3-

 :همل ألين ا ية ل  ن فأل  ن دأا نلال فإ ه ألي زلا ألسإقتا أليأقايا

 : ألينايتا أليأةدط ز     ايا  مل دذيك أليةني ه أل ألسجذ  يصج  :املطلق الرأي -3-1

 .داي فألن  ألسايتا )أليق جيا ألينجف ات ألملبنع ة  باحألع   أليجرل  ألساممل  ألسة   ذاناا( ألي فألن  كافا زضا ن -

 .ألينجذت  مااتا افأل ب دكافا أليا ثا أليأالا ألسأاي   إث ات -

 .ألستجأل   أليأال داأاي   دألاليت ألل أليكافتا ألعديا اا  -

 .ماهاا ألسنأا ي ألملباتةتا ألس اد  ل  ين   داا ألسايتا ألي فألن  إمجألد ز  -

 .ألين ةية داغا  أجيل ند ز    يا ف ةألت إضافا   نجيمل  االت دافد مجل -
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 نن ألسمجذ  مم م ألالفت ألضات  ديعب بأ  دافد ب ةب لن  ظ ز ةية ألسجذ  يصج  نن دهف :املتحفظ الرأي -3-2

 لمجذ  يصمج ها أليامك ز  م  ألين  ظمات نن دياكم  .ألسجذ ما ألسايتما ألي مفألن  مم م دنثةهما ألين  ظمات هم   يم  ة

 :ألينايتا ألع فأل  مإم ألاب ادات

 إدمجألء مم  ألاللنقما  لمن  ظ ند  ني مإمم ألسمجذ  مامل  طماق مم م ألي تمفد زمادي ذمج :ألي  م   طماق مم م ذتمفد دامفد -

 ياج اما دمالما هالما أليقطماق مم م ألملبنامل يا تمج ألعثمة يكمفن  مقجلا أليةني إدجألء م  ألاللنقا  ألسجذ  مم  ديعب أليةني

 ثم  دلم  دل ناما  كافتما   مادات زمجذت  نديما  ممألابصمفف م مم م ذماد  غ م     مه ألاب مادات لمجذ  فهاما يعمج أليامك

 يج اما همال غ م   طماقم م م ألي تمفد يإم   ألملبنامل ألينمأث   إذأل كمان نلما ألسايتما  ألي مفألن  مم   ني إدمجألء مم م ذماد  غ م 

 1. نيا لن  ظا ي جي ألاب ادات لجذ  فإن     ة

 ي مفل أليامك ألسات ما لم  إدأل ة ألاب مادات لمجذ  يخنام  ذمج :ألملباتمةتا ألي تاتمات  مفف  ألمدأل ة لم  ألا م ي  ايما -

 إممجألد  ممل ألز أتاما أليامك ألملباتمةتا ذ مفف ألي تاتمات لمجإل لامل .ألعلمف   بأم   مفف  ألسايتما ذفألناإما   مادات دنمجذت 

 كا م  فمإذأل ألسايتما  ألي مفألن   ممل ألملباتميك ألمفصماح لمجإل   ماءة ند ألي تاتمات هم   زط تم   مةق  ند ألسايتما  ألي مفألن 

 ألين مةتا ي هاتما ز أما مك متا  نيما ند لن  ظما  نيما ي مجي نن ألسمجذ  مم م يعمب   مةتا لإاما ألالرن فمات هم   لامل

 سأماي   ند مالما ذ مفال ألس  فيما ألملباتمةتا ياا ماد  لخاي تاما زصمبتح إدأل ة ألسات ما فهاما زمةف  أليامك يةبماالت

 .أليجديتا ألملبات ا

 

 

 

 

 

                                                           
 .213لةا   ت   ذ ة   ص     نف  ت لا ل افد  ن اج يفت  كا ف ا  ماة ل اج ز ي ات 1
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 ال ألسايتما فألن ألي م ألسمجذ  دمأن ينأ مج لا مقج لأا  ا  نيا ينضا  ألي ي ألين ةية دهف:  )املعاكس( السلبي الرأي -3-3

 مم  يإلفصماح كافتما ز ةيمة  غ م   ممل أليمن  ظ نن ألسمجذ  يعمج دمقمجها ألسات ما يفألذم  أليصمبت ا أليصمف ة  أكم 

 سمجذ  دياكم  ألي مايك  إ مجأل   يامةني نتم ا  دتمان ألسمجذ  مم م ديعمب ألسايتما ألي مفألن   ممل ألينضماتل ند أليمق  

 1: ألينايتا ألاباالت  مل )لأا  ( تايك  ني إ جأل  ألاب ادات

 يافضم  أليصمادذا دأليأاديما أليصمف ة زاامل ال دنناما لأافلمات لم  ألسايتما ألي مفألن  زكقمه لما مم  ألسمجذ   ضما ممجل مقمج -

 .يااات ا ألساممل

 يماثة لاما أليت ديمة دألينضماتل لامل .دأليسج ت أليجفازة  مل لأاكل دفافد ينأا  فتاا ألمدأل ة دب ن ديقه ألينفألف  مجل -

 .ألسايتا ألي فألن  مجأليا مم 

 ألابصمفف  لم  ممجل زاكقمه  ايما  ممل أليةني إدجألء م  دااللنقا  ألاب ادات لجذ  ي فل :الرأي إبداء عن االمتناع -3-4

  نيمه إدمجألء مم  ألسمجذ  يانقم  دذمج ألسايتما  ألي تا مات  مفف   ني إدمجألء ي منطت  ال ي يك دل ناا  كافتا إث ات نديا مم 

 لأتقما  نمان  ند أليأقا مة ن مج ذتاما ل  مجل زأ ج   ايا  مل ند ده  ي فل ألي ي ألي    لجإل مم      ة ذتفد ب ةب

 .ألعمااف  نان  مدم  ألساممل ألسة   مم       بأكل زاثة

 يااجذ  دل  ألساك  دأل جة  كف جة ألسايتا ألي فألن  م   ني زكفي  ماته أليصأب ل  ن ه ألسجذ  يعج ألابايا ه    مل

 :ألينايتا ألاباالت  مل أليةني إدجألء م  يانق  نن

 إ تماف ند  ن  مجها  لم  يان  م  أليأام ء لم  لصمادذات دإ تماف ألاب مادات سمجذ  ألي مااح ممجل  ايما  ممل -

 .يجيا  ألسات ا   تج ل  يان    ياجألنق ن لصادذات

 .ال   زا ي  ألع  جة  مل ف   ل  زاكقه دمجل مقه يقف  ل  ند ألسجذ   ضف   مجل ل  ألاجةد بأااتا ألي تال -

 .ألين تت  ألالذنقا  دطةي ا مجل ند أليأافلتا ألس  أل تا  مل أليظاهةة أليأقا ة بأ  د ت  ألسجذ  ذقاما مجل  ايا  مل -

 

 

                                                           
1
 .130  ص _ لةا  ت   ذ ة  أليقظةيا أليقا تا _ ألسأا ة ألاب ادات زجذت  ألسطا  ا  ف ح غ ان   
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 :الفصل  اصة

 ةذادماألي دز تمت   ظمال ألينمجذت  يأااتما ألي مات  ألينخطمتط  ممل زناامل  ني متا ن كمان ث ثما مم م ألسمجذ  لمقج  ي مفل

 ألس مامجي  رنتما إ ألسات ما د ت تما مم م ألينأمةي فتمه يمن  ألينمجذت  مااتا فنخطتط .ألمث ات نديا داا  أليجألراتا

 ألالرن ما ألت حجم  ين جيج دم  نهاتنه كأدألة دن جيج أليجألراتا أليةذادا  ظال ز تت  ي ضلك ديقاا ألينجذت   مااتا  مل

  مل ألسجذ  يضطا   اا ألسأناج  ألملباتيك أليقظال دأليضأ   مل ألي فة افأل ب  مم يافذفي ألسن أا ألماةألءألت د فمتا

 ماهاما ألالمناماد دد اما دنهاتتاما   ايتاما  تمث لم  ماهاما  كامه أليش صملك دإتمجألء ألمث مات نديما دعام  أليفذم    م 

 ا.يااات  ألملباتةتا ألي تا ات  فف  يااجذ  ألي نك أليةني يت اف   ل  ر يه ألي ي ألعتاس  أكل دبايناممل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الثاني فصلال

 المؤسسة في المحاسبي التدقيق

 قتصاديةاإل العمومية
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 : تمهيد 

 تتبعها منشآت التي الطريقة الجديدة، وتطورت والرقابة املسائلة عصر في رئيسيا عامال التدقيق عملية أصبحت    

بحيا   املساوولية بموجبهاا تتحما  التاي الطريقاة أيضاا الداخلياة، وتطاورت الرقاباة علا  املحافظاة فاي العاا  القطاا 

دافعاي  أو املساتممرين أماوا  بإنفاا  تقاو  التاي املوسساات تلك من ةواملساءل الشفافية من املزيد يتطلب ذلك أصبح

التقاارير  ورفا  التادقيق عملياة ومراقباة بتنفيا  هااخالل مان اإلدارة تقاو  التاي الكيفياة علا  التوجا  بادأ وقاد.الضارائب

 .عنها

 و هي :  تم تقسيم ه ا الفص  إل  ثالث مباح 

 ملؤسسة العمومية االقتصاديةتنفيذ عملية التدقيق في ا املبحث األول:  -

 طرق التدقيق املحاسبي في املؤسسة العمومية االقتصادية املبحث الثاني : -

 املبحث الثالث : طريقة إعداد طبيعة التقرير  في املؤسسة العمومية االقتصادية -
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   تنفيذ عملية التدقيق في املؤسسة العمومية االقتصادية :األول  املبحث

 بشال  بساي ، حيا  العشارين القار   بداياة فاي العااليي املساتو   علا  االقتصادية العمومية املوسسة فهو م برز      

 الفقا  تسسايدا مان جاناب اعتبرهاا جغرافياا، حيا  تراباا أساساا تعتماد ال التاي الوحيادة العمومياة ذات بأنهاا عرفات

الصادفة، با   وليادة تكان لام الياو  عليهاا يها التاي بالصاورة الجزائار فاي االقتصاادية العمومياة لالمركزياة، واملوسساة

والتبااين  باالضاطرا  املتعاقباة، تمزا ت ها أل األخزارة القانونياة املنظوماة عاشاهها التاي واألزماات التقلباات نتاا  كانات

كاا   املضاطر ، فقاد االقتصااد  املحاي  إل  باإلضافة اليو ، علي  ماهي إل  االقتصادية العمومية املوسسة دفعت

العمومياة  املوسساة تااري  صاناعة فاي الكبزار الادور  الجزائار عاشاهها التاي واالجتماعياة واألمنياة ياسايةالس للظارو 

   .مفهومها وتحديد االقتصادية

 اهتطور  ومراحل االقتصادية العمومية املؤسسة مفهوم :األول  املطلب

  اهاو  يز ،عاامل نظاامز  إطاار فاي أساسايز  مساالز  فاي االقتصااد  العمومياة وسساةامل مفهاو  حصار كنمي عموما     

 املوج  االقتصاد ظ  في االقتصادية العمومية املوسسة مفهو  بتحديد وذلك املبح  ه ا في بيان  سو  نحاو   ما

 .السو   اقتصاد نظا  إطار في مفهومها ثم تحديد

 العمومية املؤسسة تطور  مراحل -1

 : اتيالذ التسيير مرحلة في االقتصادية العمومية املؤسسة  1--1

            1تمزا ت بتللاو و تادهور فاي كافاة املجااالت،  ماا مزا  ها أل املرحلاة أنهاا بادأت بقاعادة اقتصاادية شاب  معدوماة    

الفااارا  و تغطياااة ملاالاااا  و هاااو األمااار الااا   دفااا  بلافاااة العماااا  الجزائاااريز  علااا  إخاااتال  ف اااا هم و قااادرا هم إلااا  التااادخ  

  ، وتعتبار ها أل املباادرة العمالياة شاهادة مايالد املوسساة املسازرة ذاتياا ، والتاي النقص ال   ترك  املسزرو  الفرنسيو 

                                                           
1
 الجزائر في  االقتصادية اإلصالحات حو   الوطني لتقىامل السو ، اقتصاد نحو   التحو  إصالحات  إل االستقال  من   وسمات الجزائر   االقتصاد تطور  مفتاح، صالح  

 .01، ص21/04/2004-20ر، يومي ببشا الجامعي ركزامل التسويقية، مارسةوامل
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و املتعلاااق  1963فاااي سااابتمبر  95-63دفعاات باملشااار  الجزائااار  إلااا  نظااام نشااااطها فاااي إطااار قاااانو  جسااادأل املرساااو  رقااام 

 موسسة العمومية .ه ا األخزر ال   يعتبر أو  إطار تنظييي لل 1بتنظيم و تسيزر املوسسات املسزرة ذاتيا ، 

 املؤسسة العمومية اإلقتصادية في مرحلة التسيير اإلشتراكي : -2 -1

ماا  تفاااقم املشاااك  و الصااعو ات، وقااو املسااوولو  أمااا  ضاارورة التغيزاار، فبعااد أ  اسااههد  امل طاا  المال ااي األو  

ألو  ليحاااادد اإلتساااااأل نحااااو و البشاااارية إلنساااااز امل ططااااات املقبلااااة، جاااااء امل طاااا  الر ااااا ي اتحضاااازر الوسااااائ  املاديااااة 

التلطااااي  إلنشاااااء الصااااناعات المقيلااااة و الملركزاااا  علاااا  قطااااا  املحروقااااات، و إدخااااا  إصااااالحات عميقااااة علاااا  أشاااالا  

التموي ، و إجبار املوسسة العمومياة ذات الطااب  الصانا ي و التساار  علا  فاتح حساابز  : األو  لالساتغال  و ا خار 

( إنشااااااء العدياااااد مااااان املوسساااااات 73-70قاااااد تااااام فاااااي ظااااا  امل طااااا  الر اااااا ي   و 2لالساااااتممار مااااا  منااااا  التاااااداخ  بينهماااااا 

 3العمومية االقتصادية. 

 املؤسسة العمومية الجزائرية في ظل إقتصاد السوق:  -3 -1

فااي إتلاااذ قرارا هااا لتعااديالت و إصااالحات فااي إعطاسهااا االسااتقاللية  1988لقااد خضااعت املوسسااة اإلقتصااادية فااي ساانة 

ماان دائاارة امل ططااات التااي كااا  فيهااا هااد  املوسسااة إجتماعيااا أك اار مناا  إقتصاااديا. و قااد كاناات  التساايزرية و خروجهااا

هاا أل اإلصااالحات املعلاان عنهااا نتيسااة منطقيااة لتغزاارات و إصااالحات سياسااية و إدارة ماان أجاا  تحقيااق التغزاار الجاا ر  

ملوسساااات فاااي إدار هاااا إذ أصااابح للمستمااا ، الجزائااار ، و االتسااااأل نحاااو الديمقراطياااة و االنفتااااح االقتصااااد ، فتحااارر ا

للموسسااة اإلقتصااادية ة صااية معنويااة متمزاا ة عاان الدولااة، أ  أ  الدولااة أصاابحت مالكااة و مساااهمة فااي رأسااما  

 املوسسة لكنها ال تسزرها.

                                                           
1
  15 .ر، العد ذاتيا،   املسزرة املوسسات وتنظيم بتسيزر ،يتعلق 1963 سبتمبر 18 في املورخ95   -63املرسو     

2
 .02 ذكرأل، ص سبق اح، مرج مفت صالح  

3
 .134المال ، ص املفكر، بسكرة، العدد مسلة الجزائرية، العمومية االقتصادية املوسسة هيللة إعادة ، تقييمالحق عبد ماني داود ، الطيب  
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وتعاااااد هااااا أل العملياااااة ال طاااااوة األولااااا  إلنتاااااحا  الدولاااااة مااااان التااااادخ  فاااااي تسااااايزر هااااا أل املوسساااااات و كلفااااات صاااااناديق 

ماااا  1994لياااة حيااا  رصااادت الدولاااة مباااالت مالياااة  ااا مة للتطهزااار املاااالي للموسساااات بلغااات سااانة املسااااهمة ههااا أل العم

 مليار دينار جزائر . 400يزيد عن 

بقة ل وصصة املوسسات فيما بعد، ثام اساتبدلت ها أل الصاناديق بشاركات قابضاة و هاي شاركات و ه أل ال طوة سا

ثام  1995ملوسساات التاي تعما  فاي قطاا  واحاد سانة لهاا حاق ملكياة مسااهمات الدولاة و هادفها تسايزر مسموعاة مان ا

بشاااااركات املساااااهمات. وهاااا ا عاااااد  االسااااتقرار فااااي اختياااااار الطريقااااة اململاااا  ل وصصاااااة  2001باااادورها ساااانة  تاسااااتبدل

 1املوسسات العمومية.

 مفهوم املؤسسة العمومية االقتصادية   -2

    ليهااا الدولااة و تلضاا  باا لك للساالطة العامااةتعاار  علاا  أنهااا موسسااة عامااة تقااد  خدمااة عامااة، تنشاا ها و تساايطر ع    

 2و الغرض منها النف  العا ، و ه ا التعريو يتضمن العناصر التالية: 

* املوسسااااة العموميااااة تحاااادوها الدولااااة، وذلااااك عناااادما تقااااد  نشاااااطا معينااااا يقت اااا ي أ  تقااااو  باااا  تحقيقااااا للمصاااا حة 

 املتبعة في إدارة ه أل املرافق.العامة، و التالي تلضعها ألحلا  املرافق العامة حسب الطر  

* خضاو  املوسساة العموميااة للسالطة اإلداريااة، أ  أنهاا ال يمكاان أ  تنفصا  مان ساالطة الدولاة و تلضاا  فاي تنظيمهااا 

 الداخلي و ال ارجي إلدار ها.

 * املوسسة العمومية تنشأ بقصد تحقيق حاجة من حاجات النف  العا .

     املعنوياااة  ا العناااوا  عرفااات بأنهاااا : مشااارو  تنظيياااي يتمتااا  بال  صاااية * املوسساااة العمومياااة االقتصاااادية : تحااات هااا

 و يتول  القيا  بنشاط اقتصاد ، صنا ي ، أو تسار ، مستعمال في ذلك قواعد القانو  ال اص.

* و هناك من عرفها أنها: "شركة تسارية ذات رأسما  عمومي مملوكة للدولة ".
3 

                                                           
. 14،ص 2004 – 2003  ل ضر، باتنة عبد السمي  روينة، تسيزر املوسسات التي تواج  صعو ات ،م كرة مقدمة لني  شهادة املاجيسملر، جامعة العقيد الحا 1

  
 .29 ، ص 2004 العلو ، عنابة ، دار)املوسسات استقاللية (العا   القطا  تنظيم بعلي، تطور  الصغزر محمد 2
3
  .19 ، ص 2004 الجزائر، القانو ، جامعة في الدكتوراأل درجة لني  االقتصادية، أطروحة لالصالحات القانونية الجياللي، املظاهر عجة  
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ة االقتصااادية: ورد التعريااو التشاارلعي لهاا أل املوسسااة فااي كاا  ماان القااانو  * التعريااو التشاارلعي للموسسااة العمومياا

و القاااااااانو  التسااااااااار  املحااااااادد للقواعااااااااد ال اصاااااااة املطبقااااااااة علاااااااا   1التاااااااوجيسي للموسسااااااااات العمومياااااااة االقتصااااااااادية،

 2املوسسات العمومية االقتصادية.

 إلنتاا إطاار التنمياة الوسايلة املفضالة حي  جاء في القانو  التوجيسي: تشل  املوسساة العمومياة االقتصاادية، فاي  -

املااوارد و ال اادمات و تااراكم رأ، املااا ، وتعماا  هاا أل املوسسااة فااي خدمااة األمااة و التنميااة وفقااا للاادور و املهااا  املللفااة 

 هها.

و تتمتاااا  بال  صااااية املعنويااااة التااااي تساااار  عليهااااا قواعااااد القااااانو  التسااااار  إال إذا نااااص صااااراحة علاااا  أحلااااا  قانونيااااة 

 3خاصة.

 نماذج املؤسسات العمومية: -1 -2

وطنيااة أو تابعااة ل جماعااات املحليااة، أمااا النااو  الماااني  تنقساام باادورها إلاا  نااوعز  ماان املوسسااات: موسسااات عموميااة

 فسي موسسات نصو عمومية أو ملتلطة محليا.

    عااادة أسااابا  انتشااار هاا ا الناااو  مااان املوسساااات فااي الااادو  الرأسااامالية  أورو ااا خاصاااة ( ل املؤسسااات العمومياااة: -2-2

و هااي تعتباار موسسااات رأساامالها تابعااا للقطااا  العااا  أ  للدولااة، و يلااو  التساايزر فيهااا بواسااطة ةاا ص أو أةاا اص 

تلتااارهم الجهااة الوطنيااة و يسااب التميزاا  بااز  نمااوذجز  ماان هاا أل املوسسااة : موسسااات تابعااة للااوزارات و موسسااات 

 تابعة ل جماعات املحلية.

                                                           
1
 املتضمن القانو  التوجيسي للموسسات العمومية. 01-88القانو  رقم   

2
و املتضمن القانو  التسار  و املحدد للقواعد ال اصة املطبقة عل  املوسسات  59-75معد  و متمم لألمر رقم  1988جانفي  12املورخ في  04-88القانو  رقم   

 العمومية اإلقتصادية.
3
 .29، ص 2013 -2012املاسملر،  شهادة لني  االقتصادية، م كرة العمومية للموسسة قانونيال سمية، النظا  ههلو    
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وتااد   باملوسسااات الوطنيااة و تأخاا  أتجامااا معتباارة، وهااي تلضاا  للمركااز مباشاارة أ   مؤسسااات تاةعااة للااو ارات: -

إلحد  الوزارات و هي صاحبة إنشاسها و التي تقو  بمراقبة تسيزرها  بواسطة عناصر تعينها تقاد  إليهاا تقاارير دورياة 

 عن نشاطها و نتائسها.

               لبلديااااااة أو الواليااااااة أو تسماااااا  بااااااز  البلااااااديات وتلااااااو  هاااااا أل املوسسااااااات فااااااي ا مؤسسااااااات تاةعااااااة ليجماعااااااات املحليااااااة: -

و الواليااات أو دمسهااا معااا، و تلااو  عااادة ذات أتجااا  متوسااطة أو صااغزرة و يشاار  عليهااا منشاا يها عاان طريااق إدار هااا، 

 1وتلو  عادة في مسا  النق  و البناء أو ال دمات العامة.

 أل الشاااركات أو  ماارة فااي أملانيااا فااي القاار  التاساا  عشااار لقااد ظهاارت هاا املؤسسااات نصااع العموميااة امل تلطااة: -2-3

وانتشاااارت فيهااااا بعااااد ذلااااك لااااتعم أورو ااااا و بعااااذ الاااادو  األخاااار ، وماااان األساااابا  لهاااا أل املوسسااااات هااااي محاولااااة مراقبااااة 

القطاعات االقتصادية و الاتحكم فيهاا مان طار  الدولاة حيا  تتلاو  ها أل املوسساات مان طارفز  األو  و هاو الدولاة 

ي الاااوزارات أو املوسساااات العمومياااة، و المااااني يتممااا  فاااي القطاااا  ال ااااص و ياااتم إنشااااء هااا أل املوسساااات و املتمملاااة فااا

 بطريقتز : 

أ  اإلتفاااا  باااز  الطااارفز  للقياااا  بمشااارو  اقتصااااد  ياااتم تحدياااد أهدافااا ، تجمااا ، شاااروط   مااال العااادم:اإلنشاااا   -

بامل اة  51لبا ال تقا  مسااهمة الطار  العماومي عان ومدة حيات  ...إلخ، و يتم املساهمة في رأسمالها من الطرفز ، وغا

في رأ، املا ، أل  القرارات توخ  عل  أسا، عدد األصوات و التي تقدر بدورها بعدد األسهم في رأ، املاا  للاي تبقاى 

ا  أك ااار مااان املوسساااة ملتلطاااة، وتسااازر طبقاااا لألهااادا  العاماااة و للصاااالح العاااا  إال أ  قاعااادة املسااااهمة فاااي رأ، املااا

مان طار  الدولاة ليسات نهائياة، نظارا أل  الدولاة بوزنهاا االقتصااد  و القاانوني، نساتطي  الاتحكم فاي تسايزر  النصو

لهاااا هاا أل املوسساااة دو  بلااو  حصاااهها النصااو فاااي رأ، املااا  إذ  بإملانهاااا إصاادار قاااوانز  أو مراساايم بموجبهاااا تلضاا  

طاااار إصاااالحات إعاااادة الهيللاااة االقتصاااادية، إذ املوسساااة امل تلطاااة و هاااو ماااا نسااادأل فاااي عااادة دو  و حالياااا الجزائااار فاااي إ

 دخ  العديد من ال واص األجانب في شركات ملتلطة م  الدولة بأك ر من ه أل النسبة.

                                                           
1
 .30ذكرأل، ص سبق ، مرج  سمية ههلو     
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و بموجاااب هااا أل العملياااة تساااتطي  الدولاااة حياااازة جااازء مااان  التااامميم:أماااا الطريقاااة المانياااة لوجاااود هااا أل الشاااركات هاااي  -

انااااب ال اااااص، و تلضاااا  هاااا أل الطريقااااة لاااانف  القاعاااادة لنساااابة رأسااااما  موسسااااة خاصااااة و يااااتم غالبااااا تعويضاااا  ل ج

إمااااتالك رأسااااما  و لاااانف  األساااابا ، و هناااااك عاااادة أشاااالا  ماااان املوسسااااات امل تلطااااة و العموميااااة املساااازرة بعقااااد ماااا  

القطاااا  ال ااااص أو بالتاااأجزر... إلاااخ، و هاااي موجاااودة فاااي العدياااد مااان الااادو  املتطاااورة و فاااي الجزائااار حيااا  تساااع  هااا أل 

 وسيعها.األخزرة إل  ت

 املطلب الثاني: أنواع املؤسسات العمومية و خصائصها

 خصائص املؤسسة العمومية.  -1

 1تتمز  املوسسة العمومية بال صائص التالية: 

 قطاعات مهمة.تمركزها في القطاعات القاعدية كونها كلها الصفة املشملركة لل  املوسسات العمومية هي  -

   ية احتلاريااة للسااو ، أ  أنهااا متواجاادة فااي سااو  االحتلااار اللاماا    عااارضأغلااب هاا أل املوسسااات موجااودة فااي وضااع -

 من طر  سونلغاز.و طالبز  متعددين( مم  احتلار الكهر اء و الغاز في الجزائر 

أغلب املوسسات املقدمة ل  دمات العمومية هاي املوسساات  ا مة و كبار  مان حيا  عادد عمالهاا و رقام أعمالهاا  -

            املحققاااااة و يلاااااو  ذلاااااك خاصاااااة إذا تعلاااااق األمااااار بالقطاعاااااات القاعدياااااة كالبرياااااد، و االتصااااااالتو معاااااد  اساااااتممارا ها 

 و الطاقة و النق  و غزرها.

ذات الطاب  ال دمي و حتا  ذات الطااب  الصانا ي و التساار  البحا  لي  من أولويات أغلب املوسسات العمومية   -

  عاااد  البحااا  عااان الر حياااة ال يعناااي منعهاااا ألنااا  فاااي أحياااا  كمزااارة ال عااان تحقياااق الااار ح اإلجتماااا ي و لكااان مااا  ذلاااك فاااإ

 يتناقص الر ح اإلجتما ي م  الر ح املاد  .

                                                           
1
 .22 ذكرأل، ص سبق الجياللي، مرج  عجة  
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كمافااااااة رأ، املااااااا  و ذلااااااك إلنتماسهااااااا إلاااااا  قطااااااا  الصااااااناعات المقيلااااااة املتمزاااااا ة تتمزاااااا  املوسسااااااات العموميااااااة بمعيااااااار  -

ياااااة املركااااازة و املللفاااااة و باساااااتممارات  الواساااااعة ذات برأسااااامالها الكبزااااار و باااااالتسهز ات ال ااااا مة و بالوحااااادات اإلنتاج

 املردودية عل  املد  القصزر.

 تلو  له أل املوسسات مهمة أساسية تتمم  في إرضاء أسواقها بأق  تللفة . -

 أنواع املؤسسات العمومية  -2

 ن خال  ا تي:تلتلو أنوا  املوسسات العمومية باختال  النشاط ال   تقو  ب  و  ه ا ما سو  نتطر  إلي  م

   املؤسسة العمومية االقتصادية: -1 -2

هاي شاركات مسااهمة أو شااركات محادودة تمتلاك الدولاة أو الجماعااات املحلياة فيهاا بصافة غزاار مباشارة جميا  األسااهم 

 أو الحصص و تنشأ عن طريق:

 راتيسية.ذات أهمية إسمل قرار من الحلومة عندما يتعلق األمر بتطوير أنشطة أولوية أو فرو  جديدة -

 قرار ك  جهاز السيما األجهزة التابعة لصناديق املساهمة. -

قاااارارات مشااااملركة صااااادرة عاااان موسسااااات عموميااااة اقتصااااادية أخاااار  تتلاااا ها األجهاااازة املوهلااااة لهاااا ا الغاااارض طبقاااااا  -

 لقوانينها األساسية ال اصة هها.

 ن القانو  العا .تلو  عن طريق معاهدة دولية مقرة شرعا إلنشاء موسسة عمومية إقتصادية م -

أجاز للبرملا  بإنشاء موسسات و ه ا في إطاار املياادين التاي يلصصاها لا  لكنا  لام يحادد كما أ  الدستور الجزائر   -

 نوعها.

 املؤسسة العمومية ذات الطاةع الصناعي و التجاري: -2-2

تكان الدولاة الليبرالياة إال دولاة  املوسسة العامة الصناعية والتسارية عان املوسساة العاماة اإلدارياة فاي حاز  لامولدت 

دركياااااة كانااااات تكتفاااااي بالقياااااا  بالوظاااااائو اإلدارياااااة و بحفاااااي النظاااااا  وال تتااااادخ  فاااااي الحيااااااة االقتصاااااادية املحفوظاااااة 
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للمبااادرة ال اصااة و كااا  إحااداث املوسسااات العامااة اإلداريااة كافيااا للقيااا  بأعباااء مهمااات الدولااة الليبراليااة التقليديااة 

 ه أل.

و الحااااار  العاملياااااة المانياااااة دفعااااات الدولاااااة  1929اإلقتصااااااد  و اإلجتماااااا ي  و خاصاااااة بعاااااد أزماااااة  و لكااااان مااااا  التطاااااور 

ب  الصاانا ي و التساار  و باادا أ  صابغة املوسسااة العاماة اإلداريااة لاام طااالليبرالياة للتاادخ  بممارساة نشاااطات ذات ال

لصاااايغة املوسسااااة العامااااة  املهمااااة الجدياااادة أ  مهمااااة النشاااااط ضااامن إقتصاااااد السااااو  و لجااااأتتعاااد تتما اااا   و هاااا أل  

       الصاااناعية و التسارياااة التاااي تعتبااار والد هاااا بداياااة ماااا يساااي  عاااادة بأزماااة مفهاااو  املوسساااة، و تماااار، املوسساااة العاماااة 

و الصااناعية و التساريااة نشاااطات ذات طبيعااة خاصااة تشااب  املوسسااة العامااة اإلداريااة ماان بعااذ األوجاا  ، و تلتلااو 

 1. 88/10من القانو   44ا في املادة عنها من أوج  أخر  جاء إنشاسه

 املؤسسات العمومية اإلدارية:  -3 -2

 هااااي موسسااااات تلضاااا  للقااااانو  العااااا ، كمااااا تلضاااا  للقواعااااد 88/01ماااان القااااانو   43حسااااب مااااا نصاااات علياااا  املااااادة 

املطبقاااااة علااااا  اإلدارة و ملبااااادأ التلصاااااص.
            ز ونشااااااطها غزااااار تساااااار  و غزااااار مااااار ح و العااااااملو  فيهاااااا هااااام مااااان املاااااوظف   2

أو الااااوكالء العاااااملز  و عقودهااااا اإلداريااااة و املنتفعااااو  منهااااا يلونااااو  فااااي وضاااا  شاااار ي و تنظييااااي. أمااااا بالنساااابة ملز انيااااة 

املوسسة العامة اإلدارية هاي جازء مان املز انياة العاماة للدولاة و تلضا  للدولاة و تلضا  لقواعاد املز انياة و املحاسابة 

 العامة.

 ية :املؤسسات الفالح - 4 -2

و تسمااا  املوسساااات امل صصاااة فاااي كااا  مااان الزراعاااة بملتلاااو أنواعهاااا ومنتسا هاااا، و تر ياااة املوا ااا ي حساااب تفرعا هااااا 

رض و املاوارد الطبيعياة القريباة إلا  اإلساههالك، عاادة باإلضافة إل  أنشطة الصيد البحر ، وغزرها من النشاطات باأل 

 ات ضمن القطا  األو  كل .ما تضا  إليها أنشطة املناجم لتصبح جمي  ه أل املوسس

                                                           
1
 .01-88من القانو   44املادة   

2
 .01-88من القانو   43املادة   
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 املطلب الثالث: أهداف ووظائع املؤسسة العمومية 

 أهداف املؤسسة العمومية  -1

 تسع  الدولة لتحقيق عدة أهدا  حسب نو  املوسسة التي تسزرها، ويمكن ت  يصها فيما يلي:

الااار ح يضاامن لهاااا إملانياااة إ  إسااتمرار املوسساااة العموميااة مرهاااو  بتحقيقهاااا ملسااتو  أدناااى ماان  تحقيااق الااار  : -1-1

رفااا  رأ، مالهاااا بأقااا  التلااااليو املمكناااة و بالتاااالي توساااي  نشااااطها حتااا  يصااامد أماااا  املوسساااات األخااار  و اساااتعما  

 الر ح املحقق لتسديد الديو ، و توزل  األر اح، وتلوين موونات لتغطية ال سائر  و األعباء .

الدولاة لنتائسهااا يمار عباار عمليااة تصاريو أو بياا  املوسسااة  إ  تحقيااق تحقياق إحتيااااات و متطلباات املجتمااع: -1-2

 العمومية وهو  ما يلبي طلبات املجتم .

 1 األهداف اإلاتماعية: -3 -1

أجاار مقبااو : يعتباار العاماا  ماان أوائاا  املسااتلدمز  فااي النشاااط الاا   تمارساا  املوسسااة. وذلااك ماان ضااما  مسااتو   -

ألجاار الاا   يتااأر ح بااز  الزيااادة و النقصااا ، و هاا ا حسااب طبيعااة خاللا  حصااول  علاا  مقاباا  لعملااة الاا   يتمماا  فااي ا

املوسساااة و عواماااا  إقتصااااادية أخاااار ، و لهاااا ا نساااد أ  الدولااااة قااااد تتاااادخ  لضااااب  أدناااى لألجااااور ممااااا يساااامح للعاماااا  

 بتلبية حاجيات  األساسية .

ت السااارلعة التاااي تحساااز  مساااتو  معيشاااة العماااا : إ  رغباااات العماااا  فاااي تسااادد و تطاااور مساااتمرين نتيساااة للتطاااورا -

تشهدها املجتمعات في ملتلو امليادين، و خصوصا ميدا  التكنولوجيا، ه أل األخزرة  التي تود  إلا  ظهاور منتساات 

 جديدة تسمح لنا بالتأثزر عل  أذوا  املسههلكز ، مما يتطلب تنو  و تعدد املنتسات لتلبية الحاجات .

شااهار  و الدعاياااة التاااي تقااو  ههاااا املوسساااة لملااروي  و تقاااديم منتساااات معيناااة: إ  اإل إنشاااء و إقاماااة أنماااط إساااههالكية  -

جدياادة يساامح لنااا بالتااأثزر علاا  أذوا  املسااههلكز  وتغيزرهااا، و هااي تطاارح لهاام أيضااا فااي بعااذ األحيااا  منتسااات بديلاااة 

 تلو  بأق  تللفة.

                                                           
1
 .20 ص1997 ، األرد  عما ,التوزل  و النشر ، دار الحديمة اإلدارة أساسيات, الزغبي فايز و عبيدات إبراهيم محمد   
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فياة أو العادياة، باإلضاافة إلا  الوظي سااكنالتأميناات االجتماعياة و امل فاي تتمما  :للعماا  مرافاق و تأميناات تاوفزر -

 املرافق العامة مم  تعاونيات إسههالك و املطاعم.

الدعو  إل  اإلتحاد و التماسك بز  العما : حي  يتوفر داخ  املوسسة عالقة مهنية و اجتماعياة باز  األةا اص  -

األساسااية ل لااق و ضااما   و هاا ا رغاام اإلختالفااات فااي مسااتويا هم العمليااة و التلوينيااة حياا  أ  تماسااكهم يعااد األداة

 حركة مستمرة للموسسة.

 1أ   هد  املوسسة إل  التشغي  اللام  ألفراد املجتم  و ذلك ل حد من البطالة.إمتصاص الفائذ من العمالة:  -

 و تتمم  في:  األهداف الثقافية و الرياضية: -4 -1

 تدريب العما  املبتدئز  و رسللة القدامى. -

 يهية و المقافية.توفزر الوسائ  الملرف -

 تلصيص أوقات الرياضة مما يسع  العام  في صحة جيدة، فيود  دورأل اللام  في اإلنتا . -

 األهداف التكنولواية: -5 -1

 البح  و التنمية: تود  أو تعم  الدولة عل  إدارة مص حة أو الوسائ  اإلنتاجية عمليا. -

تطااوير التكنولااوجي: و هاا ا بالتنساايق ماا  العديااد ماان الجهااات املساااهمة فااي السياسااة الوطنيااة فااي مسااا  البحاا  و ال -

من منظمات و هي ات البح  العليي و الجامعات، و ك ا هي ات التلطي  األخار  و ذلاك مان أجا  تحساز  الجهاود 

 بز  املوسسات من خال  تطوير و إدخا  الوسائ  التكنولوجية.

 

 

 

 

                                                           
 .12، ص 1997 األول ،الجزائر الجامعية، الطبعة املطبوعات ديوا  املوسسة، إقتصاد،  عر اجي إسماعي  1
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 اإلقتصادية العمومية وظائع املؤسسة -2

 فاي املحاي  مادخال ها مان تتلقاى حيا  بنشااطها، للقياا  بالغاة أهمياة تكتسا ي التاي الوظاائو مان وعاةممس للموسساة

 للساو ، وخادمات موجهاة مادياة منتساات شال  فاي ملرجاات إلا  تحويلهاا ثام... معلوماات طاقاة، أولياة، ماواد شال 

 .املوسسة داخ  الوظائو أهم إل  سأتطر   جتهي ومن

 :اإلدارية الوظيفة -2-1

 بمهامها القيا  عليها يتوجب األهدا  ه أل ولبلو  املسطرة األهدا  إل  للوصو   للموسسة العليا اإلدارة تسع 

 وه ا املستويات، بز  ه أل األمم  التنسيق عل  والعم  الرقابة التوجي ، التلطي ، مستو   عل  وج  أكم  عل 

 قادرة عل  معقولة أهدا  وض  عل  ملوسسةا في اإلدارية الوظيفة تعم  .لها النساح تحقيق إل  حتما يود  ما

 .)اإلدارة(التلطي   عل  املوسسة قدرة بآخر أو بشل  يعك  ما وه ا املتاحة، الوسائ  طريق عن تحقيقها

 :البشرية املوارد إدارة وظيفة -2-2

 تمار، هياألفراد، و  إدارة وظيفة يمار، قسم من تللوا ال فإنها خاصة أو عمومية كانت سواء املوسسة أ  أ 

 األعماا ، تنفيا  علا  ومتعاوناة وراضاية قاادرة وجعلهاا املوسساة فاي العاملاة القاوة علا  بالحصاو   تتعلاق وظاائو

 :منها ملتلفة بأنشطة القيا  ذلك يستلز 

 وترقيههم. تحفز هم وك ا وتدريبهم العاملز  تعيز -

 املوسسة. لعما  الالزمة االجتماعية ال دمات بلافة االعتناء-

 1فيها.  والعاملز  املنشأة بز  طيبة عالقة عل  اظالحف -

 

 

                                                           
1

 .17، مرج  سبق ذكرأل، ص عر اجي إسماعي   
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 :اإلنتاج وظيفة -3 -2

 إدارة تحددها التي والشروط املواصفات م  يتطابق كما السو   في املطلو ة املنتسات بتصني  املللفة الوظيفة هي

 :هما أساسيتز  كميتز  في النشاط ه ا ويتمم  اإلنتا ، هندسة

 .اإلستعما  أو جاهزة لالسههالك منتسات عل  الحصو   بغرض وليةاأل  املواد تحوي  هو: الصنع

 الجهاة ومان لالساههالك أخار   منتساات علا  ل حصاو   بينهاا والتاأليو املصانعة النصاو القطا  ضام هاو: التركياب

ههاد  االساههالك  صاناعية ملرجاات إلا  املادياة املادخالت عملياة تحويا  أنا  علا  اإلنتاا  اعتباار يمكان االقتصاادية

   1باشر.امل

 :التمويل وظيفة -2-4

 املها  من كمسموعة والتموين املوسسة وأنشطة العمليات ملتلو هها تنطلق التي الوظائو من التموين

 بكميات أساسا املوسسة خار  من عليها املحص  امل زو  عناصر توفزر ملتلو عل  العم  يعني والعمليات

 بعناصر االحتياط أو بالشراء التوفزر أ  يعني وه ا خططهاو  املوسسة لبرام  طبقا مناسبة ونوعيات وتلاليو

 الوقت وفي متناسق إطار في اإلنتاجية أو البي  سواء املوسسة بنشاط ال اصة البرام  تنفي  أج  من امل زو 

 . املناسب

 :في الوظيفة ه أل مها  وتكمن

 املناسبة. املوارد اختيار-

 املناسب. التوريد أو الشراء طريقة تحديد-

   .ومتابعهها للموردين الطلبيات تقديم-

 

                                                           
 .64 ، ص 1995 األول  والتوزل ، الطبعة للنشر الفكر اإلدارة، دار في املغربي، أساسيات كام  1
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 :التسويق وظيفة -5 -2

     لهاا االساتعما  حاجاات تشاب  التاي وال ادمات السال  إنتاا  علا  تقاو  التاي الوظاائو أحاد أنا  علا  التساويق يعار 

 الوظيفاة قاو وت املناسابز ، وامللاا  الزماا  فاي املساههلك ياد  باز  توافرهاا إلا  ياود  بشال  توزعهاا التي السل  تلك أو

 :يلي هي كما أساسية عناصر أربعة بز  املز  عل  التسويقية

 .الملروي  التوزل ، التسعزر، السلعة،

 :املالية الوظيفة -6 -2

 فاي األماوا  عان البح  إل  مسموعها في تسع  التي والعمليات املها  مسموعة هي البسي  تعريفها في املالية الوظيفة

 مان األماوا  مان نريادها التاي الحاجاات املاالي بعاد تحدياد إطاار محيطهاا وفاي لموسساة،ل بالنسابة املمكناة مصاادرها

 التاي اإلملانياات أحسان باختياار وها ا اليومياة وحاجا هاا تمويلهاا بارام  وكا ا االساتممارية، وخططهاا برامسهاا خاال 

 .والتوزل  اإلنتا  جوانب في أهدافها إل  والوصو   عاد  بشل  نشاطها بتحقيق لها تسمح

 بملتلاو دياو   أو ذاتاي بتويا  أو خاصاة أماوا  مان املالئام املاالي املازي  اختياار علا  بالساهر الدالياة الوظيفاة وتقاو 

 .تلاليو ممكنة و أق  مردود أحسن لها يحقق وال   استحقاقها

 إنفاقها  والسهر عل مناسب وقت وفي مالئمة و تلاليو مناسبة بكمية األموا  عن البح  هي املالية فالوظيفة إذ 

 :أساسية دوائر عدة في الوظيفة ه أل دور  وينحصر املوسسة أغراض لتحقيق األحسن بالطريقة

 واإلحصائية. املالية الدراسات دائرة-

 املالية؛ الحسابات دائرة-

 التلاليو. حسابات دائرة-

 املرتبات.  دائرة-
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 صاديةاالقت العمومية املؤسسة في املحاسبي التدقيق طرق  :الثاني املبحث

 كما لها، امللونة الحسابات و املالية القوائم تشريح في تنحصر املحاسبي بالتدقيق ال اصة امليدانية اإلجراءات إ 

 مان الاتمكن عان ناهياك ساابقا النظار   بالجاناب ملماا تلاو   أ  يقت ا ي بنسااح وتطبيقا  العملاي اإلجاراء فهام نا كر

  النصاوص ما  عليهاا املتعاار  املحاسابية املبااد  و املتبا  ملحاسابيا النظاا  مان ،ساواء القاانوني و املحاسابي الجاانبز 

 .املجا  هه ا املرتبطة القانونية األحلا  و

 املحاسبي للتدقيق العملية املراحل:األول  املطلب

كا   ،وتحتاو   منطقاي بشال  متتابعاة مراحا  خمساة خاللهاا مان تاتم منتظماة عملياة يعتبار املحاسابي التادقيق إ 

 :التالي النحو عل  واجب  أداء في املدقق يتبعها التي ال طوات وعة منمرحلة عل  مسم

املطلاو   املالياة السانة نهاياة قبا  باملادقق العميا  يتصا  اململا  الظارو  ظا  فاي: األولياة اإلاارا ات مرحلاة  1-

مناساب  شال ب العملياة تلطاي  عان فضال ال، أ  ه  املهمة لقبو   اللافي الوقت للمدقق يلو   حت  ،وذلك تدقيقها

1املتبعة نسد:  ال طوات أهم ،أما كفاءة أك ر بطريقة املهمة بتما  يسمح ال   األمر
 

 عزل . من التأكد ،و وكالت  تسديد أسبا  ملعرفة وجودأل حالة في السابق باملدقق االتصا -

 .د  ملالفههالع هها االلمل ا  علي  يسب التي والتعليمات العم  مسا  تحديد و التعيز  سالمة من التأكد-

 ،هنيااة ال الن عاة ترضا ي التاي املالئماة ال طااة وضا  ماان ياتمكن حتاا  التادقيق محا  للعميا  الشااملة املعرفاة-

 . املقابالت ،إجراء ميدانية بزيارات ،القيا  واملستندات الوثائق عل  كاإلطال  تقنيات عدة باستعما 

 .التدقيق مح  املوسسة عن الشاملة علوماتبامل إملام  من انطالقا ذلك و التدقيق عملية أهدا  تحديد-

 

 

                                                           
1
 .38ذكرأل، ص سبق هللا، مرج  عبد أمز  خالد  
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 :الرقابة نظام تقييم و دراسة مرحلة  2-

وفاق  الوساائ  مان باساتعما  مسموعاة املوسساة فاي املطباق الداخلياة الرقاباة نظاا  بفحاص الحساابات مادقق يقاو 

 فاإ  عليا ،و  ضاعف  و قوتا  نقااط معرفاة ما  النظاا  تطبياق وساالمة صاحة مان للتأكاد ،وذلاك منهجياة خطاوات

 تحدياد و للبرناام  إعادادأل عناد املادقق عليهاا يرتكاز التاي االنطاال  نقطاة يعاد الداخلياة الرقاباة نظاا  وتقيايم دراساة

 .عليها يحص  سو  التي اإلثبات أدلة و االختبارات نوعية و تجم

1ي: يل كما الداخلية الرقابة نظا  وتقييم دراسة في الحسابات مدقق يتبعها التي ال طوات أما-
 

 . املعتمدة الرقابة أساليب و املطبق املحاسبي النظا  من الداخلية الرقابة نظا  لهيل  الجيد الفهم-

 .أوراق  م  توثيقها و لتتجيلها الضعو و القوة مواطن معرفة من املدقق يتمكن للي الرقابة تحديد ملاطر-

 . للفحص فعالة وسيلة بتصور  محلتس تنفي ها من للتأكد املدقق طر  من تصمم االلمل ا  اختبارات-

 :التدقيق برنامج إعداد مرحلة - 3

 فحصا  و دراسات  بعاد املادقق إليهاا توصا  التاي النتاائ  ها أل علا  مرساومة خطاة الحساابات تادقيق برناام  يعتبار

2سليم.  فني رأ  إبداء ال  الوصو   م  فعالية و كفاءة بل  التنفي  ههد  ،وذلك الداخلية الرقابة لنظا 
 

 تام قاد املالياة البياناات ناوايي جميا  باأ  يقتنا  املادقق تماماا أ  قبا  با  القياا  ينبغاي ملاا م  صاا البرناام  مما  ها اوي

 تاادقيق برنااام  تصااميم و وضاا  ،أمااا للمساااعدين التفصاايلية التعليمااات قائمااة علاا  كاا لك فحصااها، ولشاام 

3 ا:ههمأ عديدة أهدا  تحقيق بغية التدقيق لفريق عم  بصفت  خطة الحسابات
 

 . منهم ك  مسوولية و دور  تحديد و التدقيق فريق أعوا  بز  العم  تقسيم-

 .خطوة ك  و عملية ك  استغرقت  ال   الوقت وتحديد الحسابات تدقيق عملية تتب -

 

                                                           
1
 .215-214 ص ذكرأل، ص سبق املطارنة، مرج  فالح غسا    

2
 .135ذكرأل، ص سبق جمعة، مرج  حليي أحمد  

3
 .211-210 ص ذكرأل، ص سبق سرايا، مرج  السيد محمد  
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 :الحسابات تدقيق عملية تنفيذ مرحلة 4-

 حاو   املحاياد الفناي إباداء رأيا  مان املادقق تمكان التاي املراحا  أهام مان الحساابات تادقيق عملياة تنفيا  مرحلاة تعاد

 مان التحقاق و املوسساة تنسزهاا التاي العملياات فحاص علا  أساساا املرحلاة تقاو  ،و املالياة القاوائم عدالاة و صاد 

 :يلي كما باختصار فسي املرحلة خطوات ه أل أهم ،أما املالية قوائمها عناصر

 ، وتنحصرووجودها حدووها و العمليات وسالمة رصدةاأل  قيم صحة من التأكد املوجهة نحو األساسية االختبارات-

 .الحسابات لل  املستلرجة األرصدة و املحاسبية العمليات التحليلي تفاصي  الفحص في

 .محايد فني رأ  إبداء إل  الوصو   أج  من تحز  دو   محايدة بطريقة التدقيق عملية تنفي  أساليب-

 :التدقيق تقرير إعداد مرحلة  5 - 

 عملية عن شام  تقرير عرض خال  ،من املالية القوائم صحة حو   الرأ  إبداء هو التدقيق عملية من الهد  إ 

 مكتو  م  ص"هو املدقق لعم  النهائي املنت  يعد ال   التقرير مفهو  ، أما السليمة القرارات التلاذ التدقيق

 عليها االعتماد يمكن التي ،و املالية القوائم في الواردة البيانات صحة عن املحايد املنهي الفني رأي  املدقق في  يبد 

1البيانات.  ه أل بمم  العالقة ذو   طر  من القرارات اتلاذ في(
 

2: للتدقيق نسد و للتقرير الدولية املعايزر حسب التقرير يتضمنها أ  يسب التي األساسية العناصر أما
 

 .تغطيها التي الفقرة و البيانات تتضمن التي االفتتاحية ،الفقرة لها املرس  الجهة ، املناسب العنوا -

 .املوثوقية من درجة أكبر عل  ل حصو   املنسزة التدقيق عملية تصو التي النطا  فقرة-

 .التدقيق مح  املالية للقواعد املحايد الفني رأي  إلبداء للمدقق امل صصة الساحة في الرأ  إبداء فقرة-

 .إلي  املسندة باملهمة املللو املدقق وختم توقي  ملعنية، م ا ل جهات املقد  التقرير تحرير تاري -

 

                                                           
1
 .114رأل، صذك سبق املطارنة، مرج  فالح غسا   
 .2 1، ص 1990 الراب ، اللويت املحاسبز ، العدد متقدمة، مسل  كمهنة واملراجعة شاهز ، املحاسبة براهيمإ 2
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 امليزانية حسابات تدقيق إارا ات :الثاني املطلب

 الازمن مان ددةمحا لحظاة فاي مالياا شارو امل يقاو أيان إظهاار  إلا  هاد  يالاملا ركازامل بقائماة تساي  ماا أو ز انياةامل إ 

 ز انياةامل تتلاو   و ، التقاطهاا لحظاة رافياةغالفوتو  الصاورةك  حدوثا لحظاة الحادث بتمميا   انياةزامل  تشاب  اهاول

1. بينهما التواز   ققةمح ال صو  و األصو   جانبز  من املحاسبية
 

 :األصول  حسابات تدقيق  1-

 متوقا  اقتصاادية منااف "  أنا علا  06/1985 رقام  بيانا فاي الياةامل املحاسابة معاايزر لا مس حساب األصا  يعار 

 عليهاا السايطرة أو نااف امل ها أل علا  الحصاو   حاق اكتسابت قاد املحاسابية الوحادة أ  و ب ساتقامل فاي عليهاا الحصاو  

 كا  وفاي ، متداولاة أخار   و ثابتاة أصاو   صانفز  مان األصا  يتلاو   كماا 2 املاضا ي. فاي تمات عملياات أو أحاداث نتيساة

 .حسابات عدة صنو

 :الثابتة األصول  حسابات تدقيق  1-1 -

3يلي:  فيما إيسازها يمكن :امللموسة الثابتة األصول  حسابات تدقيق -1-1-1
 

 .ماشاب  أو القيا، أو املشاهدة أو بالعد سواء المابتة لألصو   الفعلي بالجرد القيا *

 .ذلك عل  الدالة املستندات عل  باإلطال  األصو   ملكية من التأكد*

 .األصو   صحة تقييم كيفية من التأكد*

 .بإثباتات تدعيمها م  عليها املتعار  املحاسبية للمعايزر وفقا يمةالسل املحاسبية املعالجة من التحقق*

 .العقارات منها وخاصة األصو   رهن عد  من التأكد*

 

                                                           
1
 .95 ذكرأل، ص سبق بوتز ، مرج  محمد 
2
  .85 ، ص2009 المانية، األرد   وائ ، الطبعة دار املحاسبية، النظرية إل  مدخ حنا ،  حلوة رضوا  
3
 .219 ذكرأل، ص سبق ، مرج هللا عبد أمز  خالد 
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1يلي:  فيما إيسازها ويمكن :امللموسة غير الثابتة األصول  حسابات تدقيق -1-1-2
 

 .القانونية آجال  في تم اإلطفاء وأ  اإلعدادية املصاريو حسا  في املتجلة النفقات صحة من التأكد*

 االطال  املدقق عل  بأخر   شركة انفصا  أو اندما  حالة في أو شريك انتحا  أو انضما  حالة في*

 .بالدفاتر وإظهارها املح  شهرة تقويم صحة في املتبعة والطريقة الشركاء بز  املبر  االتفا  عل 

 .حمايهها تسديد إملانية م  للموسسة الحقو   ةملكي تمبت التي الرسمية والشهادات الوثا  عل  اإلطال *

 :املتداولة األصول  حسابات تدقيق -1-2

2فيما يلي:  إيسازها يمكن:امل زون حسابات تدقيق -1-1-2
 

 .فعلي جرد إجراء يتطلب باملز انية مما وارد هو ملا مطابقا امل زو  لسل  امللكية و الوجود من التأكد_

 .امل زو  ورقابة ملحاسبة املوسسة تستلدمها التي ا لية و مل زو ا جرد في املتب  النظا  فحص_

 .عليها املتعار  املحاسبية للمباد  وفقا ذلك استمرارية م  امل زو  تقييم صحة من التأكد_

 . عقالني بشل  امل زو  عناصر قيمة تدني ملوونات السليم التقدير من التحقق_

3يلي:  فيما إيسازها يمكن:املدنية الحقوق  حسابات تدقيق  -3 -1-1
 

 . الفردية ل حسابات ومطابقهها الز ائن حسابات في املتج  الدين صحة تمبت مصادقات عل  الحصو  _

 . موضوعية موونات في وإحصاسها دراسهها يتطلب مما تحصيلها في مشلوك ديو   وجود من التأكد_

 . الضمانات عل  االطال  م  لقانونيةا للشروط مستوفية تلو   وأ  للغزر املقدمة القروض من التأكد_

 .نظزر ها من املشملريات األكبر تجم عن يعبر للون  املسملرج  املضافة القيمة عل  الرسم متابعة _

 

 

                                                           
1
المانية،  الجامعية، الطبعة املطبوعات التطبيقية، ديوا  واملمارسة )النظر   اإلطار(الحسابات  وتدقيق صديقي، املراجعة طواهر، مسعود الههامي محمد 

 .75،ص 2003الجزائر
2
 .79ذكرأل، ص سبق صديقي، مرج  طواهر، مسعود الههامي محمد  

3
 .105 ذكرأل، ص سبق مرج بوتز ،  محمد  
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1يلي:  فيما إيسازها يمكن:النقدية حسابات تدقيق  -4 -1 -1
 

 يتضمن محضر بتسهز  ه ا,لسرقةوا االختال،,للنقذ املعرضة األصو   أك ر من تعتبر ألنها النقدية بسرد القيا _

 .الفرو  الستلرا  النقدية املقارنة أج  من كميا ها و النقد ف ات

 .الالزمة التسوية إجراء و البنكية املقار ة جدو   إلعداد البنك لحسا  مفص  كشو عل  الحصو  _

 بالعملاة ال اار   ما املبيعاات منهاا خاصاة الفملارة خاال  األرصادة تطاور  علا  للوقاو  مناسابة بمراجعاة القياا _

 .الصعبة

 :ال صوم حسابات تقييم - 2

       للمشارو  الكز املا حقاو   ما مي األو   الناو  دنسا الاديو   و ملوكاةامل األماوا  بنوعيهاا مملاةامل ال صاو  مفاردات إ 

2ة. لكيامل حقو   خفذ أو زيادة  إل يود  االلمل امات و األصو   ةغصيا إعادة فإ  و يبالتال و
 

شارو  ملا مان خاار  مساتقبلي نقاد  تادفق تمما  التاي و ويادامل عااتق علا  لقااةامل الاديو   عان يعبار المااني الناو  حاز  فاي

3 . لكزاامل عن قرضز امل ثم للدائنز  ترج  التسديد في األولوية أما
 

4هي:  و القانونية الطبيعة باختال  التدقيق إجراءات تلوتل: اململوكة األموال حسابات تدقيق  1-2-
 

 .اإلثباتات وجود من لتأكدل ملرةالف خال  ا امل رأ، عل  تطرأ التي ستوياتامل و اإلضافات فحص_

 . ا امل رأ، تغزرات من يطرأ ما عل  للتعر  العامة الجمعية جلسات ضرمحا عل  االطال _

 .توزل  دو   بقاسها وفرة نسبهها حي  من املحتسزة باألر اح تعلقةامل القانونية األموا  ك  فحص_

 

 

                                                           
1
 .103ذكرأل، ص سبق هللا، مرج  عبد أمز  خالد  

2
 .206، ص 2008 المقافة، األرد  ومعايزرها، دار الدولية حميدا ، املحاسبة مأمو   القاض ي حسز  

3
 .315 ، ص 2009 المانية، األرد  اليازوني ،الطبعة املحاسبية، دار املعرفة الحجاو ، أساسيات محمد طال   

4
 .267 ذكرأل، ص سبق هللا، مرج  عبد أمز  خالد  
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 :لتزاماتاإل حسابات تدقيق 2-2- 

 .األج  قصزرة المل امات و األج  طويلة المل امات صنفز  من الديو   أو االلمل امات تتلو  

 1 :يلي فيما إيسازها كنمي األال طويلة التزامات حسابات تدقيق -2-2-1

    . ساههالكهاات و الساندا إصادار و إحلاا  ملعرفاة الجلساات و محاضار للشاركة الاداخلي النظاا  علا  االطاال _

 .إصدار بلصم أو إصدار بعالوة أو االسمية بقيمهها تصدر للونها السندات إصدار شروط من التأكد_

 . املسوولة الجهة من اعتمادأل و شروط  ملونات و القرض بعقد املتعلقة اإلجراءات صحة من التأكد_

 يلي: فيما إيسازها يمكن: قصيرة التزامات حسابات تدقيق -2-2-2

 .املشملريات يومية طريق عن املردودات و اإلشعارات و الشراء لفواتزر املستند  بالتدقيق القيا _

 .بالدفاتر املتجلة الفردية الحسابات أرصدة م  مقارنهها و الدائنز  من مصادقات عل  الحصو  _

 .التدقيق في مح  خر  األ  الشركة كانت إذا ما حالة في الفرو  و الحليفة للشركات املالية القوائم دراسة -

 .املستحقات دف  و االسملرجا  حق لتلفيذ املبيعات من املحصلة املضافة القيمة عل  الرسم متابعة_

 النتائج حسابات و التسيير حسابات تدقيق إارا ات :الثالث املطلب

 :التسيير حسابات تدقيق إارا ات -1

املتمملاة  النتاائ  حساابات جادو   محتوياات إل  املدقق يشر  يةللمز ان امللونة العناصر تدقيق عملية من االنههاء بعد

بعاد  الحساابات ها أل صاد  حاو   برأيا  املادقق يادلي املصاروفات، وللاي و اإلرادات بصانفيها التسايزر حساابات فاي

 : التالية ال طوات إتبا  يسب املحاسبية باملباد  إلمل امها

 :املصاريع حسابات تدقيق -1-1

 نقاص فاي أ  أو املحاسابية الوحادة مان ال ارجياة التدفقات" :بأنها للمصاريو املالية حاسبةامل معايزر مسل  يعر 

 ال ادمات تأدياة أو بيعهاا أو السال  إنتاا  عان الادورة خاال  تنشاأ التاي و  )معاا كليهماا( أو المل اما هاا فاي زياادة أو أصاولها

                                                           
1
 .246-248ص ذكرأل، ص سبق هللا، مرج  عبد أمز  خالد  
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 أهام إجاراءات أماا."  املحاسابية الوحادة فاي ةاملتكارر  و املعتاادة الرئيساية األعماا  عان ناجماة أخار   أنشاطة أياة أو

 1يلي:  كما املصاريو هي حسابات تدقيق

 .املاد  الجرد م  مقارنهها و امل زو  بطاقات فحص م  املسههلكة السل  تللفة حسا  من التأكد_

باز   الفعلاي التمزا  باساتقاللية مبادأ علا  الحفااظ ما  اإلثباات مساتندات بفحاص املقدماة ال ادمات مان التأكاد_

 األصو . عل  تحم  التي املا  رأ، و االستغال  مصاريو

يلاو   ،و املعنياة املالياة الادورة تلاص و للموسساة موجا  مبادأ إلثباات مساتند بوجاود صاحت  و اإلنفاا  جدياة مان_

 .مرة من ألك ر يستعم  وهميا، ولم غزر فعليا ، صورة أو نت ة غزر أصل 

 .الالزمة االقتطاعات ك  من للتأكد العما  جمي  ماءبأس واألجور  الرواتب كشو عل  االطال _

 .فيها مدقق مالية دورة بل  املتعلقة والرسو  مل تلو، الضرائب التسديد و التصريح من التأكد_

 . الطرفز  بز  املتبادلة املراسالت عل  االطال  م  الغزر من الواردة الشراء فواتزر عل  اإلطال _

 املتعلقاة ههاا، االساتممارات بطاقاات بمراجعاة حساهها طريقة و ،السنوية االهتالكات طأقسا من التأكد املدقق عل _

 .لها امللو   لألص  كفايهها و املوونات من التأكد يتم كما

 إلا  الداخلاة التادفقات": فإنهاا املالياة املحاسابة معاايزر مسلا  يعرفهاا ماا حساب :اإلرادات حساابات تادقيق  -1-2

 إنتاا  عان الادورة خاال  تنشاأ التاي و )معاا كليهماا( أو المل اما هاا أو تلفايذ أصاولها فاي زياادة أ  أو الوحادة املحاسابية

 الوحادة فاي املتكاررة و املعتاادة الرئيساية األعماا  عان ناجماة أخار   أنشاطة أياة أو ال ادمات تأدياة أو أو بيعهاا السل 

 2املحاسبية. 

 3يلي.  فيما اإليرادات حسابات تدقيق إجراءات تتمم 

 .تسليها صحة من للتحقق البي  عمليات حصف_

                                                           
1
 .48 ص ،2001 منتور ، قسنطينة، الجزائر جامعة الحسابات، منشورات ومراجعة فلي ، مراقبة الحفيي، بن عبد األرقم  

2
 .88ذكرأل، ص سبق حنا ، مرج  حلوة رضوا   

3
 .317 ص ذكرأل، سبق مرج  هللا، عبد أمز  خالد  
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 .املردودات و بالتعويضات يتعلق ما و ز ائنها و املوسسة بز  تمت التي املراسالت و العقود من التحقق_

 .لها املحاسبية املعالجة و بالبي  املتعلقة الفواتزر لل  مستند  و حسابي بتدقيق القيا _

 .املوعد في ألصحاهها لتسلم امل ز   من املباعة السل  خرو  و للز ائن البي  فواتزر إرسا  من التأكد_

 .الدورة نهاية في  زو امل لعناصر اد امل الجرد طريق عن  ز  امل اإلنتا  من التأكد_

 .توفرةامل التسديد صيت بل  اهتسديد تواري  م  بالدفاتر تجلةامل الديو   صي تح من التأكد_

 .اهتسديد و الفائدة معدالت مم  شروطها معرفة و اليةامل الفوائد صي تح من التأكد_

 .ستأجرامل من ستعملةامل بالتامل قبذ وصالت فحص م   شروط و اإليساز عقد عل  طال اإل _

 .السليمة املحاسبية  معالجت فحص م   ل ويدةامل ستنداتبامل يراداإل  ققتح صحة من التأكد -

 النتائج حسابات تدقيق إارا ات :الثاني الفرع

 كا  للاو   التسايزر حساابات بصاحة مرتبطاة صاحهها أ  الابعذ يار   النهائياة و منهاا الوساطية النتاائ  حساابات إ 

 ليق ا ي النتاائ  حساابات تادقيق مان نا مي ال  اها ،لكان اإليارادات و صااريوامل  طرفيا فاي تساتقب  ققاةمح نتيساة

 .دققامل لد  وجودامل نهيامل الشك ةنزع

1ي: يل فيما تتمم  النتائ  بحسابات فة تلامل التدقيق إجراءات مهأ أما
 

 . التسار   النشاط من املحققة األولية النتيسة عل  يعبر ال   ياإلجمال امشهال من التأكد_

 نتيسة  إل  ترحيل ليتم  طرفي في حسابات عدة يضم  للون ضافةامل القيمة حسابات صحة من التأكد_

 .الصنا ي النشاط في خاصة فعا  دور  ولو ديةاالقتصا التحالي  في موشر يعتبر كما ستغال ،اإل 

 . الدورة نتيسة  إل لتحو   للموسسة العاد  النشاط م يم التي ستغال اإل  نتيسة من التأكد_

 .اإلجمالية للنتيسة تحويل  ثم للموسسة العاد  غزر النشاط م تم التي االستغال  خار  نتيسة من التأكد_

 .عليها صاد  إذا مسووال دققامل يعتبر و ، صورية ليست و قيقةح أنها عل  الدورة نتيسة من التأكد_

                                                           
1
 .319-318ص  ص ذكرأل، سبق مرج  هللا، عبد أمز  خالد  
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 عدالتامل فحص ،م  ليةاامل قوانز  حسب باستمرار يتغزر ال   األر اح عل  الضرائب معد  من التأكد_

 .اه،واستغالل اإلعفاء امتيازات عرفةمب  اهو  هااستممار  عادامل األر اح حالة في لفضةنامل

  االقتصادية العمومية املؤسسة في التقرير طبيعة عدادإ طريقة :الثالث املبحث

معلوماات  مان ملحتاواأل ووافياا كامال م  صا يعطي فهو ,نشأةامل في املحاسبي علوماتامل نظا  نهاية دققامل تقرير يعتبر

 تاائ والن النشااط عان التعبزار علا  القادرة علا  التقريار شال  ويتوقاو ,معيناة زمنياة ةملار ف خاال  نشاأةامل نشااط توكاد

مادقق  تقريار عان األساساية النقااط بعاذ  إلا نتطار   ساو  بحا امل  اها خاال  ومان ,رةالفملا  ألها خاال  ققتتح التي

 . الحسابات

   الحسابات مدقق تقرير :األول  املطلب

 ورجاا  ضاز ر قملامل و ساتممرينكامل دققاملا يلادمها التاي  تلفاةامل الف اات عليهاا تعتماد التاي الركزا ة التقريار يعتبار

 فاي  عليا تعتماد حيا  فائقاة عناياة دققاملا تقريار يتاول  تلفاةامل الف اات  ألها وغزارهم، أل  وسساةامل صااد وإدارةقتاإل

 . ستقبليةوامل منها الحالية سياسهها قرارا ها ورسم ذإتلا

الفارد  كالاامل  إلا أ  التادقيق بعملياة للقياا   تلليفا أو دققاملا بتعيز  قامت التي الجهة  إل موجها عادة التقرير يلو  

 العاماة ممملاز  بالهي اة  سااهمز امل  إلا أو األةا اص شاركات فاي الشاركاء لا مس  إلا أو، الفردياة وسسااتامل فاي

 التادقيق  محا للموسساة القاانوني الشال  بااختال  يلتلاو  التوجا أ  نساد كا اهو  األماوا  شاركات للمساهمز  في

 1 . الشل حسب التعيز  يلتلو  أل 

وسايلة  أو وأداة التادقيق لعملياة النهاائي نات امل ماباةمب السانوية الياةامل القاوائم عان باتالحساا مراقاب تقريار يعتبار

 الفناي  ورأيا والقارائن لألدلاة  وتقييما  فحصا نتاائ  بتوصاي  دققاملا يقاو  أ  اهاخالل مان كانمي والتاي تصاا ،اإل

 2 . األعما ائ ونت السنة نهاية في يالامل للمركز اليةامل القوائم عرض وسالمة صحة املحايد عن

                                                           
1
 .129 ص ذكرأل، سبق مرج  هللا، عبد أمز  خالد 
2
 .316 صحن، مرج  سبق ذكرأل ص الفتاح عبد 
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 غارار علا  التقريار ملحتاو   الضاواب  أو العناصار مان موعاةمس  إلا التطار   دققاملا علا  يتعاز   فإن  اه  إل باإلضافة

 علا  تأكياد  الإلا باإلضاافة تطبيقهاا فاي والمباات لملا ا اإل الياة،امل القاوائم إعاداد فاي املحاسابية بااد امل علا  االعتمااد

 .  عدم من يةهر الجو  علوماتامل افةك عل  اليةامل احتواء القوائم

 القاوائم حتاو  مب بادورأل رهاو  امل  رأيا بااختال  بينهاا فيماا تلاوتل صاور  عادة يأخا  أ  الحساابات لتقريار كانمي

 :التقارير من أنوا  أرب  عل  الوقو  كنمي وعموما الية،امل

 :النظيع التقرير -1

 :يه شروط أربعة  لدي توفرت إذا بتدقيقها قا  التي اليةامل القوائم عل  فيتح بدو    رأي دققامل يصدر

 .عاما قبوال قبولةامل و عليها تعار امل املحاسبية للمباد   وفقا أعدت قد اليةامل القوائم أ *

 .يالامل ومركزأل شرو امل األعما  نتائ  عن اهتعبزر   ودقة اليةامل القوائم وعدالة صد *

 األعما  لنتائ  الدالية القوائم تعبزر صد  عل   رأي تبرر التي الئمةوامل اللافية اإلثبات أدلة عل  دققامل حصو  *

 1ة. اليامل السنة نهاية في يالامل كزر وامل

 :تحفظامل التقرير -2

 في الواردة علوماتوامل البيانات في أو التدقيق عملية خال  صاد  إذا,متحفي برأ  باإلدالء الحسابات مدقق يقو 

 يار   التاي  تقاداتاإن أو  تراضااملإع ما تم بتحفظاات مقيادا الحالاة ألها  فاي تقريارأل فيلاو   ، رأيا يقياد ماا الياةامل القاوائم

 تعار امل املحاسبية اد بامل تطبيق تعدي  أو التدقيق عملية نطا  عل  قيود وجود :مم  إليها اإلشارة الضرورة من

 اماةت التحفظاات تلاو   أ  أ , دققاملا تقريار فاي الاوارد للاتحفي النسابية األهمياة مالحظاة الضارور   ومان عليهاا

  أسابا  تو اح مساتقلة فقارة علا  ينطاو   الا   التقريار شام ي أ  يساب كماا التقريار فاي اهاذكر  تبارر و درجاة

 2ي. التحف

 

                                                           
 

1
 .260،ص 9200رد  األ  ،موسسة الورا  للنشر والتوزل  ،مراجعة الحسابات بز  النظرية والتطبيقيوسو محمود جر و ،  
2
 .106 ، ص 2009 األول ، والتوزل ، الطبعة للنشر املستقب  والعليي، دار النظر   الحسابات تدقيق الرفا ي، علم ال طيب، خلي  محمود راغب خالد  

https://www.abjjad.com/book/2192868375/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82/2193097756
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 :السلبي التقرير -3

 حيا  مان ساواء للموسساة الصاحيح الواقا  ما تم ال الياةامل القاوائم أ  مان دققاملا يتأكاد عنادما الارأ   اها يصادر

 األسابا  بياا  مساوولية دققاملا علا  وتقا ,عليهاا تعاار امل املحاسابية للمبااد  طبقاا األعماا  نتيساة أو يالاملا كازر امل

1ها. ذكر  م  ز هو را أدلة من الرأ   اه مم  إلصدار وديةامل
 

 لمل  ت ما لباغاو  السلبي تقريرأل قب  التوصيات من مسموعة عادة يقد  دققامل  أل  الحدوث نادر  أمرا الرأ  يعتبر

 .التوصيات  أله بتنفي  المبات

 :الرأي إبدا  عل متناعاإل  - 4

 موضاو  الياة،امل القاوائم عان فناي رأ  إعطااء يساتطي  ال الحساابات مادقق أ  الارأ  إباداء عان متناا اإل  يعناي

2ي: يل فيما توضيحها كنمي معينة ظرو  وفق ذلك يلو   وقد التدقيق،
 

 بالعمالء تصا اإل من  كينتم بعد  وذلك الشركة، إدارة من  علي ضتفر  دققامل عم  عل  مفروضة قيود وجود*

 .الشركة م  أرصد هم بصحة مصادقات عل  ل حصو  

 قضائية دعاو   مم  الية،امل القوائم عل  توثر قد ستقبليةامل بنتائسها التكهن كنيم ال مستقبلية أحداث وجود*

 بادف  يطاالبو   الشاركة عماا  مان قضاية ،أو أخار   لشاركة خملارا  اال  حقاو   علا  كتعادهها الشاركة ضاد مرفوعاة

 .غزرهاو ... تعويضا هم

 عان تنا مي  ،فإنا  رأيا بإباداء تسامح التاي و الئماةامل و اللافياة اإلثباات أدلاة علا  الحصاو   دققاملا علا  يتعا ر عنادما*

 .ذلك

 وجاود بسابب ،أو قدقاملا ريا يس الا   الفحاص نطاا  تضاييق  إلا الارأ  إباداء عان متناا اإل  أسابا  ترجا  ماا لبااغا*

 .فيها  رأي دققامل سيبد  التي اليةامل القوائم عل  ر  هجو  تأثزر اهول صحهها من التأكد كنمي ال امةه عناصر

 

                                                           
1
 .138 ذكرأل، ص سبق هللا ،مرج  عبد أمز  خالد   

 
2
 .246ص مرج  سبق ذكرأل،يوسو محمود جر و ،  
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 الحسابات مدقق تقرير إعداد معايير و ميةهأ و طبيعة :الثاني املطلب

 لعملياة النهاائي نات امل اباةممب االقتصاادية للوحادة السانوية الياةامل القاوائم عان الحساابات مادقق تقريار يعتبار

  .التدقيق

 االقتصادية الوحدة في ص حةامل ألصحا  ال ارجي دققامل يودهها التي التصديقية ال دمات أ  بال كر الجدير و

 بلال  معلومات أية التصديق خدمات تشم  حي  السنوية، اليةامل القوائم حسابات تدقيق عملية من أشم 

 فحاص مما  قتصاادية،اإل الوحادة فاي مصا حة صااحب طار  أل  ذلاك و السانوية ةالياامل القاوائم حساابات تادقيق

 .اهل ض تل التي اللوائح و النظم و بالقوانز  نشأةامل المل ا  مد  عل  التصديق و ، )الدورية( رحليةامل اليةامل القوائم

 يل ه فعالية مد  عن دارةاإل  تقرير عل  التصديق خدمة ذلك و ،)التقديرية( ستقبليةامل اليةامل القوائم فحص و

 .الداخلية الرقابة

 :الحسابات مدقق تقرير ميةهأ و طبيعة  -1

 وسايلة أو أداة و الحساابات تادقيق لعملياة النهاائي نات امل ماباةمب الياةامل القاوائم عان الحساابات مادقق تقريار يعتبار

 الفناي  رأيا ،و القارائن و لألدلاة  تقييما و  فحصا نتاائ  بتوصاي  دققاملا يقاو  أ  اهاخالل مان كانمي التاي االتصاا 

 النقدية التدفقات و األعما  نتائ  ،و السنة نهاية في يالامل للمركز اليةامل القوائم عرض سالمة و صحة عن املحايد

 ملاو  مي كاانوا ساواء االقتصاادية الوحادة فاي صا حةامل أصاحا   إلا لياةاامل السانة عان لكياةامل حقاو   فاي التغزارات و

              الكاملاا مما  خارجياة أطارا  أيااة أو نشااةبامل العليااا اإلدارة مساتويات مماا  االقتصاادية ةالوحاد داخا  أطارا 

 يقوماو   الا ين لياةاامل القاوائم مساتلدمي مان مهر غزاو . والادائنز  قرضاز وامل املحتملاز ، الحااليز  ساتممرينامل أو

 دققاملا قاا  ،التاي الياةامل التقاارير و القاوائم فاي رةنشاو امل املحاسابية علومااتامل علا  بنااء القارارات مان العدياد باتلااذ

 1ا. عليه المقة إضفاء و راجعههامب

 

 

                                                           
1
 .192-191 ص مرج   سبق ذكرأل، صود، أحمد يوسو كلبونة، عمر محمد زريقات ، رأفت سالمة محم  
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 خال  من الحسابات مدقق  يبدي ال   الرأ  لنو  كبزر تأثزر وجود املحاسبية الدراسات من العديد أثبتت قد و

 أهمية ت  يص كنمي ،حي  اليةامل ا األور  سو   في األسهم أسعار و اليةامل األورا  في عامالتامل تجم عل  تقريرأل

 : يلي كما ص حةامل ألصحا  و  نفس الحسابات دققمل الحسابات تدقيق تقرير

 الحساابات تادقيق لعملياة النهائي نت امل باعتبارأل  نفس الحسابات دققمل خاصة أهمية  ل الحسابات تدقيق تقرير  -

 املحاياد الفناي  رأيا لتوصاي  دققاملا ،أداة عليهاا تعاار امل الحساابات تادقيق عاايزرم وفاق  لعملا ألإنسااز  علا  وشارامل و

 مماا ياوثر احتياجاا هم تعكا  التاي و مهأفعاال ردود مان ستفادةاإل  يبالتال و االقتصادية الوحدة في ص حةامل ألصحا 

 .كل  الحسابات تدقيق عملية جودة عل 

 القانونياة الحساابات مادقق مسوولية لتحديد إليها الرجو  يسب التي و كتو ةامل الوثيقة مابةمب دققامل تقرير يعتبر -

 املجتما  أماا  هنياةامل  مساووليت كا لك و إهماا  أو تقصازر وجاود نتيساة مادنيا أو جنائياا  مسااءلت حالاة فاي وذلاك

 .هنةامل وسلوك آدا  قواعد تنظمها والتي

 ا امل سو   في للمتعاملز  مضافة قيمة االقتصادية للوحدة اليةامل القوائم عل  الحسابات مدقق تقرير قيقتح  -

الا    دققاملا رأ  خاال  مان األفاراد و الادائنز  و ساتممرينامل أو قرضاز امل أو اساتممارية أو مالياة موسساات ساواء

 . قرارا هم اذتلا في عليها االعتماد درجة ،و اليةامل القوائم في علوماتامل ونوعية جودة مد  ديدتح في مهيساعد

 تادقيق  محا االقتصاادية بالوحادة العلياا اإلدارة وفااء ماد  عان موشارا يعطاي حسااباتال مادقق تقريار إ   -

 بااد بامل المل امهاا وماد  الكملاا عان وكايال اهاباعتبار  للوحادة االقتصاادية وارداملا إدارة فاي ساووليا هاالحساابات مل

 واللاوائح باالقوانز  المل امهاا وماد  للمشارو ، الياةامل القاوائم إعاداد فاي الدولياة املحاسابة قبولة ومعايزرامل املحاسبية

 بادو   النظياو الارأ  فاصالة الحساابات مادقق تقريار ولعاد االقتصاادية، الوحادة نظماة ألنشاطةامل والتشارلعات

 ترتكاب ملا وإنماا االقتصاادية الوحادة إدارة إشارا  تتحا اهإعاداد تام التاي الياةالقاوائم امل صاد ل دلايال فظااتتح

 1ة.اليامللقوائم ا في معتمدة أو ريةهجو  ريفاتتح

                                                           
1
 .334،ص1999للنشر و التوزل ،األرد  الورا  الدولية، موسسة األمريكية املعايزر ظ  في التدقيق دحدوح، أساسيات حسز - القاض ي حسز  
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 ال اارجي، دققاملا بتقريار هناةامل علا  شارفةامل هنياةامل نظمااتامل تماتها للتقريار، مل ايادةوامل الكبزارة لألهمياة ونظارا

 و ادائ  التقريار، تاو  محو  وضاوعيةوامل الشاللية تطلبااتامل ديادتحو  التقريار إلعاداد عاايزرملا وضا  خاال  وذلاك مان

 1ة. اليامل في القوائم دققامل رأ 

 :الحسابات تدقيق عملية تقارير إعداد معايير -2

 فقاد التادقيق، عملياة أداء كمتح  التي للمعايزر عا  يل ه لوض  الباحمز  من موعةمس هها قا  التي الدراسة حسب

 :التالية عايزرامل من تتلو   التقرير إعداد بكيفية تتعلق التي عايزرامل أ ل  إ أشار

 عليااا تعاارفامل املحاسابية بااد امل ماع نشامةامل أعادهاا التاي الياةامل لقاوائما شاييتما ماد  توضا  معاايير -2-1

GAAP: 

 :نشورةامل اليةامل القوائم تشم  أ  بد فال للمدقق نهيامل لألداء وتطويرا العا ، واإلفصاح العرض مبدأ م  اشياتم

 .الدخ  قائمة*

 .يالامل ركزامل قائمة*

 .لكيةامل حقو   في التغيزر قائمة*

 .يالامل التدفق مةقائ*

 :اد بامل ذهه تطبيق في والتجانس الثبات مد  معايير -2-2

 :يلي ما التقرير يتضمن أ  يسب للمدقق نهيامل لألداء وتطويرا المبات، مبدأ م  اشياتم

 .عتمدةامل لإلجراءات موافقهها ومد  ويموالتق الجرد طريقة*

 .ردالج أو يمالتقو  وطر   أس  عل  طرأت التي التغزرات*

 .الحسابات نتائ  عل  تقد  ما أثر*

 

 
                                                           

1
 .193-191ص  ذكرأل، صمرج   سبق رأفت سالمة محمود، أحمد يوسو كلبونة، عمر محمد زريقات ،  



 تصاديةقالتدقيق املحاسبي في املؤسسة العمومية اإل  :                               الثاني الفصل   

 

70 

 :اليةامل القوائم في اإلفصاح مل التحقق معيار -3 -2

 بياناات مان القاوائم  ألها  تضام عما ةكافي بدرجة تفصح اليةامل القوائم أ  ضر يفمل  أن أسا، عل  عيارامل  اه يقو 

 1ك. ذل يلالو ما التقرير في يرد مل ما رية،هجو 

 :يلي ما عل  رالتقري يحتو   أ  يسب

 .اليةامل القوائم في يةهر والجو  امةهال الحقائق لجمي  وعاد  وكافي كام  إفصاح -

 :في اهن الضرورة وتقت  ي ضرورية، دققامل هاويرا اليةامل القوائم تو  مح عن خارجة معلومات أية عن اإلفصاح -

 .اليةامل القوائم  احتوت ما تفسزر*

 .التقرير معلومات مستلدمي حاجة*

 :اليةامل غير العمليات التدقيق تقرير تضمين اييرمع -4 -2

 والرقاباة والتنسايق  والتوجيا ال طا  تنفيا  ماد  عان للمنشاأة اإلدار   األداء تقيايم فاي التقريار مان إساهاما وذلاك

 قريرت تضمز  معيار . تلفةامل واألنشطة البرام  تنفي  من ققتح ال   االجتما ي العائد يشم  كما القرار،إتلاذ و 

 :دققامل رأ  دققامل

 بصاورة اإلشاارة  عليا فيساب ددةمحا ناوايي فاي الارأ  إباداء دو   و  تحا أماور  أياة دققاملا  رأ إذا األحاوا  جميا  وفاي

 2ي: يل ما في التدقيق معايزر حصر كنمي عامة و صفة تقريرأل في ذلك عن وصريحة وا حة

 .األساسية املعايير  :األولى املجموعة*

 .الئمةامل للفهم، بليةالقا :في وتتمم 

 .الثانوية املعايير:الثانية املجموعة*

 .اإليساز التوقيت والقبو ، والتقييم للمقارنة القابلية الكما ،:في وتتمم 

                                                           
1
 .160 ، ص 2011 األول ، األرد  وموزعو ، الطبعة ناشرو  املراجعة، زمز  أبو هيبة، أصو   محمد طلبة حامد  
2
 .132ص ذكرأل، سبق جمعة، مرج  حليي أحمد   
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 مالئماة والحا ر، الحيطاة النقاد ، التعبزار ، الكياي للقياا، القابلياة :وتشام  األخار   املعاايير :الثالثاة املجموعاة*

 .عارضامل أ لر  الفرصة إتاحة العرض،

 وعناصره التقرير تصنيع :الثالث املطلب

 .عناصرأل  إل باإلضافة التقرير تصنيفات مهأ عل  نتعر  سو  الطلب  اه في

 :التقرير تصنيع  -1

 .للقار   اإلدار   ستو  ملا التقرير كاتب يرا ي أ  يسب :املستويات حيث مل -1-2

 والتأكاد العما  فاي ساتسداتامل باآخر شارفز امل تزوياد علا  يقاو  اكما ازاإلنسا قيد األعما  متابعة  إل ههد  :إشرافي*

 .طلو ةامل االحتياجات ومد  والقوة الضعو أماكن ديدتحو  الواجبات تنفي  من

  إلا عاادة ويرفا  أهمياة، ذو حادث أو ةهر ظاا لدراساة اهإعاداد ياتم وإنماا باالتكرار تتصاو ال التقاارير  ألهو  :وسيطي*

 .متوس  إدار   مستو  

 ذإتلاا علا  قاادر إدارة مساتو    إلا ويرفا  .قارار ذإتلاا ويتطلاب األهمياة باالت موضاو  يلاص ال   التقرير وهو  :عالي*

 .يعال إدار   مستو   يلو   قد القرار

 .الهدف حيث مل -1-2

 قب  االطال  ههد  تلو   ما وعادة اإلدارات قب  من تطلب العم  في معنوية جوانب بلصوص التقارير يهو  :سري *

 جديادة وخادمات منتساات وتصاميم التساويق، تقاارير مما  العما ، مساا  فاي جديادة تعليماات أو نز قاوا إصادار

التقارير.  عالنية عل  القيود بعذ وض  يتم حي  األسوا ، في لتقديمها
1 

 2نشرأل.  أو تداول  عل  قيود أ  تض  ال اإلدارة كانت إذا علنيا التقرير يعتبر :علني* 

 

                                                           
1
 .133 ص ذكرأل، سبق جمعة، مرج  حليي أحمد 
2
 .36محمد بوتز ، مرج  سبق ذكرأل، ص  
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 .التفصيل حيث مل -3 -1

 .وضو امل تفاصي  كافة  ب يكتب :فصيليت

 . فهم القار   عل  ليسه  منطقيا يلو   أ  يسب التفاصي  ترتيب-

 .وقرارات وقوانز  ورسو  وخرائ  جداو    ب ي حق أ  كنمي-

 الفرعيات أو للتفاصي  يتطر   وال فق  همةامل النقاط يتضمن :مختصر

 . تصرامل النو  من العليا لإلدارة قدمةامل التقارير تلو   ما لباغا-

 .تفصيلية وليست اجتماعية  ب األرقا  تلو  -

 .الرسمية حيث مل -4 -1

 يساتلد  يادأل،تسل ياتم ماا لبااغاو  لفاة،ملت أقساا  أو أجازاء  إلا ومقسام صافحات عشار مان أك ار عادة يلو   :رسمي*

 .خارجية رسمية جهة  إل نشأةامل من مقدما يلو   األحيا  بغلأ في  أن حي  الكتابة في الرسيي األسلو  كتابة

       جاداو   علا  يحتاو   ماا لبااغاو  صافحات عشار  إلا ثاالث مان الرسايي، التقريار مان أصاغر عاادة يلاو   :رسامي غيار*

 .خارجية لجهة ولي  الداخلي لإلطال  يلو   ما هوو  بيانية رسو  أو

 علا  داخلياة ما كرة أو ا خطا صاورة فاي يلاو   ماا لبااغاو  صافحات، ثاالث عان يزياد ال صاغزر عادة يلو   :رسمي غير*

 .األق  اإلدارية ستوياتامل

 والطويلاة توساطةامل هاي التقاارير أفضا  وتعاد د ،هوال وضو امل عل  التقرير تجم يتوقو .الحجم حيث مل -5 -1

 اهمصازر  وكاا  العملياة الحيااة فاي كتبات التاي الطويلاة التقاارير أك ار فماا ، أجلا مان كتبات الا   باالغرض تفاي والتاي

 1الرفو .  عل  أو درا األ  يف الحفي

 فاي اإلساها  و النقااط فاي التكريار و التقريار فاي اإلطالاة لكان ،و الفعالياة يمعاد الطويا  التقريار أ  هها ا نعناي ال

 .فاعليةال التقرير يفقد التفاصي 

 

                                                           
1
 .37كرأل، صمحمد بوتز ، مرج  سبق ذ  
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  الدورية حيث مل -6 -1

      يومياة تقاارير مما  زمنياة اتر لفملا قااووف عماا لأل  نمطياا وانز قاال أو اللاوائح اهددتحا منظماة تقاارير يها و :دورياة*

 .الخ... سنوية نصو أو شهرية أو أسبوعية أو

 يلاو   قاد أو ددةمحا مواعياد فاي لاي  ولكان سانويا مارات عادة يلو   ،قد ددةحمل زمنية ةر بفمل مرتب  زرغ: دورية غير*

 وسسةامل تود جديدة اتهز  تس عن تقرير: مم  التكرارية صفة هال ليست معينة مهمة أو موضو  بتغطية مرتبطا

 .الخ... معز  حادث عن تقرير أو شراسها

 :املدقق لتقرير األساسية العناصر -2

 رقام يالادول التادقيق معياار عليهاا ناص ،كماا  لا لوناةامل العناصار مان عادد الحساابات مادقق تقريار يتضامن أ  يساب

1ي : التال النحو عل  700
 

 التقريار  اها عل  التعر  في يساعد ،بمناس عنوا  الحسابات دققم تقرير يتضمن أ  يسب: التقرير عنوان -2-1

 . اإلدارة ل مس تقرير مم  أخر   جهات من تصدر التي األخر   التقارير بز  و  بين التفريق أو

 مما  الحساابات مادقق بتعياز  قامات التاي الجهاة  إلا التقريار  توجيا يساب :التقريار إليااا هيواا التاي الجهاة  -2-2

 .دققامل اهأعمال يدقق التي للمنشأة للمساهمز  مةالعا الجمعية

 : يلي ما تتضمن أ  يسب: )التمهيدية( االفتتاحية قرةفال -3 -2

 . اليةامل البيانات تعطيها التي ةملر الف و للتدقيق ال اضعة للمنشأة اليةامل البيانات دققامل تقرير يحدد أ  يسب-

 هي دققامل مسوولية بأ  تصريحا ،و اإلدارة مسوولية من اليةامل اتالبيان إعداد أ  بيانا التقرير يتضمن أ  يسب-

 . التدقيق لعملية استنادا اليةامل بالبيانات الرأ  إبداء

ت تقاديرا بعما  اإلدارة قياا  يتطلاب البياناات  ألها مما  إعاداد أ  ،حيا  اإلدارة مان عارض يها الياةامل البياناات-

 2محاسبية مهمة. 

                                                           
1
 .297-295 ص ، ص 2006األول ، األرد  والتوزل ، الطبعة للنشر الورا  والتطبيق، النظرية بز  الداخلي التدقيقالواردات،  هللا عبد خلو  
2
 .121-120ذكرأل، ص  سبق املطارنة، مرج  فالح غسا  
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 الفقارة أو قدماةامل فقارة بعاد تحفياملا رغبا  تصارامل النمطاي التقريار فاي المانياة الفقارة يهاو   :النطااق فقارة -4 -2

 التدقيق عملية أ  ،و عليها تعار امل التدقيق عايزرمل دققامل إتبا  الفقرة  أله بداية في ي كر أ  يسب االفتتاحية،و

 األهمياة ضاوء فاي ر  هالجاو  التحرياو مان لياةاخ الياةامل القاوائم كانات إذا ماا عان مناساب تأكياد  إلا  هاد  للتوصا 

 .للتقرير ستلدمز امل قرارات عل  توثر ال التي البسيطة التحريفات النسبية،ولي 

        )االختباار   األساا،( العيناات علا  االعتمااد ماد  ،و األدلاة جما  عملياة كا لك الفقارة  ألها تشام  أ  يساب كماا

 بااد امل مالئماة ماد  بتقيايم دققاملا قياا  النطاا  فقارة  احتو  األخزار فاي ،و الياةامل العملياات كافاة تادقيق أو

 . عليها تعار امل املحاسبية

 فاي دققاملا رأ  علا  تاو  تح ،و تحفياملا زارغ  تصرامل النمطي التقرير حالة في األخزرة الفقرة يه : الرأي فقرة -5 -2

 عان  رأيا بإباداء مطالاب دققاملا و إليهاا   الوصاو  تام التاي النتاائ  توضايح  إلا الفقارة  ألها و هاد  كل ، اليةامل القوائم

1ا. عليه تعار امل املحاسبة باد مب وسسةامل المل ا  ذلك في امب واحدة كوحدة اليةامل القوائم
 

 دققاملا مساوولية أ  بادا ،و التادقيق عملياة إكماا  بتااري  التقريار ياورخ أ  دققاملا علا  يساب : التادقيق تاريخ -6 -2

 بتااري  تقريارأل إصادار عاد  دققملاا علا  يساب ،لا ا اإلدارة مان قدمةامل و عدةامل ليةاامل اتالبيان حو   تقرير يمتقد يه

 . البيانات تلك عل  اإلدارة موافقة و توقي  تاري  يسبق

  مكتبا دققاملا يادير التاي ديناةامل عاادة وها و ددمحا موقا  سامإ التقريار يتضامن أ  يساب :املادقق عناوان -2-7

 . تلك التدقيق عملية و  عنو سامل

          معاا كالهماا أو للمادقق ال  صا ي سامباإل  أو التادقيق موسساة باسام التقريار يوقا  أ  يساب :املادقق توقياع -2-8

 2مناسب.  هو حسبما و

 

 

                                                           
1
، املاجيسملر شهادة متطلبات ني  ضمن مقدمة املوسسة، م كرة داخ  امل زو  عملياتل الرقابة نظا  وتقييم امل اطر تقييم في ال ارجي املدقق عمروش، دور  بو كر 

 .43،ص2010عبا،،سطيو فرحات جامعة
2
 .122-121ص غسا  فالح املطارنة، مرج  سبق ذكرأل، ص 
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 :الفصل خالصة

 :يلي ما استلالص كنمي الفص   اه خال  من    

 الرقاباة كانات فبعاد أ  رقابههاا ا نظا فاي عديادة تغزارات اهاتطور  مراحا  عبار االقتصاادية العمومياة وسساةامل شاهدت

 علا  رةمسبا وسساةامل أصابحت االقتصاادية، العمومياة وسساةامل أنشاطة متابعاة فاي األساسا ي الادور  تلعاب ال ارجياة

في محاا وجاود يعتبار حيا  ههاا، تقاو  التاي العملياات  تلاومل الحسان السازر اهال تضامن داخلياة برقاباة القياا 

 املحاسبية العمليات وسالمة صحة من التأكد د هال  اه  إل لوصو  ل و أساس ي د ه وسسةملا داخ  حسابات

 إعداد طريق عن عنيةامل األطرا  ك   إل إليها  توص امل النتائ  بأكم  وتبليت  وج  هاممب القيا   علي يتوجب  فإن

 .التقرير

 

 

 

 



 

 

 

 

 الثالث فصلال

 الجزائر في الحسابات تدقيق
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 : تمهيد

 بعاد وخاصا  يانونقاا إطاااا إعطائهاا حاولا  فالاد إساتالللها  بعاد التاديق  ملهنا  اهتمامهاا أبدت الدول  كباقي الجزائر

 لطتساقر  جد اد نما  إحادا  ما  خللهاا حاولا  والتا  العمومقا   الساططات ابه ياما  التا  االصالحات االيتاااة  

 العاال  علا  نتقجا  االنتتاا  الشاد د واملنافسا  املخاطرة حق م في االيتااة   املؤسسات بالاء  ضم  أن شأنه م 

ما    خطتاه وماا واألجنبا   الخاا  الاوطي  االساتمماا أماا  مجاال وفات  الخااجقا  التجاااة تحريار كنا  فاي الخااايي

 تزوياد فاي عنهاا غيا  ال  حتمقا  املراجعا  مهما  إلا  الحاجا  تبادو الظارو  هاه  وفاي   املؤسساات بارن كبرا ة منافسا 

 أنها  ااانوا األةاء  إال علا  الالارااات والريابا  اتخااذ ما  تمكانه  ماادايق  ذات ةيقالا  األطارا  بمعطوماات مختطا 

 املالقا  جمقع األموا  وتالقق  ملرايب  الزمرن وتدايب واملهااة بالخب ة  تمتع لشخص مستالل محا د لرأي  ماس  بحاج 

 عليا  لهاا التا  األطارا  مااال  علا  الحتاا  ما  أجال ااةاإلة مجطا  ابه  الاو  التا  اإلةاايا  وحتا  واملحاسايق 

 .الحساابات علا  التحاص واملاااةي  فاي  تهلخبا  نظارا الحساابات ملحااف  الحاجا  تظهار بادأت ومناه باملؤسسا  

عا   بمهمتاه باالتعر  أوال فقبادأ  عمطاه  معقنا  إلتماا  بمراحال املاروا عطقاه بمهمتاه الحساابات محااف   الاو  عنادما

 النهائي. التالرير إصداا وبعدها الداخطق   الرياب  نظا  تالقق  ث  ومحقطها املؤسس  معرف  طري 

 .الجزائر في املالي التدقيق :األول  املبحث

 ومهامه. مسؤولياته مؤهالته، الحسابات، محافظ األول: املطلب

 الحسابات محافظ تعريف -1

 باسامه عاة ا  باات   مااس شخص الأنه : "  عل  01_10الالانون  م  22 املاةة حسب الحسابات محاف    يعر

 ألحكاا  ومطابالتهاا وانتظامهاا الهقئاات و الشاراات حساابات صاح  علا  املاااةي  مساؤولقته  مهما  وتحا  الخاا 

 1"به املعمول  التشريع

 

 

                                                           
1 .22  املاةة اي  42و املتعط  باألحكا  العام  بمهن  الخبر  املحاسب  و محاف  الحسابات و املحاسب املعتمد  العدة  2010جوان  29املؤاخ في  01-10الالانون اي   
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 : مؤهالته -2

 مها  ممااسا  توكقتقاا شارو  تحد اد إلا  الالاانون  هاها يهاد  " : لاي ماا علا  01_10ياانون  ما  األولا  املااةة وتانص

 ."املعتمد املحاسب و الحسابات ومحاف  الخبر  املحاسب

 أن املعتماد   جاب املحاساب مهنا  أو الحساابات محااف  مهنا  أو املحاساب الخبرا  مهنا  ملمااسا " 08 املااةة وحسب

 1تتوفر الشرو  التالق :

 .الجنسق  جزائري   كون  أن* 

 :تاليال النحو عل  املهن  ملمااس  شهاةة  حوز  أن * 

 ا.به معت   تعاةلها شهاةة أو املحاسيق  للخب ة جزائري  شهاةة حائزا  كون  أن املحاسب  الخبر  بالنسب  ملهن   -أ

 تعاةلهاا شاهاةة أو الحساابات ملحااف  جزائريا  شاهاةة علا  حاائزا  كاون  أن الحساابات  محااف  ملهنا  بالنساب   - ب

 .ابه معت  

 معتا   تعاةلهاا شاهاةة أو معتماد ملحاساب جزائريا  شاهاةة علا  حاائزا  كاون  أن املعتماد  املحاساب ملهنا  بالنساب -ج

 .ابه

 .والسقاسق  املدنق  الحالوق  بجمقع  تمتع أن* 

 .املهن  بشر  مخط  جنا   أو جنح  بااتكاب حك  حاله في صدا يد  كون  ال أن * 

 الوطنقا  املنظما  فاي أو املحاسابرن خبا اءلل الاوطي  املاا  فاي مساجل  كاون  وأن املالقا  وزيار ما  معتمادا  كاون  أن * 

 .الالانون  هها في عطيها املناو  الشرو  وف  لطمحاسبرن املعتمد  

 ساااي  لألحكاا  طبالاا باهل  محضار ويحارا  الالاانون  نتا  ما  06 املااةة فاي عطقاه املنااو  القمارن  اؤةي أن * 

 .املتعول 

 املكطا  لطاوزير التاابع املخاتص التعطاق  معهاد ما  أعال   وأب  البناد   أأ   فاي املاهاواة واإلجاازات الشاهاةات تمان 

 .طرفه م  املعتمدة أو املعاهد باملالق  

                                                           
1 .01-10 م  الالانون  08املاةة  
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 علا  الحاائزي  لطمت شاحرن مساابال  إجاراء بعاد إال املعتمادة املعاهاد أو املخاتص التعطاق  بمعهاد االلتحااق  مكا  ال

 .التنظق  طري  ع  تحدة في االختاا  جامعق  شهاةة

 املكطا  لطاوزير التابعا  املنها  التكاوي  مؤسساات طار  ما  أعال    جدأالبنا فاي املاهاواة جاازةواإل  الشاهاةة تمان 

  .العالي التعطق  مؤسسات طر  م  أو طرفه م  املعتمدة املؤسسات طر  أو م  املنه  بالتكوي 

طبالاا  اباتحسا كمحااف  يساجل أن  مكا 1علا :  1991 17املاؤاخ فاي  08_91ايا   الالاانون  ما  03 املااةة تانص كماا

   :التالق  املالا ي  فيه  تتوفر اله   أعل  08_91الالانون  أحكا  في عطيها املناو  لطشرو 

 :لها معاةل  أخرى  أجنيق  شهاةات أ   أو شهاةات أ   أو اآلتق  العالي التعطق  شهاةة عل  الحائزون * 

 .املالق  العطو  في ليسان  -أ

 محاسب   و الق أم لطتجااة العطقا املداس  شهاةة  -ب

 .املحاسيق  الخب ة في األولي االمتحان م  الماني و األول  الجزء  -ج

 :عطيه   جب ذل  عل  زياةة

 .الالانوني التدايب بشهاةة  توج ( 02 ) سنتان مدته محاسب كخبر  منه  تدايب متابع  إما -

 أشهر. ( 06 ) مدته منه  تدايب بع متا واملالقو املحاسب  املقدان في ( 10 ) سنوات عشر خب ة إثبات وإما -

 :أةنا  املهاوا  العالي التعطق  شهاةة عل  الحائزي  * 

 .املحاسيق  و املالق  التروع غر  أخرى  لتروع لطتجااة العطقا املداس  شهاةة -أ

 .واملالق  االيتااة وفروع املرايب  و املراجع  فروع لإلةااة وطنق  شهاةة -ب

 .يتااة  اال العطو  في ليسان   -ج

 .التسقر  في ليسان   -ة

 الحسابات . أ فرع مراجع  التسقر  و لإلةااة العطقا املداس  شهاةة  -ها

 .والضرائب الخزين  فرع لطمالق  الوطي  املعهد شهاةة - و

                                                           
1 .57-56     2002مجموع  الناو  التشريعق  الالانونق  املتعطال  بضب  مهن  املحاسب   منشواات الساحل  
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 .بالجزائر املالي و الجمراي االيتااة معهد شهاةة  -ز

 . بتون العربي لطمغرب والتنمق  التمويل معهد شهاةة -  

 .املحاسب  و املالق  في املتواصل لتكوي  ا جامع  شهاةة -  

 :التالق  املهنق  الشهاةة  تهبحوز   كون  أن  جب كما

 .املحاسب  في سامي تالي  شهاةة - أ

 .املحاسب  في اامط  مهنق  شهاةة -ب

 .املحاسب  في سامي تالي  بكالوايا -ج

 .املحاسب  في التحك  شهاةة -ة

 : لي ما وإثبات

 .حسابات محاف  أو محاسب خبر  مكتب في ( 02 ) سنتان مدته منه  تدايب إما -

 .أشهر 06 مدته وتدايب املحاسب  و املالي املقدان في خب ة ( 10 ) سنوات عشر وإما -

 فاي عطيهاا املنااو  االنتالالقا  املادة تاااي  عناد الوطنقا  النالابا  جادول  فاي املساجطون  و املعتمادون  املحاسابون  * 

 فاي الخاصا  اللجنا  تتضامنها التا  االنادماج امتحاناات فاي نجحاوا والاه   1991 أفريال 27 فاي املاؤاخ 08 -91 ون الالاان

 .سنوات  03خلل سن  ال واحدة ةواة

 علا  لطمالقا  عاا  متات  أو المانقا  الداجا  ما  مالقا  متات  اتبا  علا  الحاصاطرن لطمالقا  العاما  املتتشاق  أعاوان* 

 .املهن  هه  ضم  النشا  م  سنوات عشر يداها واملتمتعون بخب ة األيل

 مسؤولياته -3

 املعماول  الالواعاد باساتعمال باملرايبا  الالقاا  الحساابات محااف  علا   جاب الحساابات علا  هناا  نظارة تكاون  لكاي

 ملحااف  الشخصاي  بالتالساق  مرتبطا  عقناات بدااسا  تالاو  فها  شاامط  تكاون  أن ال  مكا  املرايبا  ا  هاه به

 .الداخلي لطشرك  املحاسب  الجهاز بنوعق  أو الحسابات
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 الحساابات محااف  مهما  أن الالاول   مكا  ومناه الحساابات  صاح  ما  التأكاد هاو املرايبا  هاه  ما  الهاد  إن

 1 لي  ما تتضم 

 .السنوي  الحسابات عل  املااةي   -

 الالانونقا   العالاوة غاراا علا  املعطوماات مختطا  و الالانونقا  الالواعاد احتا ا  ما  لطتأكاد الخاصا  بمراياب الالقاا   -

 .التسقر  تالااير برن الشرااء  املساواة

 . لطشرااء العام  للجمعق  مهم  نتائج  الد  خلله م  الهي عا  تالرير تالد    -

 .ملهمته أةائه خلل املرتكب  واالنحرافات األخطاء عل  وجنائقا مدنقا مشغوال  كون  الحسابات محاف  فإن ومنه

 املتالدما  البطادان فاي مطبالا  نجادها اإلطااا هاها فاي الخاصا  والتنظقمقا  التشاريعق  النااو  يفا عطقاه هاو وكماا

 .24/06/1996في  املؤاخ التجااي  بالشراات وباألخص الالانون الترنسي  الخا 

 : التالق  النالا  تستوجب الحسابات محاف  مسؤولقات ةااس 

 :املدنية املسؤولية -3-1

" 2واملحاساب املعتماد :  الحساابات ومحااف  املحاساب الخبرا  بمها  املتعطا  01-10ن الالاانو  ما  61 املااةة بموجاب

   .مهامه تأة ته أثناء  رتكبها الت  األخطاء عل  املرايب  الكقان يعد محاف  الحسابات مسؤول اتجا 

 .الالانون  هها أحكا  مخالت  ع   نتج ضرا  ال ع  الغر  تجا  أو الكقان اتجا  متضام  ويعد

 لوظقتتاه العاة ا  باملتططباات ياا  أناه أثيا  إذا إال فيها يشت   ل  الت  املخالتات  خص ما في مسؤولقته ع  ب أ ت وال

   .املختا  املحكم  لدى لجمهواي  وكقل بات  معالجتها تت  ل  وإن باملخالتات  مجط  اإلةااة بطغ وأنه

 .والشرااء ملساهمرن ممل  لغر أماما مسؤوال  كون  الحسابات محاف  أن املاةة نص م   تض 

 

 

 

                                                           
.17   2010أمقن  مخبا   مهم  محاف  الشراات في الشراات التجااي   اسال  ماجستر   جامع  املد    الجزائر   1

  

.01-10م  الالانون  61املاةة   2
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 1:املدنية املسؤولية شروط -3-1-1

 تات  الاهي املعناوي  الشاخص تجاا  مسائول  الحساابات محااف  التجاااي  فاإن الالاانون  ما  14 مكارا  715 ملااةة طبالا

 ةالضااا  العواياب علا  مسائول  فهاو الامل  بااألطرا   تعطا  املنتسابرن  وفقماا األعضااء الشاري  مرايبتاه  املسااه  

 عالوبتهاا مادة تكاون  الالضاا ا املدنقا   فهاه  املحااك  لادى ترفاع األخطااء أو األضاراا واجباتاه  فهاه  أةاء فاي واإلهماال

 10 تااب  العالوبا  فمادة اكتشاافه وتا  مختقاا الخطاأ ااان إذا ماا فتاي حالا  .الحاد  وياوع ما  ابتاداء سانوات ثلثا 

 .سنوات

 فاي عنهاا باالتبطقغ  الا  لا  والتا  املسار    علا  املت تبا  األخطاء ل ع مدنق  مسؤولق  مسئوال لي  الحسابات فمحاف 

 .لجمهواي  وكقل إل  أو العام  إل  الجمعق  مالد  تالرير

 طبيعة  واجبات محافظ الحسابات: -3-1-2

 أن يبال واملعاا ر  واألنظما  يانونا عطيها املناو  االلتزامات إل  بالنظر محال  ال  كون  ال أن  جب الخطأ فحص إن

 .مهنته  باشر

 الواجباات و املهنقا  لطالواعاد وتطبقالاه يقاماه عاد  نتقجا   كاون  الحساابات محااف  باه  الاو  الاهي فالخطاأ وهكاها

 بواجباتاه الحساابات محااف  تطاز  التا  هاي املساتعمط  الالاعادة األحقاان أغطاب فتاي املعماول باه  واملعاا ر  الالانونقا 

 تحمقطهاا  مك  فل اإلمكانقات  وواجبات النتائج واجبات :نوعرن ري  برنالتت  جب الواجبات لكث ة ونظرا املتعدةة 

 املراجاع ةوماا  تباع خطاأ بوجاوة الشا  عناد .الالقاا  بمهاماه فاي اتبعهاا التا  الواجباات وع ن علا  التعار  ةون  لخطاأ

 .اإلمكانقات واجبات

  نطاوي  وهاها السانوي   تالحساابا وصاراح  صاح  ما  التأكاد فاي تكما  الحساابات محااف  مهما  فاإن وبالتاالي

 أي أو انحرافاات أي ملحظا  حالا  فاي وتعمقا  عقناات بمرايبا  والالقاا  الكتاباات لكال بمرايبا  شاامط  الالقاا  بوجوب

 .فيها مشكو  عمطقات

 

                                                           
1
 .135  مراجع  الحسابات برن النظري  و التطبق   مرجع سب  ذكر   جربوع    وس  محموة 
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 :التالي السؤال طر   مك  ومنه

 مدنق ؟ مسؤولق  مسئوال الحسابات محاف   كون  وي  أي م  ابتداء

  ميا  الاهي الادلقل  الاد  أن باهل  املاار  الطار  فعلا  بااللتزاماات  الوفااء عاد  إلا  ااجاع الخطاأ :األول  الشررط

 .الخطأ ذابه محاف  الحسابات يقا 

 ال وحاد  الخطاأ باأن  نص الهي املدني لطالانون  طبالا املعي  الطر  تم  الت  الخسائر بمدى  تعط  :الثاني الشرط

 .يضائقا تعد طها  مك  الت  بالخسائر التاري  جبفق مدنق   مسؤولق  مسئوال  كون املراجع لكي  كتي

 فاي الانالص ااان مهماا املحتمطا  والخساائر الحساابات محااف  خطاأ بارن عليا  هناا   كاون  أن وهاو :الثالرث الشررط

 .بالخسائر الخطأ علي  تحد د  ت  ل  إذا الخطأ ع  مسؤوال  كون  ال فمحاف  الحسابات املرايب  

 1.مدنق  مسؤولق  مسئوال الحسابات محاف   كون  لكي أساسق  تعتب  والت  ملث ال الشرو  هه  توفر  جب إذ

 :املدنية املسؤولية الحسابات محافظ تحمل التي األخطاء -3-1-3

 :في وذل  بالنتائج مطزما  كون  الحاالت بعض في أنه غر  واجبات  لد ه الخاايي املرايب أن سب  فقما اأ نا لالد

 .املؤسس  في العالي الدخل ذوي  لألشخا  املالدم  لألجوا  اإلجمالي الغل  عل  املااةي  -

 .والشرك  املسر  برن املب م  الالانونق  بالعالوة الخاص  التالااير -

 .األساسي  الالانون  تعد لت نزاه  مرايب  -

 . طاائ  مهمات وجوة حال  وفي املسر    وجوة نالص حال  في العام  والجمعق  اإلةااة أعضاء استدعاء -

 إجاراء عناد أو باالجن  متعطالا  أحادا  وع وق  عناد أو الحساابات ةيا  وعاد  بالتجااوزات األعضااء إعال  وجاوب-

 طريال  في تغقر ات

 2. التالقق  طريال  في أو الحسابات تالد  

 

 

                                                           
1  وس  محموة جربوع  مراجع  الحسابات برن النظري  و التطبق   مرجع سب  ذكر     136.

  

2 .81   1991محمد السقد السرا ا  أصول يواعد املراجع  و التديق   ةاا املعرف   اإلسكنداي   مار  
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 :الخطأ تحديد -3-1-4

 محااف  ما  الططاب بنااء معايبتاه  ارفض فالالضااء أجرا   محاساب طار  ما  األماوال اخاتلس وياوع حالا  فاي

 فاي أماا ظااهرة  مخالتاات ملحظ   ت  ول  ابه املعمول  لطالواعد طبالا بمهامه املحاسب يا  ما إذا حال  في الحسابات

 . خطأ بوجوة الالول   مك  فهنا العاة   بواسط  الالواعد التنبؤ املمك  م  اان إذا ما حال 

 الكتشاا  اللز  املحاسب التالااب عمطق  مع ق مك يغر  املعطومات النظا  أن م  التأكد  ت  ل  إذا نتسه والشي ء

 . اافق  غر  الحسابات محاف  تدخلت تكون  عندما أو ما  عامل غ 

 إجاراء إ جااة   ةيقالا  غرا  موجزة صواة إال تعطي ال الت ق  أ الحالقال الاواة عل  باملااةي  تتعط  اإلجراءات هه 

 .املساهمرن وإعل  بعمطق  اإلنهاا لطالقا 

 بمرايبا  املرتبطا  باألخطااء تتعطا  مدنقا  مساؤولق  مسائوال الحساابات محااف  فيهاا  كاون  التا  العاما  الحالا  إن

 الالضااة يعتبا  الحساابات  محاف  به ا   ص ما أساس عل  الشرااء طر  م  اتخاذ الالرااات  ت  ألنه الحسابات 

 باالرغ  املنطالقا   لطنتاائج املراجاع اساتخراج  عد عند املدنق  الخاايي املسؤولق  املراجع تحمل الت  املهنق  األخطاء

 ومناه املاأخوذة  العقناات واخاتل  جد تاه بحساب لخطاأ تالققماا فقات  صاحقح   بطريالا  باملرايبا  ياا  ياد ناهأ ما 

ذلا    األمار توجاب إذا بالتحرياات اإلضاافق  يقاماه لعاد  باملاااةي   الالقاا  عناد لوحاد  ااا  غرا  الخطاأ فقعتبا 

 فاي الشارك  تواجاد حالا  فاي ااا  غرا  الحساابات لتحاص فالا  واحاد  او  تخااقص حالا  فاي أالخطا اعتبااا ولاقك 

 ما  املالدما  األاياا  بالباول  الحساابات محااف   الا  لا  إذا ( العقناات ما  ااا  عادة أخاه  مكا  ال حقث) سيئ  حال 

 الشارك  وكتاباات لبنكقا ا الحساابات ما  باملالاابا  الالقاا  عاد  مامل الزما   تحرياات باأي الالقاا  بادون  طر  املسر   

 الشارااء  إلا  تبطاغ أن  جاب ملحظاات هناا  تكاون  حارن فاي ملحظاات بادون  املرزانقا  واملاااةي  علا  املاااةي  أو

 العاا  التالريار فاي التجااوزات إلا  اإلشاااة عاد  أخطااء أ ضاا الحساابق  لطشارك  الطارق  جد ا  فاي نالاائص وجاوة

 .لطكتابات
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 علا  العاا  التالريار فاي تتواجد أن املتروض م  اان الت  املعطومات م  اآلخري  عضاءواأل  الشرااء تمنع األخطاء هه 

 فاي متواطاا تجعطاه التا  األحادا  اال عاما  باات  الشارك   ماال اأس ما  3/4خساائر إلا  اإلشاااة عاد  املماال سايقل

 .معطن  غر  بطريال  األابا  بتالاس  كعد  التاري  املسر     تارفات

 يضاائق   تااتق  أو تصاحقحق  حالا  فاي الشارك  تكاون  عندما الحسابات ملحاف  مسؤولق  نتعقر ع  البحث فقت 

 محااف  فاإن لهاها الحساابات  محااف  إلا  املساؤولق  بتحمقال املسائولرن بالقاا  وذلا  اسات جاع الخساائر بغقا 

 . املسر    ع  تنتج الت  ا وليس به يا  الت  األخطاء ع  مسئول  الحسابات

 فعلا  التجاااي  الالاانون  إلا  الرجاوع فقمكنناا الجناحقا  باألحادا  بالتااري  املتعطالا  األخطااء  خاص فقماا وأخرا ا 

 التااري  هاها أةائاه  إطااا فاي عطيهاا التعار  تا  التا  الجناحقا  األحادا  بكال الالضااء إلا  الخااايي التااري  ياب املارا

 املتعطالا  األحادا  ذ به التااري  عاد  حالا  فاي الجناائي  الالاانون  منظوا  م  لهه  األحدا  فحص  تالدمه أن  جب

 . الحسابات مسؤولقته محاف   تحمل الخطأ ذل  أن فقعي  بالجن 

 :الجنائية املسؤولية -3-2

 ومحاافظي املحاسابرن للخبا اء الجنائقا  املساؤولق  أن تبارن 1991أفريال  27املاؤاخ فاي  08_91ما  الالاانون  52املااةة 

 االلتازا  عا  التخلاي عاد  علا  الجزائقا  اإلجاراءات لالاانون  طبالاا تعتماد أن  مكا  املعتماد   الحساابات واملحاسابرن

 التجاايا   الشاراات وكاها الريابا   بوظقتا  تما  اخت اياات مجموعا  إلا   اؤةي  مكا  أن املااةة هاه  حقاال الالاانوني

 .بالشرك  مسئولون  ابه يا  الت  جرائ  مباشرة بعدة املالاوة   الحسابات محافظي حال  حسب

 1إذا: ما حال  في الجنائق  العالوبات تح  الحسابات محاف   كون 

 .شرعق  غر  بطريال  مهامه بممااس  يا   -

 .الشرك  عل  ااذب  معطومات عل  صاةق أو أعطى  -

 .عطيها تعر  الت  بالجن  املتعطال  باألحدا  لجمهواي  وكقل  بطغ ل  -

 .املهنق  األسراا بإفشاء يا   -

                                                           
 م  الالانون املتعط  بمهن  محاف  الحسابات. 08-91م  الالانون  52املاةة  
1
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 :ديبيةالتأ املسؤولية -3-3

 1:التالق  باألعمال يا  إذا تأة يق  لعالوبات الحسابات محاف   خضع

 . االستالللق  معقاا  طغي فهها فيها شري  هو شرك  حسابات بمراجع  الالقا   -

 . املهن  بكرام  تخل بطريال  اإلعلن وسائل م  وسقط  بأ   لنتسه الدعا    -

 .لطمهن  تسي ء باواة زملئه منافس   -

 .املراجع  عمطق  خلل م  عطيها تحال معطومات راجإخ  -

 . لطمؤسس  املحاسيق  والبقانات والسجلت الدفاتر في موجوة هو ما حالقال  يعك  ال اأي إبداء  -

 .اإلهمال بسيب بالغر  الضرا  ألح  جسق  منه  خطأ ااتكاب  -

 . املراجع  بعمطق  يقامه أثناء اكتشتها الت  والتلعب االختلسات عل  املختا  الجهات تبطقغ عد   -

 الحساابات ومحااف  املحاساب الخبرا  : "  تحمال 2علا  ماا  لاي 01_10ما  الالاانون  63و حسب ماا ناا  عطقاه املااةة 

 ما  اساتالالته  بعاد حتا  لطمحاساب  الاوطي  لطمجطا  التأة يقا  اللجنا  أماا  التأة يقا  املساؤولق  واملحاساب املعتماد

  . وظائته  ممااس  عند املهنق  الالواعد في أخلقي أو تالي  تالار  أو مخالت  ال ع  " مهامه 

 : في اتهخطوا  حسب التااعدي ترتقبها وف  اتخاذها   مك  الت  التأة يق  العالوبات تتممل

 .التوبق  -

 .اإلنهاا-

 .أشهر 06 ملدة املؤي  التويق  -

 .الجدول  م  الشطب -

 . ابه املعمول  الالانونق  لإلجراءات طبالا املختا   الالضائق  الجه  أما  التأة يق  العالوبات ضد  طع  ال  الد 

 .التنظق  طري  ع  تالابطها الت  والعالوبات األخطاء ةاجات تحدة

 

                                                           
1 .42   2003شريت  عرياب  املراجع  الالانونق  للحسابات في الجزائر  مهكرة نها   الدااس  بمعهد عطو  التسقر  باملد    تخاص مالق   

  

2  مرجع سب  ذكر .01-10م  الالانون  63املاةة  
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 :مهامه - 4

 :التالق  املواة في تتلخص يانونق  يواعد إل  تخضع الحسابات محاف  مهن   

 واملحاساب الحساابات ومحااف  املحاساب الخبرا  مهنا ب واملتعطا  1991أفريال  27املاؤاخ فاي  08_91األمار ايا   -

  .املعتمد

 املحاسااب  الخبرا  مهنا  أخليقاات بالااانون  املتعطا  1996أفريال  15املااؤاخ فاي  136_96املرساو  التنتقاهي ايا   -

 .املعتمد الحسابات واملحاسب محاف 

 للخبا اء الوطنقا  املنظما  مهاا  تساوي ل املانظ  واملحادة 1992جاانتي  13املاؤاخ فاي  20_92املرسو  التنتقهي ايا   -

 .املعتمد   واملحاسبرن الحسابات املحاسبرن  محافظي

 .الحسابات محاف  بمستحالاتاملتعط   1994نوفمب   07الالراا املؤاخ في  -

 .املعتمد واملحاسب الحسابات ومحاف  املحاسب الخبر  بمه  املتعط  2010جوان  29املؤاخ في  01_10الالانون  -

  كاون  أن و باملالقا   املكطا  الاوزير طار  ما  معتمادا  كاون  أن عطقاه  جاب مهاماه  الحساابات محااف   ماااس لكاي

 املاواة فاإن الحساابات محااف  إلا  املخولا  املهاا  تعادة و ألهمقا  بالغرف  الوطنق  ملحاافظي الحساابات نظارا مسجل

الشارااء   ملااال  لاي  و العاما  لطماالح  ماليع الحساابات محااف  علا  أن تؤكاد املهنا  لهاه  طارة  الا  الالانونقا 

 الالانون. بموجب بمهامه  الو  فهو

  :اآلتق  باملها  الحسابات محاف   ضططع 1:   29/06/2010املؤاخ في  01_10ون م  الالان 23وحسب املاةة 

 بالنساب  األمار وكاها املناارم  السان  عمطقاات لنتاائج تماماا ومطابالا  منتظما  السانوي  الحساابات باأن يشاهد -

 .والهقئات الشراات املالق  وممتطكات لوضعق 

 املسار ون  الدماه الاهي التساقر  تالريار فاي املبينا  لطمعطوماات ومطابالتهاا السانوي  الحساابات صاح   تحاص  -

 .الحاص حاملي الشرااء أو أو لطمساهمرن

 .االةااة مجط  م  عطيها املااةق الداخطق  الرياب  إجراءات حول  خا  تالرير شكل في اأ ه  بدي  -

                                                           
.  مرجع سب  ذكر 01-10ن م  الالانو  23املاةة  
1
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             املؤسساات بارن أو لهاا التابعا  الهقئاات أو املؤسساات و  رايبهاا التا  الشاراات بارن اتتايق  إبرا  شرو   الدا -

 .مباشرة غر  أو مباشرة ماال  املعنق  لطشرك  املسر    أو باإلةااة لطالائمرن تكون فيها الت  الهقئات و

 أن طبقعتاه وما  عطقاه  اططاع أو  كشاته ياد نالاص املؤهطا   بكال املداولا  هقئ  أو ام الع الجمعق  و املسر    يعط   -

 .الهقئ  أو املؤسس  استمراا استغلل يل يعر

 ا به املعماول  لطالواعاد املحاساب  مطابالا  مادى مرايبا  و الهقئا  أو الشارك  وثاائ  و ياق  فحاص املهاا  هاه  تخاص و

 .في التسقر  التدخل ةون 

 عزله و تعيينه الحسابات، محافظ مهنة ممارسة معايير  :الثاني املطلب

 :الحسابات محافظ معايير -1

  جاب املهنقا  الخادمات أن املعاا ر  ذ به املالااوة  و املراجعا  بعمطقا  الالاائ  الشخصاي  باالتكوي  املعا ر  هه  تتعط 

 أساساق  بأنهاا مطالاباملعاا ر   هاه  وتوصا  مادابرن أشاخا  بواساط  املهنقا  الكتااءة ةاجا  ما  علا  تالاد  أن

 ملئم   و تعتب  شخاق  ألنها تنص عل  الاتات باواة التالرير وإعداة العمل املقداني معا ر  ملالابط  إليها تحتاج

 أن و الكتاءة م  ةاج  عل  املراجع أن الالول   مك  ث  م  و محاف  الحسابات ابه  تحل  أن  جب الت  الشخاق 

 1: املنه  املتعاا  عطيها و تتكون املعا ر  الشخاق  م  السطو  يواعد بعويت املططوب  باالستالللق   تمتع

 وظقتاته  أةاء ما  تمكانه  بطريالا  عطمقاا و عمطقاا ماؤهطرن أشاخا  أو شاخص طريا  عا  تات  التحاص عمطقا  إن  -

 .كمراجعرن

 .ابه الالقا  لطمراجع  وال عمطق  أي في  -الحقاة-  االستالللق  و االلتزا   -

 بعمطقا  الالقاا  عناد املنها  الساطو  بالواعاد االلتازا  خالل ما  وذلا  امللئما  املهنقا  العنا ا  املراجاع  باهل أن  جاب  -

 .التالرير وفي إعداة املراجع 

 

 

                                                           
1 .49  مرجع سب  ذكر   محمد الابان  عبد الوهاب ناصر علي  املراجع  الخااجق    
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 املراجع تأهيل معيار -1-1

 قاهتنت  ت  لكي و األخر   هها لتكوي  مه  معقاا الحسابات محاف  عطيها  حال الت  والتطبقالق  النظري  املؤهلت

 1 :واملتممط  العناصر م  مجموع  عل   توفر أن املعالدة  جب مهمته

 التا  املناساب  العطمقا  الداجا  علا  املراجاع  حاال أن  جاب العطما  التأهقال حقاث فما  :العلمري التأهيرل -1-1-1

 األخارى  املعرفا  محااالت بعاض فاي ناحقا   و ما  املراجع  املالق   و املحاسب  محال في املعرف  م  كبر ا يداا له توفر

  مكناه حتا  وذلا  أخارى  ناحقا  م  اإلحااء و العمطقات بحو  و والحسابات األولق  السطوكق  العطو  مباةئ ممل

 الحاال بطبقع  و التالطقد   خدماته ابه  ؤةي الت  بنت  الكتاءة إلقه تستند الت  التالطقد    غر  الخدمات أةاء م 

  متاد أن  جاب لكا  و املحاساب   علا  بكاالوايوس الحااول  مجارة علا  جاعلطمرا العطما  التأهقال  التاار أال  جاب

 .العطقا الدااسات بعض إعداة ليشمل التأهقل

 يبال املحاساب تادايب ضارواة علا   نطاوي  فإناه لطمراجاع املنها  بالتأهقال  تعطا  فقماا أماا :املنهري التأهيرل -1-1-2

 متططباات مشااال ممكا  يادا باأكب  اإلملاا   مكناه حتا  اافقاا فنقاا مهنقاا تادايبا ممااسا  مساتالط  لطمهنا  ممااساته

                املحاساب  بجواناب األول  املالاا  فاي يهات  لطمراجاع التيا  التأهقال املنها  أن ما  غا  ا ال عل  و املهنق  املمااس 

 حاجتاه وا تجااهط ال أن  جاب و املحاساب  املراجعا  مكاتاب فاي املراجاع هاها علا  تأهقال الالاائمرن فاإن املراجاع  و

 أصاب  املماال علا  سايقل لطبقاناات اإللكت وناي فالتشاغقل جد ا  بااواة تأهقطاه  ات  حتا  أخارى  مجااالت فاي لطتادايب

 .التطبقالق  الناحق  م  خاص  وبات  جقدا إملاما الحسابات مراجع ابه  ط  أن  جب الت  االتلمجا أحد  ممل

 إجباايا  أو اختقاايا  بااواة املراجاع التحااق ضارواة ر  فقعيا املساتم لطتعطق  بالنسب  أما :املستمر التعليم -1-1-3

 يساتجد ماا اال تتباع خالل ما  والعطمقا  املهنقا  فتاه معار تحاد ث  مكناه حتا  ذلا  و التعطاق  املساتمر بارامج بابعض

                 الدولقاا  املهنقاا  اإلصاادااات أحاد  علا  التعاار  لطمراجااع املسااتمر  تقااع فااالتعطق  وفكرياا   مهنقاا  يضاا ا ما 

 املاؤثرة التشاريعات أحاد  علا  املحاساب  الالقااس واالفااا  مجاال فاي حاد  الاهي التطاوا  علا  والتعار  املحطقا   و

 خدمات عل  املستحد  الططب عل  والتعر    املهن  ممااس  و تنظق  عل 

                                                           
.24   2000عبد التتا  الصح  و آخرون  فاول املراجع   الداا الجامعق   اإلسكنداي   
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 .املستحد  الططب هها تواكب حت  املهن  لتطوير الحاج  مدى و املراجع 

 قالليةاالست معيار -1-2

 وصادق شارعق  علا  املاااةي  فاي  تممال الاهي و اامال بشاكل و بادوا  الحساابات محااف   الاو  أن أجال ما 

 النزاها  آخار  شاخص ألي التبعقا  عاد  أو الخضاوع عاد  باالساتالللق  مساتالل  ونعيا  ن أن  كاو الباد الحساابات 

 اساتالللق  وتتجساد ساابال   لعالوباات تعرضاه عاد  و املدنقا  بكال الحالاوق  متمتعاا  كاون  أن الباد واالساتالام  

 1املعنوي. االستاللل و"  "املاةي االستاللل" :هما الرنمج في الحسابات محاف 

  راجاع التا  املؤسسا  فاي ماة ا  ماالح  أي الحساابات ملحااف   كاون  أال ذلا  معيا  :املراد  االسرتقالل-1-2-1

 ناص ولاهل  فالاد التحاص  فتا ة خالل اباتالحسا هاه  سالم  مادى حاول  اأي بتالاد   هاو مطاز  والاهي اتهحساابا

 2 م : الحسابات محاف   منع عل  أن 65 ماةته في 1001 -  الالانون 

 .مباشرة غر  أو مباشرة بات  مساهمات فيها  متط  الت  الشراات حسابات بمرايب  مهنقا الالقا  -أ

 .سر   امل ع  اإلناب  أو باملساهم  أو مباشرة بات  سواء تسقر  بأعمال الالقا  -ب

 .التسقر  أعمال عل  الالبطق  املرايب  مها  مؤيت   بات  ولو يبول  -ج

 .عطيها االشرا  أو املرايب  الهقئ  أو املؤسس  محاسب  في التنظق  مها  يبول  -ة

 .حساباته  رايب هقئ  أو شرك  لدى يضائي خبر  مهم  أو جنائي مستشاا وظقت  ممااس  -ه

  مكا  كماا .عهدتاه انتهااء ما  سانوات ( 03 ) ما  أيال بعاد اايبهاا التا  الهقئا  أو الشارك  فاي ماأجوا  منااب شاغل  -و

 :الحسابات ملحاف 

 3  لي: بما الالانون  نت  م  47 املاةة حسب وذل  واالته أثناء  الو  أن

 .املسر    محل االحلل أو االشت ا  بواسط  أو مباشرة بات  التسقر  أعمال  -

 .مؤيت  بات  ولو التسقر  عمالأل  املسبال  املرايب  مها  - 

 .املرايب  املؤسس  محاسب  عل  اإلشرا  و التنظق  مها  - 
                                                           

.71    1998ابات  الداا الجامعق   اإلسكنداي  محمد سمر  الابان  عبد هللا هلل  األس  العطمق  و العمطق  ملراجع  الحس 
1
  

.01-10م  الالانون  65املاةة  
2
  

.08-91م  الالانون  47املاةة  
3
  



 الجزائر في الحسابات تدقيق                                                                            : الثالث الفصل   

  91   

 ما  ةفاترهاا بتحاص  الاو  التا  املؤسسا  فاي مساؤول أو االةااة في عضو أو املساهمرن أحد  كون  ال أن  جب وكهل 

 .الرابع  حت  الداج  أيربائه

 :1 لاي ماا علا  تانص حقاث التجاااي  الالاانون  ما  829 املااةة في ض مترو  عالوبات منه  نجر املوانع هه  احت ا  عد  و

 هااترن بإحادى أو ةج 200000 إلا  ج ة 20000 ما  مالقا  بغراما  و أشاهر سات  إلا  شاهري  ما  يعاياب باالحي "

 عاد  ما  باالرغ  الحساابات منادوبي بوظاائ   حاتت  أو  ماااس أو عمادا  البال اال شاخص فالا  العالاوبترن

 ."الالانونق  امللئمات

 مهاماه أةاء عناد اإلةااة طار  ما  ضاغو  أل ا  الحساابات محااف   تعارض أال معناا  :املعنري   سرتقاللال   -1-2-2

 املركاز عا  تعبا  التا  املالقا  الالاوائ  ةيا  و انتظامهاا و الادفاتر سالم  حاول  بموضاوعق   تالاد   اا اه علا   اؤثر مماا

  جاوز  ال و لطمسااهمرن  العاما  للجمعقا  الحساابات  محااف عازل  و حا  تعقارن املشارع أعطى لهل  لطمؤسس  املالي

 .تحد د أتعابه أو الحسابات محاف  تعقرن في اإلةااة مجط  تتويض

 أن علا  أعضاائها أحاد ما  بططاب الحساابات محااف  تغقرا  و عازل  لطمسااهمرن العاما  للجمعقا  الالاانون   جراز كماا

 ذابه فاواا الحساابات محااف  بإخطااا املؤسسا  الاو ت و هاها  لططباه أساباب ما  إلقاه يساتند األخرا  ماا هاها  الاد 

 ثلثا  يبال لطمؤسسا   بعثهاا كتابقا  ماهكرة فاي االيتا ا  منايشا  فاي الحساابات الحا  ملحااف  و أسابابه  و االيتا ا 

 .العام  الجمعق  عل  املهكرة بالراءة مجط  اإلةااة ائي   الو  و لطمساهمرن العام  الجمعق  انعالاة م  أ ا 

 :األخر  هها للستالللق  أبعاة ثلث  توجد حقث الحسابات محاف  عل  مطزم  تالللق االس صت  و

 خطا  إعاداة فاي الحساابات ملحااف  الكامطا  الحريا  تاوفر  يعيا  وذلا   :املراجعرة بررام  إعرداد فري سرتقاللال  -

 لطتأثر  أو املراجع  نامجبر  في جزء إضاف  أو تعد لت إجراء في اإلةااة تدخل ةون  العمل خطوات لطمراجع  وتحد د

 .املراجع  في االعتباا بعرن  أخهها ل  عمطقات الحسابات لتحص محاف  عل 

 

                                                           
 م  الالانون التجااي. 829املاةة اي   
1
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 لطمجااالت الحساابات محااف  اختقااا علا  لطتاأثر  اإلةااة تادخل يعيا  وذلا  :الفحر  مجرال فري سرتقاللال  -

 والعاامطرن اإلةااة تعااون  وكاهل  اتروالادف الوثاائ  اافا  عل  بحاوله وذل  فحاها   وة الت  والعمطقات واألنشط 

 .السطق  لطرأي وتالد مه بمهمته الالقا  عل  الت  تساعد  العوامل م  وغر ها معه

 عطقاه تاؤثر والتا  ضاغو  أ ا  إلا  الحساابات محااف  تعارض عاد  يعيا  وذل  :التقرير إعداد مجال في ستقاللال  -

 .التالرير إعداة أثناء الغامض  واأللتا  العبااات ا استخد تجنب وكهل  إليها  توصل الت  الحالائ  في توضق 

 :املنهي السليك بقياعد وااللتزام املناسبة املهنية العناية بذل  -1-2-3

 ما  العد اد املساتوى  هاها ويحادة املهنا  ممااسا  عناد معارن أةاء بمساتوى  الحساابات محااف  التازا  باه  الااد

 لطعنا ا  األةناى الحاد تممال والتا  الالانونقا   املساؤولق  تحادة التا  املختطتا  عطقاه التشاريعات تانص ماا منهاا العوامال

 الهقئاات تااداها التا  واملعاا ر  الالواعاد عطقاه تانص ماا باإلضااف  إلا  هاها الحساابات محااف  ما  املططوبا  املهنقا 

 بالنساب  أو املططوبا   االختباااات أةاء عناد ساواء املهنا  ملزاولاي ممراز أةاء مساتوى  علا  املحافظا  لغارض املهنقا 

 .التحص محل املالق  الالوائ  في النهائي الرأي إبداء و التالرير إلعداة

 املططاوب املهنقا  العنا ا  ملساتوى  الواضا  لتحد اد األمار  تططاب املعقااا هاها ما  التائادة لتحالقا  أناه امللحا  وما 

 التا  واألخطااء املالقا    الالاوائ تجاا  املراجاع مساؤولق  تحد اد حقاث ما  ساواء املساتوى  ما  هاها املالااوة اباراز

 .لطتتسر  اأساس تتخه والت  املراجع في والخب ة املهااة وةاج  حقث مدى م  أو  كتشتها  ل  والت   كتشتها

 مضامون  تحد اد األولا  :زاويتارن خالل ما  املهنقا  العنا ا  متهاو  الاادة  تحد اد هاها فاي باهل  التا  الجهاوة وما 

 فاي املراجاع ما  املططوبا  املها  تؤةي سو  طريالها ع  الت  العنا   ع  اإلفاا  والمانق  أو الحها  الحكق  املراجع

 .املتعدةة البقئق  رو ظال ظل
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 ما  التا  و الحاها أو الحكاق  املراجع في توفرها  تعرن الت  العام  الشرو  الدااسات حدةت فطالد المانق  وبالنسب 

 :بقنها

 غرا  باألخطااا التنباؤ ما  تمكناه والتا  املتاحا   عرفا  وعاال  أن وعما  أ ا  علا  الحااول  باساتمراا  حااول  أن *

 . لطعمقل الداخطق  املوضوعي لرياب  التالقق  ذل  أممط  باآلخري  وم  الضرا  يد تلح  والت  املنظواة

 ا عمطقا  تخطاق  عناد ساواء وذلا  تحاد   ياد طبقعقا  غرا  علياات أو عاة ا  غر  ظرو  أ   االعتباا في  أخه أن* 

 أن ملرغاوب فمناا العاة ا  غرا  العناصار بعاض واجهتاه وأن حاد  فاإذا التحاص  عمطقا  تنتقاه أثنااء أو جعا ملرا

 . العناصر فحص عند الحها م  عالق  ةاج  يعطي أن ضرواة  تت ض

 .الرأي أةاء في األهمق  ذات باملترةات تتعط  لد ه استتسااات أو شكو  أي إزال  عل  العمل* 

 خطاواة  وضا  ياد والاهي العمقال ماع التعامال أو املهنقا  برتاه خ  ظهار الاهي للخطار ا ادةمتز  أهمقا  يعطاي أن * 

 ةاخال األصاول  متارةات لابعض بالنساب  أو لعمطقاات أناوع بعاض مجاال فاي أو األيسا  أو بعض العامطرن مع التعامل

 الحما ا   الاد  أن لحكاق ا الرجال علا   تتا ض بأناه  الاول  والاهي اللمجا هها السائد في الرأي م  ذل  ويتبع املنشأة

      التلعاب حادو  معادل ااتتااع خالل ما  الخطار لاديه  نساب  ترتتاع الاه   األفاراة أو لألنشاط  بالنساب  الخاصا 

 بالتعالقا  تتمراز لطعمقال الداخطقا  الريابا  أنظما  إجاراءات أن الخبا ة أظهارت إذ أخارى  ناحقا  وما  األخطااء أو

 خللهاا  طبا  ما  التا  األفاراة أو    لطمجااملت أيال اهتماا  يعطاي ساو  حاهاال أو الحكاق  املراجاع فاإن والكتااءة 

 ذلا  وااتباا  املراجعا  لعمطقا  التحاص نطااق تحد اد ةااسا  عناد بالتتااقل ذلا  نتنااول  وساو  .اإلجاراءات تطا 

 1.العمقل لدى املطبال  الداخطق  الرياب  أنظم  تالقق  النطاق نتائج

 مجاال فاي وخاص  لد ه الت  املعرف  تطوير عل  العمل بجانب املهنق   خب ته مجال تطوير عل  باستمراا يعمل أن * 

 فاي وكتاءتاه خب تاه علا  املحافظا  يساتطقع لا  الحكاق  املراجاع باأن الالاول   مكا  ولاهل  والتلعاب اكتشاا  األخطااء

 املراجعا  مجاال فاي الجااةة والدااسا  املساتمرة الجهاوة خالل ما  إال املساتمر بالد نامقكقا  والنماو تتاا  مهنا 

 .االتاال ذات األخرى  املعرف  وأنواع

                                                           
.82      عبد هللا هلل  مرجع سب  ذكر محمد سمر  الابان  1
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 .بأهمقته املراجع م  ايتناع خلل م  ذل   ت  أن عل  املساعد    عمل مراجع  وضرواة بأهمق  االعت ا  * 

 وما  املتوسا   املراجاع ذلا  هاو الحاها أو الحكاق  املراجاع باأن املوضاوع هاها تناولا  التا  الدااساات ذكارت ولالاد

 .املهنق  املراجع  مجال في وتطبقاله العاةي لطرجل الالانوني إل  املتهو  الرجوع األفضل

 الحسابات محافظ تعيين -2

 1بطريالترن  الحسابات محاف  تعقرن  ت 

 :للمساهمين العامة الجمعية طريق عن -2-1

 عل  املسجطرن املهنقرن برن تختااه  م  سنوات 3 ملدة أكث  أو للحسابات مندوبا لطمساهمرن العام  الجمعق  تعرن 

 فاي التساقر   فاي التحالقا  فاي تادخل أي باساتنناء الدائما  مهماته  وتتممال املحاسابرن للخبا اء الوطنقا  الغرفا  جادول 

            اإلةااة مجطا  تالريار فاي املالدما  املعطوماات صاح  فاي  اديالون  كماا وصاحتها  لطشارك  املالقا  واألوااق الادفاتر

 اتهحساابا و لطشارك  املالقا  الوضاعق  حاول  املسااهمرن إلا  املرساط  الوثاائ  وفاي الحالا   حساب مجطا  املاد ري  أو

 احتا ا  تا  إذا الحساابات محاافظوا ويتحالا  ذلا  وصح  واملوازن  الشرك  الجرة وحسابات انتظا  عل  ويااةيون 

  مكانه  كماا ونهاا مناساب  أو الرياباات التا   ر  السان   التحالقالاات طقطا   جادوا أن لهاؤالء  جاوز  و املسااواة مبادأ

 . االستعجال حال  في للنعالاة العام  الجمعق  استدعاء

 :املحكمة رئيس من أمر طريق عن  -2-2

 محاافظي ما  أكثا  أو واحاد افاض أو ماانع وجاوة حالا  فاي أو الحساابات محاافظي العاما  الجمعقا  تعارن لا  إذا

 ملالار التابعا  املحكما  ائاي  طار  ما  أمار بموجاب ت تا اساتبداله  أو تعققانه  فاإن عمطقا  املعقنارن  الحساابات

 . اإلةااة مجط  ططب عل  بناءا الشرك 

 عطنقا  إلا  تلجاأ التا  الشاراات فاي الشارك  ماال اأس ما  1/10األيال  علا   ممطاون  مسااهمرن عادة أو ملسااه  ويجاوز 

 الجمعقا  عقناته  الاه   الحساابات محااف  أو منادوب افاض مبا ا سايب علا  بنااءا العدالا  ما   ططباوا أن ةخااااإل 

 . للحسابات جد دا محافظا تعرن العدال  الططب ت  واذا العام  

                                                           
1 .01-10م  الالانون  26املاةة  
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  ال  جاوز 1993أفريال 25املاؤاخ فاي  8_93أ املرساو  التشاري ي ايا   1 ما  الالاانون التجاااي: 6مكارا  715و في التالارة 

 دوبا للحسابات في شرك  املساهم :أن يعرن من

 مرايبا  ومجطا  املاد ري  مجطا  وأعضااء بااإلةااة  الالاائمرن ذلا  فاي بماا الرابعا   داجا ال لغا ا  واألصاهاا األيربااء -

 . الشراات

   اأسمال الشرك .1/10أ تمط  لطشراات املرايب  مجط  أو املد ري  مجط  وأعضاء باإلةااة الالائمون   -

         بااإلةااة الالاائمرن ما  إماا مرتباا أو أجارة الحساابات منادوب نشاا  بحكا   تحااطون  الاه   األشاخا  أزواج   -

 . املرايب  مجط  م  أو مجط  املد ري  أعضاء أو

 ما  سانوات خما  أجال فاي الحساابات منادوب وظقتا  غرا  وظاائ  بحك  أجرة الشرك  منحته  اله   األشخا   -

 . إنهاء وظائته  تااي 

 خما  أيااا  أجال فاي املاد ري   مجطا  أو املرايبا  مجطا  فاي أعضااء أو بااإلةااة ياائمرن ااانوا الاه   األشاخا   -

 . تااي  إنهاء وظائته  م  سنوات

 :الحسابات محافظ عزل  -3

 العااةة فاي وهاي أتعاباه وتحد اد بتعقيناه ياما  التا  الهقئا  اختااا  ما  تكاون  الحساابات محااف  عازل  عمطقا  إن

 عناد إتباعهاا  طاز  معقنا  إجاراءات علا  مواةهاا بارن املهنا  شار  ياوانرن ناا  وياد العاما  لطمسااهمرن الجمعقا 

 العاما  الجمعقا  اجتمااع يبال عزلاه باايت ا  الحساابات ملحااف  إخطااا مساب   رسال ااأن الحساابات محااف 

 لالاراا اتخااذ يبال الجمعقا  هاه  ملنايشا  االجتمااع حضاوا  فاي الحا  الحساابات   وملحااف  بتتا ة معقنا  لطمسااهمرن

 . سااي املتعول  الالراا  اب  أن يبل و عزله

 وكاها لطمسااهمرن مويتاه لتوضاق  الحساابات ملحااف  فرصا  إعطااء هاو وغر هاا اإلجاراءات هاه  اال ما  لهاد وا

 . نتسه ع  الدفاع

                                                           
م  الالانون التجااي. 6مكرا  715التالرة   1
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 علا  باملحافظا  تمساكه أو بااإلةااة املساؤولرن أحاد ماع شخااق  لخلفاات نتقجا  عزلاه سايب  كاون  أن املمكا  فما 

 ومدعما  املعنقارن األشاخا  طار  ما  معمالا  ةااسا  محال عزلاه ياراا  كاون  أن  جاب لاهل  حالاوق املسااهمرن

 1 خطأ. وجوة  تض  ث  الحسابات محاف  ال يساء لسمع  لكي املالنع  بالحجج

 فاي الحا  فطاه الشارك   ماع املبا   العالاد فاي عطيهاا املنااو  املادة انتهااء يبال الحساابات محااف  عازل  حالا  فاي أماا

 . حسابات كمحاف  سمعته عل  أثرت تكون  يد أخرى  أضراا أي وع  العالد فسخ ع  يانونقا بتعويض املطالب 

 القتصادية العميمية املؤسسات على الحسابات محافظ رقابة  :الثالث املطلب

 :الحسابات محافظ وظائف -1

 2 : في الحسابات حاف ل الريابي الدوا   تممل

 نتاائج مطابالا  و صاحتها نوي  والسا الحساابات إنتظاا  مرايبا  و لطمؤسسا  املالقا  األوااق و الادفاتر فاي التحالقا  -

 . املؤسس  ممتطكات و الوضعق  املالق  وكها   املنارم  السن  في تم  الت  العمطقات

 املسار ون  الدماه التساقر  الاهي تالريار فاي املبينا  لطمعطوماات مطابالتهاا و السانوي  الحساابات صاح  ما  التأكاد -

 . الشرااء أو لطمساهمرن

 إساتالراا و  إساتمراا  اؤثر علا  ياد عطقاه  ططاع أو  كتشاته ياد نالاص بكال العاما  الجمعقا  و املسار    إعال  -

 . املؤسس 

 . املوازن  و الشرك  وحسابات الجرة إنتظا  عل  املااةي  -

 .املساهمرن برن املساواة مبدأ إحت ا  م  التحال  -

 اال و املراسالت و املوازناات و الساجلت اإلطالع علا  ويا  اال فاي الحساابات ملحااف   مكا  الوظاائ  ذ به لطالقاا  و

 أن و   معطوماات و توضاقحات املؤسس  في باإلةااة الالائمرن م   ططب له أن  مك   كما باملؤسس  الخاص  الوثائ 

 3 الزم .  راها الت   الو  بالتتتيشات

                                                           
.49   1996إةاي  عبد السل  إشتقوي  املراجع   معا ر  و إجراءات  ةاا النهض    
1
  

.08-91م  الالانون  29 28املاةة  
2
  

.08-91م  الالانون  35املاةة  
3
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       مرناملسااه حالاوق  حما ا  الحساابات و محااف  طار  ما  فعالا  لريابا  ضامانا و إستالللق  بكل عمطه ولتحالق 

 :08_91الالانون  في واة ما ومنها التجااي  الالانون  في ما واة منها لهل  ضمانات عدة املشرع وضع بقنه   املساواة و

        بااإلةااة الالاائمرن بارن وال ما  الرابعا  الداجا  حتا  األصاهاا و األيربااء بارن ما  الحساابات محااف  تعقارن ال جاوز  -

 سنوات خم  أجل في وظائته    نهأ اله     وحت  لنشاطه  املزاولرن املرايب  مجط  و املد ري  مجط  أعضاء و

 األشخا  اله   و املرايب   مجط  و املد ري  مجط  أعضاء و باإلةااة الالائمرن أزواج وظائته   و اءنهإ تااي  م 

 اءنهإ ي تااا  ما  سانوات أجال خما  فاي الحساابات منادوب وظقتا  غرا  وظاائ  بحكا  أجارة املؤسسا  منحاته 

 1 وظائته .

 ال و   مسااهمات مباشارة غرا  مباشارة أو باات  فيهاا  مطا  مؤسساات بريابا   الاو  أن الحساابات ملحااف   مك  ال -

 يشاغل أن أو   اتهحساابا  راياب مؤسسا  لادى خبرا  يضاائي مهما  أو جباائي مستشااا وظقتا  ممااسا  لاه  مكا 

 2واالته. بعد اتسنو  ثل  م  أيل يبل مؤسس  اايبها في مأجوا  مناب

 3التسقر . في تدخل ةون  الرياب  في مهامه ممااس  الحسابات محاف  عل   جب  -

 املشارع أحاا  كماا  4 ممااسا  وظقتتاه بحكا  عطقاه  ططاع الاهي املنها  السار علا  بالحتاا  مطاز  الحساابات محاف  -

 . جزائق  بأحكا  الحسابات محاف  عمل

 الحسابات محافظ صالحيات  -2

 مهماته  تتممال   االيتاااة  العمومقا  املؤسسا  علا  الداخطقا  الريابا  جهاات ما  جها  الحساابات حااف م يعتبا 

 إنتظاا  مرايبا  لطمؤسسا  وفاي املالقا  واألوااق الادفاتر فاي التحالقا  فاي   التسار  فاي تادخل أي بإساتنناء الدائما 

 املاداي  مجطا  اإلةااة أو مجطا  ريارتال فاي املالدما  املعطوماات صاح  فاي  اديالون  كماا   وصاحتها املؤسسا  حساابات

 علا  وحسااباهها  ويااديون  لطمؤسسا  املالقا  الوضاعق  حاول  املسااهمرن إلا  املرساط  الوثاائ  وفاي   الحالا  حساب

 املسااواة مبادأ ت  إحتا ا  ما إذا الحسابات محافظو ويتحال . ذل  وصح  واملوازن  الشرك  وحسابات الجرة إنتظا 

                                                           
 م  الالانون التجااي. 7مكرا  715املاةة  
1
  

.08-91م  الالانون  34املاةة  
2
  

م  الالانون التجااي. 4/2مكرا  715املاةة   3
  

م  الالانون التجااي. 13/3مكرا  715املاةة   4
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  مكانه    كماا مناساب   رونهاا التا  الرياباات أو التحالقالاات السان  طقطا   جاروا أن  لها ويجاوز  املسااهمرن  بارن

 أو مجطا  اإلةااة مجطا  الحساابات محاافظو ويططاع .اإلساتعجال حالا  فاي لإلنعالااة العاما  الجمعقا  إساتدعاء

 :  لي بما الحال  حسب املرايب  مجط  أو املد ري  مجط  أو املد ري 

 .أةوها الت  التسر  عمطقات ومختط  بها ياموا الت  تحالق ال و املرايب  عمطقات -

اال  بتالاد   عطيهاا تغرا ات إةخاال ضارواة  رونهاا التا  بالحساابات املتعطالا  األخارى  الوثاائ  و املوازنا  مناصاب -

 . الوثائ  هه  إعداة في املستعمط  التالققمق  الطرق  حول  الضرواي  امللحظات

 . كتشتونها  يد الت  واألخطاء املخالتات -

املالقا   السان  بنتاائج مالاانا  املالقا  السان  بنتاائج الخاصا  والتصاحقحات امللحظاات عنهاا تساتر التا  النتاائج -

 . السابال 

 أن  تعارن عطقاه الاهي املاد ري  مجطا  أو اإلةااة مجطا  ائاي  ما  توضاقحات  ططاب أن ملحااف  الحساابات ويجاوز 

 حالا    وفاي مهاماه ممااسا  أثنااء إكتشاتها والتا  اإلساتغلل إساتمراا ريالتع ان شاأنها ما  التا  الوياائع اال علا   ارة

 مجطا  املد ري  إستدعاء مجط  أو الرئي  م  الحسابات محاف   ططب   ناياا الرة هها اان إذا أو الرة إنعدا 

 هاه  إتخااذ  اغا أناه محااف  الحساابات إساتدعاء ويات    امللحظا  الوياائع فاي لطمداولا  املرايبا  مجطا  أو اإلةااة

  املالبطا  العاما  للجمعقا  خاا   الدماه تالريار بإعاداة حقنئاه  الاو  فإناه معريطا  اإلساتغلل مواصاط  بالقا  الالارااات

 . خلصاته بإستدعائها لتالد   نتسه هو  الو  إستعجال حال  وفي   عاة   غر  عام  لجمعق  أو

  التال حساابات الاهي الحالا   حساب ملاد ري ا مجطا  أو اإلةااة مجطا  إلجتمااع محافظي الحساابات إستدعاء  ت 

 العاما  املالبطا  الجمعقا  علا  محاافظو الحساابات ويعارض املسااهمرن  جمعقاات كاهل  و املنتهقا  املالقا  السان 

  خص املهن  فقما سر بإحت ا  الحسابات محافظو ويطتز  . مهماهه  ممااس  أثناء الحظوها الت  واألخطاء املخالتات

 1 وظائته . ممااس  بحك  عطيها أططعوا الت  واملعطومات األعمال و األفعال

 

                                                           
.312 310      2010الشراات التجااي     ةاا املعرف   الجزائر  -التاجر –عماا عمواة  شر  الالانون التجااي الجزائريأ األعمال التجااي   
1
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 الحسابات محافظ مهنةباملتعلقة  الجزائرية التدقيق معايير: الثاني املبحث

نتطاارق فااي هااها املبحااث إلاا  مجموعاا  املعااا ر  الجزائرياا  لطتااديق  الااااةاة إلاا  غا اا   ومنااا هااها و إلاا  الضاارواة امللحاا    

   أخرى ضرواة توفر  الجو امللئ  لتطبقالها.إلصدااها م  جه   و م  جه

 إليها الحاجة و الجزائرية التدقيق معايير ماهية :األول  املطلب

   ضرورة إصدار معايير تدقيق جزائرية  -1

إن ممااساااا  مهناااا  التااااديق  فااااي الجزائاااار فااااي األماااا  الالريااااب ااناااا  مختطتاااا  عاااا  املمااسااااات الدولقاااا  اونهااااا تخضااااع       

ال تستند إل  معا ر  واضح  و مضبوط  يانونا  هها م  جه  و ما  جها  أخارى باعتبااا اإليتاااة  ملمااسات مقدانق 

و  تاااااأثر بالبيئااااا    الجزائااااري ال  مكااااا  أن  نماااااو بمعااااازل عااااا  إيتاااااااة ات الااااادول العاملقاااا  األخااااارى  و بالتاااااالي فهاااااو  اااااؤثر

علاااا  غااااراا متاوضااااات اإلنضااااما  إلاااا   العاملقااا  املحقطاااا  بااااه  و نظاااارا لطظاااارو  الجقوسقاسااااق  املتروضاااا  علااا  الجزائاااار

املنظمااا  العاملقااا  لطتجاااااة  و مسااااا رة التطاااواات اإليتاااااة    العاملقااا  و اسااااتكماال لسطساااط  اإلصااالحات املحاساااايق  

و الااااهي  توافاااا  مااااع املعااااا ر  املحاساااايق   النظااااا  املحاسااااب  املااااالي الجد ااااد  التاااا  باشاااارهها الجزائاااار خاصاااا  بعااااد صاااادوا 

أضاا   لزامااا علاا  السااططات الجزائرياا  التتكراا  فااي  (IFRS)املعااا ر  الدولقاا  إلعااداة التالااااير املالقاا      و  ISAالدولقاا  أ 

إصااداا معااا ر  تااديق  جزائرياا  تتمااااي  و معااا ر  التااديق  الدولقاا  و تخااد  مهناا  التااديق  فااي الجزائاار  و ااناا  بدا اا  

ماا  طاار  املجطاا  الااوطي  لطمحاسااب    2016لتااادا أول مجموعاا  ماا  املعااا ر  فااي فقتااري  2011واشاا  العماال ساان  

 تطتها بعد ذل  مجموعات أخرى م  املعا ر  .

 ضرورة تيفير بيئة مالئمة لتطبيق معايير التدقيق -2

 :حسابات تطبق  معا ر  التديق  البد م  توافر عوامل تساعد  عل  ذل  وم  أهمهاال حت  يستطقع محاف   

الاا  والشاتافق  و تتضاام  يااداا اافقاا ماا  اإلفاااا  عا  البقانااات املالقاا  وجااوة ياوانرن ضاارييق  واضااح  تتسا  بالعد -

  . راعي متططبات إيتااة السوق كما تتس  بالتعالق  و الدي 
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وجاااوة نظاااا  يضاااائي مساااتالل وفعاااال ويااااةا علااا  سااارع  الباااث بالالضاااا ا املختطتااا  بكتااااءة و عدالااا  بعقااادا عااا  أي  -

  . مؤثرات

لااااا  معاااااا ر  املحاساااااب  إالحااااااول علااااا  بقاناااااات مالقااااا  يعتماااااد عطيهاااااا تساااااتند وجاااااوة نظاااااا  محاساااااب  شاااااتا  يسااااام  ب - 

 والتحالق  الدولي.

تنساااق  بااارن الافاااع كتااااءة اإلةااة واألجهااازة الحكومقااا  والحاااد مااا  االجاااراءات البر ويراطقااا  فيهاااا عااا  طريااا  تتعقااال  -

 عا ر  واضح  ومحدةة.إجراءات العمل الداخلي في تط  اإلةااات واألجهزة وتالقق  أةائها بانتظا  طبالا مل

وجاااوة آلقاااات لطمشاااااك  عااا  طريااا  إنشااااء جمعقاااات وهقئاااات مهنقااا  لكااال يطااااع مااا  الالطاعاااات املنظمااا  بالاااوانرن  -

جمعقااااات والهقئااااات املهنقاااا  مساااااهم  فاعطاااا  فااااي عمطقاااا  وضااااع مختطاااا  السقاسااااات ال تتضاااام  فاعطقتهااااا وتساااااه  تطاااا 

  . الحكومق  والعمطقات التشريعق  والريابق 

التكامل برن املراجع  الخااجق  والداخطق  ع  طري  توفر  معطوماات تتااقطق  حالقالقا  تسااعد علا  إتخااذ تحالق   -

الالااااارااات التعالااااا  و ضااااامان سااااالم  البقاناااااات املالقااااا  املديالااااا  و ياااااوة نظاااااا  الريابااااا  الداخطقااااا  املعتماااااد فاااااي املؤسسااااا  

  ا.ومعرف  مواط  الضع  مما يسم  بمعالجته

 . (NAA)الجزائريةعايير التدقيق : عرض ملالثانياملطلب 

باةات وزااة املالق  أ املجط  الوطي  لطمحاسب    إل  إصداا معا ر  تديق  جزائري  والت  بطغ عادةها إلا  غا ا   ومناا    

  معقااااا موزعاا  علاا  أابااع مجموعااات تضاا  ااال مجموعاا  أابعاا  معااا ر  ولإلشااااة إلاا  أن هااه  املعااا ر  صاادات 16هااها أ

ناا  فاي ماةههاا األولا  علاا  عباااة " يهاد  هاها الالاراا إلا  وضااع بموجاب مالاراات عا  الاوزير املكطا  باملالقاا  وجمقعهاا 

حرااز التنتقااه أابعاا  معااا ر  جزائرياا  لطتااديق  "   ممااا  اادع شااكا بااأن املعااا ر  الااااةاة تعتباا  مطزماا  التطبقاا  ماا  طاار  

 عل  هه  املعا ر  .سنحاول م  خلل هها املططب تسطق  الضوء . املعنقرن بها 
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 ن معايير التدقيق الجزائريةاملجميعة األولى م -1

الااهي  و 2016فقتااري  04املااؤاخ  002صاادات املجموعاا  األولاا  ماا  معااا ر  التااديق  الجزائرياا  بموجااب مالاارا اياا     

 يهد  إل  وضع أابع  معا ر  جزائري  لطتديق  حرز التنتقه.

 " التفاق حيل أحكام مهام التدقيق210املعيار الجزائر  للتدقيق " -1-1

 هداف املعيار و مجال تطبيقه:أ -1-1-1

فاااي منظاااوا هاااها املعقااااا فاااإن املااادي   مكااا  أن  كاااون إماااا محااااف  حساااابات أو ماااديالا متعايااادا  و ياااد جااااء لقعاااالج    

واجباااات املااادي  لإلتتااااق ماااع الكقاااان حاااول أحكاااا  التاااديق  التااا  تخاااص اااال مهاااا  تاااديق  الكشاااو  املالقااا  التاايخقااا  

امللحالاا   مااع وجااوة بعااض الخاااائص فقمااا  خااص التااديقالات املتكااراة أو تااديقالات الكطقاا  أو الجزئقاا  و كااها املهااا  

 الكقانات الاغر ة.

و يهااد  املعقاااا إلاا  يبااول املاادي  متابعاا  مهماا  التااديق  ضاام  الشاارو  املتتاا  عطيهااا  فااي اسااال  املهماا  و أن  ططااب    

 مط  عمطه.م  الكقان تأكقد املوافال  عطيها  مع تدوي  ال إختل   مك  حدوثه في 

 " التأكيدات الخارجية" 505املعيار الجزائر  للتدقيق  -1-2

 الهدف من املعيار ومجال تطبيقه: -1-2-1

جاااء هااها املعقاااا ملعالجاا  كقتقاا  إسااتعمال املاادي  إلجااراءات التأكااد الخاااايي و ذلاا  بتاااوا و وضااع حرااز التطبقاا     

 و مادايق  عالق . هه  اإلجراءات بغق  الحاول عل  أةل  إثبات ذات ةالل 

 

 

 

 



 الجزائر في الحسابات تدقيق                                                                            : الثالث الفصل   

  102   

 التعريف باملعيار:-1-2-2

هقئااات  ياارائ  و ةالئاال إثبااات  اات  الحاااول عطيهااا عاا  طرياا  الغراا  أ زبااائ   عماالء التأكقااد الخاااايي هااو عبااااة عاا     

ويكون خطقا  عل  شكل واقي أو إلكت وني أو أي شاكل آخار و  كاون موجهاا إلا  املادي  حكومق   مؤسسات أخرى ...  

 1.مباشرة

 و حسب هها املعقاا فإن التأكقد الخاايي  مك  أن  كون:

تأكقدا مستعجل: و يسم  بالتأكقد اإل جابي  حقث  الو  الغر  م  خللاه بتأكقاد أو افاض معطوماات وااةة فاي ططاب  -

 التأكقد  أو  الد  معطومات مططوب  منه.

لغرا  مطالباا فالا  بااالرة فاي حالا  نتقاه لطمعطومااات تأكقادا ضامنقا: و يسام  بالتأكقاد السااطب  و فاي هاه  الحالا   كااون ا -

 الوااةة في الططب.

 " األحداث الالحقة560املعيار الجزائر  للتدقيق "  -1-3

  الاد باألحدا  اللحال  األحدا  الت  تالع:التعريف باملعيار:  -1-3-1

   برن تااي  إعداة الكشو  املالق   و تااي  إعداة تالرير املدي . -

 إعداة التالرير إل  غا   تااي  إعتماة الكشو  املالق  بعد تااي   -

 2عل  أنها :   مك  تعريتها و 

اال األحاادا  التاا  تالااع بارن تااااي  إعااداة الالااوائ  املالقاا  و تاااي  تالرياار املاادي   و كااها الحالاائ  التاا  تكشاا  بعااد هااها   

 التااي .

 ق  إل  عطمه و الوايع  إل  غا   تااي  إصداا التالرير.و  جب أن يشر  املدي  إل  أثر األحدا  و املعاملت املنته   

  حدة املنهج املحاسب  املطب  نوعرن م  األحدا :

 تط  الت  تؤكد الظرو  السائدة عند تااي  إيتال الحسابات.  -

                                                           
1
 ا ر  الجزائري  لطتديق   الااةا ع  وزير املالق .املتضم  املع 2016فقتري  04املؤاخ في  002املالرا اي    

2
 .90    2015الطبع  األول   ةاا وائل  عمان   -مدخل معاصر وفالا ملعا ر  التديق  الدولق  -أبو زيد الشحن   تديق  الحسابات  
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 تط  الت  تدل عل  ظرو  ظهرت بعد تااي  إيتال الحسابات.

 الهدف من املعيار: -1-3-2

 1إل : هها املعقاا يهد  املدي  في إطاا    

      الحاااول علااا  عناصاار إثباااات اافقاا  و ملئمااا  و التاا  تااادل علاا  أن األحااادا  التاا  ويعااا  باارن تاااااي  الكشااو  املالقااا  -

و تاااااي  إعاااداة التالريااار  و التااا  تتططاااب إحااادا  تعاااد لت علااا  الكشاااو  املالقااا  أو معطومااا  متضااامن  فيهاااا  ياااد تمااا  

 طب .معالجتها وفالا لطمنهج املحاسب  امل

املعالجاا  امللئماا  لألحاادا  التاا  عطاا  بهااا بعااد تااااي  إصااداا تالرياار  و التاا  ااناا  لتااؤةي بااه إلاا  إحاادا  تعااد لت علاا   -

 محتوا  إن هو عط  بها يبل ذل  التااي .

 " التصريحات الكتابية580املعيار الجزائر  للتدقيق " - 1-4

 نطاق تطبيق املعيار: -1- 1-4

" إلزامقااا  حااااول املااادي  علااا  التااااريحات الكتابقااا  مااا  طااار  الكقاااان فاااي 580ائاااري لطتاااديق " يعاااالج املعقااااا الجز    

 إطاا مراجع  الكشو  املالق .

إن الواجبااات املططوباا  فااي املعااا ر  الجزائريااا  لطتااديق  األخاارى و املتعطالاا  بالتااااريحات الكتابقاا  ال تالقااد تطبقاا  هاااها 

 2املعقاا.

 التعريف باملعيار:  -2- 1-4

تااااريحات الكتابقااا  هاااي عبااااااة عااا  اااال املعطوماااات الضاااارواي  لطمااادي  فاااي إطااااا مراجعاااا  الكشاااو  املالقااا   و هااااي ال   

بهل  تعتب  عنارا مالنعا و بالرغ  م  اونها كهل  إال أنها ال تعتب  في حد ذاهها عناصار مالنعا  اافقا  و ملئما  فقماا 

  تعط  باملسائل الت  تعالجها.

                                                           
1
   مرجع سب  ذكر .6/2    002مالرا اي    

 
2
   مرجع سب  ذكر .6/5    002مالرا اي   
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 NAAيير التدقيق الجزائرية املجميعة الثانية ملعا  -2

عاا  وزااة املالقاا  و  الااهي يهااد  إلاا  وضااع  2016أكتااوبر  11املااؤاخ فااي  150صاادات هااه  املجموعاا  بموجااب املالاارا    

 حرز التنتقه أابع  معا ر  جزائري  لطتديق  و الت  سنالو  بشرحها و تناول بعض األساسقات املتعطال  بها:

 تخطيط و تدقيق الكشيف املالية " 300املعيار الجزائر  للتدقيق " -2-1

أ األهادا  العاما  لطمادي  املساتالل   200 ت  يراءة املعقاا الجزائري لطتديق  عل  ضوء املعقاا الجزائري لطتاديق     

 1و أةاء التديق  م  خلل املعا ر  الجزائري  لطتديق  

 التعريف باملعيار: -2-1-1

ت اتقجق  تااديق  شااامط   مسااتمرة و متكااراة  تباادأ ماا  نها اا  التاااديق  يشاامل التخطااق  لعمطقاا  التااديق  وضااع إساا   

السااب  حتاا  نها ا  التااديق  الجاااي لطعمطقاا   و يشامل التخطااق  شاري  العمطقاا  و األعضااء الرئيسااقرن اآلخاري  غراا  

 فري  العمطق  لإلستتاةة م  خب هه  و معرفته  املتعمال  و زياةة فاعطق  و كتاءة عمطق  التخطق .

 مجال و نطاق تطبيق املعيار: -2-1-2

يعاااالج املعقااااا الجزائاااري لطتاااديق  تخطاااق  و تاااديق  الكشاااو  املالقااا  " إلتزاماااات املااادي  فاااي إطااااا تاااديق  الكشاااو     

 املالق  و باألخص التديقالات املتكراة.

 " العناصر املقنعة" 500املعيار الجزائر  للتدقيق رقم  -2-2

 2هها املعقاا فإنه يعتب  م  يبقل املالنع :حسب التعريف باملعيار :  -2-2-1

املعطوماات املحاساايق  التاا  يسااتند عطيهااا فااي إعااداة الكشااو  املالقاا  أ ةفتاا  القومقاا    ةفتاا  األسااتاذ  و كااهل  الوثااائ   -

 المبوتق  املرتبط  بالعمطقات الت  تالو  بها املؤسس  أ التواتر   العالوة  سندات التحويل  الاكو  .

                                                           
1
 .3  الااةا ع  وزااة املالق     2016أكتوبر  11  املؤاخ في 150ي  مالرا ا   

2
 .3  مرجع سب  ذكر     150مالرا اي    
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األخااارى التااا  تمكااا  املااادي  الوصاااول إلااا  نتاااائج مبنقااا  علااا   الااارن أ محاضااار إجتمااااع  تأكقااادات خااجقااا   املعطوماااات  -

 تالااير املحططرن  معطومات ع  املنافسرن  معطومات ع  الرياب  الداخطق   معطومات ع  تديقالات سابال . 

 غقاب املعطومات اأن ترفض اإلةااة من  املدي  التاريحات املططوب  منها. -

العناصاار املالنعاا  تعتباا  تراكمقاا  فااي طبقعتهااا  و هااي تعاازز و تمياا  تأكقاادات اإلةااةأ املعطومااات املالدماا  ماا  طاار   هااه 

 اإلةااة    أو تنايضها.

 نطاق و هدف تطبيق املعيار: -2-2-2

يعاااالج هاااها املعقااااا واجباااات املااادي  بخااااو  تااااوا  ووضاااعه حراااز التنتقاااه إلجاااراءات التاااديق  بغااارض الحااااول    

 عناصر مالنع  اافق  و ملئم  ليستند عطيها في إبداء اأ ه.عل  

و  طباااا  هااااها املعقاااااا علاااا  جمقااااع العناصاااار املالنعاااا  التاااا   جمعهااااا املاااادي  باسااااتنناء تطاااا  املعالجاااا  بمعااااا ر  التااااديق  

  .315 501 570 520 200 330الجزائري  أ 

 األرصدة الفتتاحية(" مهام التدقيق األولية ) 510املعيار الجزائر  للتدقيق رقم  -2-3

 نطاق و مجال تطبيق املعيار: -2-3-1

     يعاااالج هاااها املعقااااا واجباااات املااادي  املتعطالااا  باألاصااادة اإلفتتاحقااا   فاااي حالااا  ااااون الكشاااوفات املالقااا  تااادي  ألول مااارة

 أو تكون ةيال  م  طر  مدي  آخر.

" تخطاااق  و تاااديق   300ريرن لطتاااديق   املعقااااا كماااا يعاااالج أ ضاااا الواجباااات املططوبااا  و املاااهاواة فاااي املعقاااااي  الجزائااا

 األايا  املوافال  و الكشو  املالق  املالاان . –" املعطقات املالاان   700الكشو  املالق   و املعقاا 

 الهدف من املعيار: -2-3-2

 1يهد  املعقاا إل  حاول املدي  عل  العناصر املالنع  الكافق  و امللئم   الت  تمي  بأن:    

 اصدة الختامق  لطتت ة السابال  ت  نالطها بشكل صحق .األ  -

 األاصدة اإلفتتاحق  ال تتضم  أخطاء جوهري  تؤثر عل  الكشو  املالق  لطتت ة الحالق . -
                                                           

1
 .3  مرجع سب  ذكر     150مالرا اي    
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التطبقااا  الساااطق  لططااارق املحاسااايق  وفااا  املرجاااع املحاساااب  املطبااا   و أي تغقرااا  فاااي الطااارق املحاسااايق  تااا  اإلفااااا   -

 عنه بشكل مناسب.

 "تأسيس الرأ  و تقرير التدقيق للكشيف املالية " 700املعيار الجزائر  للتدقيق رقم  - 2-4

 مجال و نطاق تطبيق املعيار: -1- 2-4

يعااالج هااها املعقاااا إلتزامااات املاادي  عنااد إبااداء اأ ااه حااول الكشااو  املالقاا   و أ ضااا يعااالج شااكل و مضاامون التالرياار    

 . املعدلعندما  كون املدي  بادة صقاغ  اأي غر  

 الهدف من املعيار: -2- 4 -2

   يهااد  هااها املعقاااا إلاا  إبااداء اأي يااائ  علاا  أساااس تالقااق  لإلسااتنتاجات املسااتخرج  ماا  العناصاار املالنعاا  املجمعاا      

 و التعبر  ع  هها الرأي بوضو  في تالرير مكتوب.

 NAAاملجميعة الثالثة ملعايير التدقيق الجزائرية   -3

الاااااةا عااا  وزااة املالقااا  و الااهي يهاااد  إلااا  وضاااع حراااز  2017ماااااس  15املاااؤاخ فااي  23الااارا ايااا  صاادات بموجاااب امل   

 التنتقه أابع  معا ر  جزائري  لطتديق  وهي االتالي:

 " الجراءات التحليلية " 510املعيار الجزائر  للتدقيق رقم  -3-1

 التعريف باملعيار: -3-1-1

مااد باااواة عاما  علاا  مالااناا  النساب و الالااق  املالقاا  و غرا  املالقاا  الحالقاا  مااع تعت اإلجااراءات التحطقطقاا  هاي تالنقاا  -   

          بعليااااات تطاااا  النتااااائج النتااااائج والالااااق  املالقاااا  و غراااا  املالقاااا  لطتتاااا ات السااااابال  أو كقانااااات أخاااارى مشااااابه   ثاااا  التنبااااؤ

 و أسبابها حسب خب ة املدي  و حكمه الشخصي .

          بأنهااااا " تعياااا  تحطقاااال النسااااب و املؤشاااارات املهماااا  و بحااااث التالطبااااات  520طمراجعاااا  اياااا  كمااااا عرفهااااا املعقاااااا الاااادولي ل -

 و العليات الت  تكون متعااض  مع املعطومات األخرى ذات العلي  أو تط  الت  تنحر  ع  املبالغ املتنبئ بها".
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تحتااوي علاا  مخاااطر مرتتعاا  التاا  تسااتح   تعتباا  اإلجااراءات التحطقطقاا  آلقاا  هاماا  لتحد ااد املجاااالت و العناصاار التاا  -

 1املزيد م  التحص و العنا  .

 مجال تطبيق املعيار: -3-1-2

            يعااااالج هااااها املعقاااااا إسااااتخدا  املاااادي  لإلجااااراءات التحطقطقاااا  املوضااااوع  حرااااز التطبقاااا  أثناااااء التعاااار  علاااا  الكقااااان   

د العمطقاااات و األحااادا  غرااا  اإلعتقاة ااا  يااااد وضاااع و محقطاااه باعتبااهاااا  إجاااراءات لتالقاااق  املخااااطر  و ذلااا  بتحد ااا

 خط  تنتقه إجراءات تديق  لطرة عل  هه  املخاطر.

 " إستمرارية الستغالل"570املعيار الجزائر  للتدقيق رقم  -3-2

 التعريف باملعيار: -3-2-1

تويع  و  ات  إعاداة الكشاوفات حسب هها املعقاا فإنه  نظر إل  الكقان عل  أنه مستمر في اإلستغلل إل  املدى امل     

املالقاا  لألغااراض العاماا  علاا  هااها األساااس  مااا لاا  تنااوي اإلةااة تاااتق  الكقااان أو إ الااا  أنشااطته  أو لاا   كاا  لااديها 

 بد ل واي ي غر  الالقا  بهل .

ساو  عناد تأكقاد تطبقا  فرضاق  إساتمرااي  اإلساتغلل   ات  تساجقل األصاول و الخااو  علا  إعتبااا أن الكقاان       

تكون له الالداة عل  تحاقل أصوله و ةفع ة ونه أثناء السر  العاةي ألنشطته.
2 

 مجال و نطاق تطبيق املعيار: -3-2-2

 تنااااول هاااها املعقاااااا إلتزاماااات املاااادي  فاااي تااااديق  الكشاااوفات املالقااا  املتعطالاااا   باساااتخدا  الكقااااان لترضاااق  املنشااااأة    

 املستمرة في إعداة الكشوفات املالق .

 

 

                                                           
1
  اطق  العطو  01سطق عمر وش إ مان  مدى إستخدا  اإلجراءات التحطقطق  في التحك  في مخاطر التديق  الخاايي  أطروح  ةكتواا   جامع  فرحات عباس   

 .26اإليتااة   و العطو  التجااي  و عطو  التسقر     
2
 .3   2017  الااةا ع  وزااة املالق   2017مااس  15املؤاخ في  23مالرا اي    
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 " إستخدام أعمال املدققين الداخليين: 610املعيار الجزائر  للتدقيق رقم  -3-3

 1نطاق هذا املعيار  -3-3-1

 تنااااول هاااها املعقااااا الجزائاااري لطتاااديق  شااارو  و فرصااا  إساااتخدا  عمااال املاااديالرن الاااداخطقرن مااا  طااار  املااادي    -   

  أن وظقتاا  التااديق  الااداخلي بإمكانهااا 315طتااديق  الخاااايي  إذا إتضاا  لهااها األخراا  طبالااا ألحكااا  املعقاااا الجزائااري ل

 أن تكون ذات ةالل  لطالقا  بمهمته.

ال  نطباا  هااها املعقاااا فااي حاااالت املساااعدة املباشاارة التاا   الاادمها األعضاااء التاارة رن لطتااديق  الااداخلي فااي إطاااا أةاء  -

 إجراءات التديق .

 الهدف من املعيار: -3-3-2

ق  الاااداخلي فاااي الكقاااان و خطاااص املااادي  الخااااايي إلااا  إمكانقااا  اإلساااتتاةة منهاااا فاااي إطااااا فاااي حالااا  وجاااوة وظقتااا  التااادي   

 2حتقاجات التديق  فإن هد  املدي  هو: إ

 تحد د إمكانق  و إل  أي مدى  تستخد  أعمال املديالرن الداخطقرن. -

 ديق .و في حال  إستخدامها  تحد د مدى ملئم  أعمال املديالرن الداخطقرن إلحتقاجات الت -

 " إستخدام أعمال خبير معين من طرف املدقق"620املعيار الجزائر  للتدقيق رقم  - 4 -3

 :مجال تطبيق املعيار  -1- 4 -3

ما  إختقااا  إلنجااز مرايبا  تتططاب خبا ة خاااج  ي  املتعطالا  عناد إساتعانته بخبرا   تناول هها املعقاا واجباات املاد  -   

 الج أ ضا كقتقات األحه باستنتاجات الخبر .مجال املحاسب  و التديق   كما يع

 ال  تناول هها املعقاا األموا التالق :

                                                           
1
 .3  مرجع سب  ذكر    23مالرا اي    

2
 نت  املرجع الساب .  
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الحااالت التا  يشامل فيهاا فريا  العمطقا  عضاو  أو تحاال علاا  اأي ما  شاخص طبق اي أو معناوي لاه خبا ة فاي مجااال  -

 الكشو  املالق  .أ مرايب  النوعق  لتديق   220املحاسب  أو التديق   و الت  تم  معالجتها في املعقاا 

إذا إساااتخد  املااادي  أعماااال شاااخص طبق اااي أو معناااوي لاااه خبااا ة فاااي مجاااال آخااار غرااا  املحاساااب  أو التاااديق   بحقاااث  -

 كاااااون هااااااها الشااااااخص معاااااارن مااااا  طاااااار  الكقااااااان ملساااااااعدته فاااااي إعااااااداة الكشااااااو  املالقاااااا   و التااااا  تماااااا  معالجتهااااااا فااااااي 

 . 500املعقاا

 الهدف من املعيار: -2- 4 -3

 هها املعقاا إل  تحد د: يهد  تطبق     

 الحاالت الت   الدا فيها املدي  ضرواة اإلستعان  بخبر  يعقنه. -

 ما إذا اان  أعمال الخبر  املستعان به ملئم  إلحتقاجات التديق . -

 NAAاملجميعة الرابعة ملعايير التدقيق الجزائرية  - 4

 2018ساااايتمب   24املااااؤاخ فااااي  77بموجااااب املالاااارا اياااا   صاااادات املجموعاااا  الرابعاااا  ماااا  املعااااا ر  الجزائرياااا  لطتااااديق     

 الااةا ع  وزااة املالق  و الهي يهد  إل  وضع حرز التنتقه أابع  معا ر  جزائري  لطتديق  و هي االتالي:

 " وثائق التدقيق "230املعيار الجزائر  للتدقيق رقم  -1- 4

 التعريف باملعيار: -4-1-1

اااطل  التوثقااا   اإلحتتااا  بجمقاااع الوثااائ  املعااادة ماا  طااار  املاادي  أو املتحاااال حسااب هااها املعقااااا فإنااه  تقاااد م   

 عطيها أثناء تأة   مهامه.
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 مجال و نطاق تطبيق املعيار: -1-2- 4

 1 املسؤولق  الت  تالع عل  عات  املدي  إلعداة وثائ  تديق  الكشو  املالق ". 230"يعالج املعقاا     

فق  أخرى تترضها التشريعات و الالوانرن  كما أناه تجادا اإلشاااة إلا  أن واجباات  مك  أن تكون واجبات تديق  إضا

 التديق  املهاواة في معا ر  التديق  الجزائري  األخرى ال تبطل تطبق  هها املعقاا.

 "-إعتبارات خاصة -" العناصر املقنعة 501معيار التدقيق الجزائر  رقم  -2- 4

 مجال تطبيق املعيار: -2-1- 4

عالج هها املعقاا مدى إعتباا املدي  في إطاا تديق  الكشو  املالق   عند حاوله عل  العناصر املالنعا  الكافقا  ي   

أ العناصااااااار املالنعااااااا    و كاااااااها املعاااااااا ر   500أ اةوة املااااااادي  فاااااااي تالقاااااااق  املخااااااااطر   و  300و املناساااااااب  وفالاااااااا لطمعاااااااا ر   

 نزاعات الت  تطز  الكقان و املعطومات الالطاعق  .األخرى و ذل  فقما  تعط  باملخزونات و الالضا ا و ال

 الهدف من املعيار: -2-2- 4

 2يهد  املدي  م  خلل تطبق  هها املعقاا في الحاول عل  عناصر مالنع   اافق  و ملئم  بخاو  :    

 وجوة املخزونات و حالتها . -

 إكتمال إحااء الالضا ا و النزاعات الت  الكقان. -

 ت الواجب اإلفاةة بها  خاص  تط  املتعطال  بالالطاع وفالا لطمعقاا املحاسب  املطب .تالد   املعطوما -

 " السبر في التدقيق530املعيار الجزائر  للتدقيق " -3- 4

 " األهدا  العام  لطمدي  .200 ت  يراءة هها املعقاا عل  ضوء املعقاا الجزائري لطتديق  "   

 

                                                           
1
 .3ر  التديق  الجزائري  الااةا ع  وزااة املالق       املتضم  معا  2018سيتمب   24املؤاخ في  77مالرا اي    

2
 .3  مرجع سب  ذكر    77مالرا اي    
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 مجال التطبيق: -3-1- 4

 ملعقاا عندما  الرا املدي  إستخدا  السب  في التديق  إلنجاز إجراءات التديق . طب  هها ا    

و يعاالج هاها املعقاااا طريالا  إساتخدا  السااب  اإلحااائي و غرا  اإلحاااائي لتحد اد و إختقااا عقناا  ماا  ووضاع فحااو  

 إلجراءات اإلختقاا و نراجع  تتاقطق  و تالقق  نتائج السب .

لج واجباااااات املااااادي  فاااااي إطااااااا تحد اااااد و إنجااااااز إجاااااراءات التاااااديق  املوجهااااا  إلااااا  جماااااع الاااااهي يعاااااا 530و  اااااتم  املعقااااااا 

 العناصر املالنع  الكافق  و امللئم  الت  تمكنه م  خلصات معالول  و الت   ؤس  عطيها اأ ه.

 الهدف من املعيار -3-2- 4

نهااااا اإلسااااتنتاجات حاااااول إن الهااااد  ماااا  تطبقاااا  هااااها املعقاااااا هااااو حاااااول املااااادي  علاااا  ياعاااادة معالولاااا  يسااااتخرج م   

 املجتمع اإلحاائي الهي اختر ت منه العقن .

" تررررردقيق التقررررديرات املحاسررررربية بمررررا فيهرررررا التقررررديرات املحاسررررربية للقيمرررررة 540املعيررررار الجزائرررررر  للترررردقيق " 4 - 4

 الحقيقية و املعليمات الياردة املتعلقة بها

 التعريف باملعيار: -1- 4 - 4

 قم  التالرييق  لطبند في ظل غقاب الوسقط  الديقال  لالقاسه.التالد ر املحاسب  هو الال - 

إن ةاجاااا  عااااد  التأكااااد فااااي التالااااد رات املحاساااايق   و إمكانقاااا  تحرااااز اإلةااة املتعمااااد أو غراااا  املتعمااااد فيهااااا  ااااؤثران فااااي  -

 مخاطر اإلختلالت املعتب ة.

 1 املطب .  ختط  الهد  م   تالقق  بعض التالد رات املحاسيق  بحسب املرجع املحاسب  -

إن وجااوة إخااتل  باارن املبطااغ املحالاا  لتالااد ر محاسااب  و باارن ذلاا  املسااجل مباادئقا  أو الااوااة فااي الكشااو  املالقاا   ال  -

 يعك  بالضرواة خطل في هه  األخر ة.

 

                                                           
1
 .3  مرجع سب  ذكر    77مالرا اي    
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 مجال التطبيق: -2 - 4- 4

ت املحاسايق  لطالقما  الحالقالقا  واجباات املادي  املرتبطا  بالتالاد رات املحاسايق   بماا فيهاا التالاد را 540يعالج املعقاا

و املعطومااااات الااااوااةة املتعطالاااا  بهااااا فااااي إطاااااا تااااديق  الكشااااو   تتضاااام  الواجبااااات املططوباااا  التاااا  تخااااص اإلخااااتلالت 

 طاوا هاها املعقااا  و تحد ادا املتعطال  بالتالد رات املحاسايق  الترة ا  و تالاد  مؤشارات تحراز محتمطا  أةخطتهاا اإلةااة 

 و معا ر  أخرى. 330و  315تطب  املعا ر   الكقتق  الت  م  خللها

  الجزائرية ملعايير التدقيق وفقا القتصادية العميمية املؤسسة في الداخلي التدقيق الثالث: آليات املطلب

 التدقيق الداخلي في املؤسسة العميمية القتصادية -1

 لجمقع التسجقلت تت  حقث خرى نظاما لطمعطومات اأي مؤسس  أ تعتمد املؤسسات العمومق  اإليتااة       

 املحاسايق  املعطوماات ملعالجا  تاديق  خطقا  وجاوة وجاب لاهل  وةائما   ومقا  باات  تحاد  التا  املالقا  التادفالات

 .في  محا د  اأى بدي  وإبداء

 الداخلي التدقيق خلية -1-1

 الريابا  لعمطقا  وعيموضا لتاديق  الشارك  ةاخال ومساتالط  ةائما  باعتبااهاا الاداخلي التاديق  وظقتا  تعار    

 الضاواب  فعالقا  وتالقاق  تالاد ر وظقتا  لها الت  هي الرياب  أنشطتها  هه  عل  السقطرة م  ةاج  الداخطق  وتالقق 

 واملشاواة         وتوصاقات تحطاقلت وتالاد   مساؤولقاهه  علا  لإلطالع الشارك  فاي املساؤولرن  جمقاع حضوا  األخرى في

 . تديق ال بأنشط  و املعطومات املتعطال 

 الهي الوي  في أةائها لتحالق  الشرك  ةاخل مكان في التنظقمق  النظ  فعالق  يقاس هي الداخلي التديق  مهم     

 :تحالق  أجل م  الضمانات فيها توفر

 .واملالق  التشغقطق  وسلمتها املعطومات نوعق *

 .الوسائل حما  *

 .وانرنوالال والتعطقالات واألنظم  لإلجراءات الصحق  التطبق *
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 .لألهدا  االمتمال*

 لطشارك  فاي األخارى  الوظاائ  بجمقاع  تعطا  فقماا وموضاوعي مستالل إتجا  في الداخلي التديق  وظقت  تأسي  ويت 

 .تدخطه مجال

 .املؤسسة في املراجعة مهمة إنجاز كيفية - 1-2

 األخطاء في لطويوع تتاة ا هامعقن   وه منهجق   تبع فإنه املؤسس  في مهمته بتنتقه الحسابات محاف   الو  حت   

 مديالي مختط  لدى متماثط  املنهجق  هه  أن الالول  وجه  ونستطقع أكمل عل  مهمته يقامه بإنجاز عد  أو

 : لي فقما املنهجق  عرض هه  إل  برنامجه  كما سنتطرق  إعداة في حر مدي  ال الحسابات  ولك 

 املؤسس  . عل  *  التعر 

 لطمؤسس  . الداخطق   الرياب نظا  وتالقق  * فحص

 املؤسس  . في التديق  مهم  * تنتقه

 .التالرير * إعداة

 املؤسسة على التعرف-1-2-1

                    التالنقاا   التجااياا   الالانونقاا   الضاارييق  الحالااائ  ااال بجمااع الحسااابات محاااف   الااو  املرحطاا  خاالل هااه    

 الالاوائ  املالقا  فاي واملتممال املؤسسا  لهاه  النهاائي املناتج حكماه علا  إصاداا ما   اتمك  وهاها حتا  االجتماعقا  و

 :التالق  النالا  خلل م  املرحط  بهه  املدي  يقا  كقتق  تلخقص باملؤسس   ويمك  التعطال 

 :عل  باملؤسس   التعر  املتعطال  الخااجق  الوثائ  عل  خلل اإلطلع م  محقطها عل  بالتعر  له يسم  مما

 به. تنش  الهي بالالطاع الخاص  واملمرزات نظقماتوالت الالوانرن -

 السوق. في املؤسس  مكان  -

 الالطاع. هها في العام  املؤسسات برن ما معا ر  املالاان  إستخراج م   مكنه ما هها

 لها. تخضع الت  الالانونق  والالواعد والهقكط  لطمؤسس  التاايخي التطوا  معرف  -
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غرا ه   ما  أكثا  معها  سيشاتغل ما  وماع معها  حاواا إجاراء ماع املااال  ختطا م ومسار ي  املساؤولرن علا  التعار  -

 .املؤسس  أماك  عل  خللها م   تعر  مقدانق  بزيااات  الو  لطمهم  كما أةائه أثناء

 واإلةااة. التسقر  في وكها األنشط  في املستخدم  والتالنقات الوسائل معرف  -

 املستالبطق . واآللقات إلست اتقجقاتا :لطمؤسس  العام  السقاسات عل  التعر  -

 بممااسا  املتعطالا  األشاغال بتنتقاه فقاه   بادأ تعمال الاهي واملحاق  املؤسسا  علا  الحساابات تعار  محااف  بعاد

 باالساتمرااي  تتاا  التا  املعطوماات  جماع أ ا  الادائ  باملط  يسم  ما بإعداة  الو  املؤسس   حقث هه  مهمته في

 سانوات لامل  املالقا  لطمؤسسا   الالاوائ  الداخطقا  الريابا  بعقاد  كنظاا  زميا  أسااس علا  تتغرا  النسايق  والتا 

 الساابال  الخاااجقرن املاديالرن اإلةااة  تالاااير مجاال  اجتمااع لطمؤسسا   محاضار ساابال   الالاانون التأسيساي 

أوضااع  علا  رتاؤث التا  العوامال اال علا  تعار  ياد  كاون  الادائ  لطمطا  محااف  الحساابات إعاداة فبعاد إلاخ  ....

 العناصر عل  و الت كرز بالنسب  لطمؤسس  الخطر أن تخط  شأنها م  لطعمطقات الت  تحد د  إل  باإلضاف  املؤسس 

 . الت  تظهر فيها األخطاء

 للمؤسسة الداخلية الرقابة نظام وتقييم فح -1-2-2

 فاي بهاا املعماول  والتعطقماات تواإلجاراءا العمال طارق  اال بتالقاق  الحساابات محااف   الاو  املرحطا  هاه  خالل   

 هاها تالقاق  ضارواة علا  هناا التأكقاد املالقا   وينبغاي والالاوائ  الحساابات علا  آثااا علا  الوياو  املؤسسا  يااد

 ما  املؤسسا  فاي الداخطقا  الريابا  نظاا  إجاراءات تالقاق  الحساابات  ويات  فحص لطمدي   تسي  وذل  حت  النظا 

 : لي فقما هانستعرض خطوات  والت  5  خمس  خلل

عطيهاا   انص والتا  املؤسسا  هاه  فاي بهاا املعماول  اإلجاراءات علا  مختطا  والتعار  باالجمع الحساابات محااف   الاو -

 بها. الخا  الداخطق  الرياب  نظا 

 خالل ما  وذلا  املطبا  الداخطقا  الريابا  نظاا  فها  الحساابات محااف  اإلجاراءات   حااول  جماع مختطا  بعاد-

 العمطقات. ملختط  تتبعه بعد لها تلخقاه أجزائه وأحس  ال فه  أنه م   تأكد أي يقامه باختبااات
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 أولاي تالقاق  إعطااء بإمكاناه وفهماه  أصاب  الداخطقا  الريابا  نظاا  علا  باالتعر  الحساابات محااف   الاو  أن بعاد-

 ونالاا   )مطقااتلطع الجقاد بالتساجقل تسام  ضامانات(  الالاوة لنالاا  مبادئقا إستخراجه خلل م  وهها لهها النظا 

 اساتمااات_الغالاب فاي_ الخطاوة هاه  فاي اساتعمال ويات   )وتزويار أخطااء إاتكااب خطار عنهاا  ت تاب عقاوب(الالاوة

بال  إ جاابي  الجاواب بانع  الجاواب( ال" "ب أو "نعا "ب إماا عطيهاا الجاواب  كاون  أسئط  تتضم  إستمااات مغطال   أي

حقاث  ما  وذلا  ضاعته ونالاا  النظاا  ياوة نالاا  تحد اد ةالخطاو  هاه  نها ا  فاي املادي  يساتطقع   وعطقاه)ساطب 

 الدااس . محل لطنظا  النظري  الناحق  م  التاوا  أي

الواياع  فاي مطبالا  أي فعال ياوة نالاا  لطنظاا  األولاي التالقاق  فاي إليهاا املتوصال الالاوة نالاا  أن ما  املادي   تأكاد-

فها   يااوى  أهمقا  اإلساتمرااي  إلختباااات أن ونجاد االساتمرااي  باختبااات يسم  ما وهها وةائم   مستمرة وبات 

 .خطل تحمل وال باستمراا مطبال  إجراءات اايبها الت  اإلجراءات بأن  الرن عل   كون  بأن لطمدي  تسم 

 الداخطقا  الريابا  نظاا  ضاع  نالاا  الوياو  علا  خلل م  الداخطق  الرياب  لنظا  النهائي بالتالقق  املدي   الو -

 لطمؤسس 

 الالاوة  تطبقا  نالاا  عاد  أو تطبقالاه ساوء اكتشاافه عناد اإلساتمرااي   وهاها إختباااات علا  باعتمااة  ر  سا وساوء

 املتوصال علا  النتاائج وباالعتمااة .النظا  لهل  األولي التالقق  عند إليها توصل الت  الضع  نالا  إل  باإلضاف  هها

 املالق   مع املعطومات ذل  عل  آثاا مبينا شامط  ال وثق في حوصط  املدي   الد   )الالوة ونالا  الضع  نالا ( إليها 

  الدماه الداخطقا  نظاا  الريابا  حاول  تالريار بممابا  الوثقالا  وتممال هاه  اإلجاراءات  تحسارن يااد ايت احاات تالاد  

 .املؤسس  إةااة إل  املدي 

 املؤسسة : في التدقيق مهمة تنفيذ -1-2-3

العمطقاات  ويحادة مهمتاه املادي  األولقا    خطا  املرحطا  فاي عطيهاا االاملح املعطوماات أسااس وعلا  املرحطا  هاه  فاي   

التالنقاات  إختبااا ماع التحالا  حادوة وامتاداة الويا  مراعااة ماع أكبا   تاديق  إلا  تحتااج التا  الحساسا  واملاواط 

 :إل  املدي   لجأ يد املمال سيقل فعل  امللئم   والوسائل

 السر .مخططات  إعداة املعنقرن األفراة استجواب*
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 العقنق . وامللحظات اإلحاائق  العقنات إل  اللجوء*

املواطا   املهاا  هاي ماا معرفا   مكناه اآلن التديق  فاملدي  بمهم  لطالقا  ةلقل سقاب  لألعمال املتال الب نامج فهها

 إلقه .

التادخل  برناامج يفا النظار يعااة ضاعته  و يوتاه نالاا  اساتخراج أي الداخطقا  الريابا  لنظاا  النهاائي التالقاق  فبعاد

  ضاع   نالاا  وجاوة حالا  فاي مدعما  إختباااات و أخارى  أجازاء بإضااف  أو النظاا  سالم  حالا  فاي مناه أجازاء بحاه 

 :  لي ما إل  اإلشااة  مك  و

 باد ما  ال و ااا  الحساابات  لكناه غرا  صاح  علا  مبادئقا ةلاقل  ممال فهاها ياوي  ةاخلاي ايابا  نظاا  وجاوة حالا  فاي-أ

 : م  بالتأكد املدي   كتتي الحال  هه  في املالق   و الالوائ  و لحساباتل مباشر تالرير

الداخطقا   الريابا  نظاا  علا   ااعب التا  الختامقا  العمطقاات فاي إةخالهاا تا  غا  أعماال أو أخطااء ااتكااب عاد -

        اانا املال طريا  عا  األاصادة ما   االتأكاد خطاأ حساابات تساوى  ياد و مبا اة غرا  مؤوناات تساجل إكتشاافها  فالاد

 الدااس . و

أخارى  و كاها الالقاا  بإختباااات  إلا  ةواة ما  تطواهاا ططباات طريا  عا  تات  التا  التحطقلاي بالتاديق  املادي  يقاا -

السريانق  الت   الدمها املدي  مباشرة م  ةون وساط  لطمتعامطرن ماع املؤسسا   وعا  طريا  التحاص املااةي لوجاوة 

 املؤسس .

 آثااا الضاع  ما  لنالاا  ملاا ذلا  تدخطاه  و برنامج توسقع املدي  عل  الداخطق  الرياب  نظا  ضع  حال  في أما-ب

 بالالقاا  باأي تسام  ال التا  جادا الخطرا ة النظاا  ساطبقات إساتبعدنا إذا الحساابات  و صادق و شارعق  علا  ساطبق 

 :املدي  عل   فإن املالق  الالوائ  الحسابات و عل  املااةي  افض و العمل مواصط  عد  أي عمل

 النظا . جوة و حال  في بها الالقا   تويع اان الت  اإلختبااات * تدعق 

 .  السابال  للختبااات متمم  إختبااات * إضاف 

                 السااريانق  باختبااااات الالقااا  و الداخطقاا  الرياباا  نظااا  تالقااق  آثاااا خطااوترن  تحد ااد فااي املرحطاا  هااه  * تنجااز

 .التطاب و 
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  املؤسسة الداخلية في الرقابة نظام تقييم آثار دتحدي -1-2-4

تضايق   أو توساقع إلا   اؤةي املهما   أي تعالقاد أو تساهقل إلا  ساقؤةي لطنظاا  النهاائي التالقاق  أن الالاول  ساب  لالاد   

 حالقالاا  و لشامولق  املباشارة املرايباا  ماا  املاادي  يعتااي الجقاد فالنظاا . املساطرة النموذجقا  التادخل بارامج

 .حولها اأي إعطاء و الحسابات بتحص الالقا  إستحال  إل  به  ؤةي يد بالعقوب املليء النظا  أن كما التسجقلت 

 التطابق و التجانس -1-2-5

 املعطومات املحاسيق  و املعطومات تطاب  و تجان  مدى م  أوال التحال  لطمدي  اإلختبااات م  النوع هها يسم    

 هاو ماا و هاو مساجل ماا بارن ماا إنحارا  هناا  ااان إذا فقماا اكتشاا  فاي هناا الهاد   كما  املنجزة  و العمطقات حول 

 .منته

 :عل  االطلع طري  ع  التجان  و التطاب  ختباااتإ تت  و

 . راجع امل موازي *

 . مركزةامل العمطقات تديق  و بر ةالك لطالقوة سريع فحص*

 . ؤسس امل إةااة جتماعاتإ محاضر*

 .ؤسس امل بإمضائها يام  الت  العالوة*

 .الخ...وازناتامل*

 الالقاا  ممال السانوات  بارن ماا الاانا امل أساطوب علا  يعتماد الاهي و للحساابات التحطقلي بالتديق  الالقا   إل باإلضاف 

 .الق امل النتالات االستممااات  تل إه  رنستخدمامل  نتالات ياإلجمال ام هال  :تطوا  تابع مب

 : منها نهكر تطت مخ مااةا عل  عتماةباإل  األخرى  يه فتت  ألاصدةا و لطتسجقلت السريانق  ختباااتإ أما

 .الخ... االستغلل لالق  ستمرامل الجرة مط  التسطق   أو ستل اإل   سندات ر التوات  :الداخلية اليثائق-

        فاي ؤسسا امل ةفااتر فاي ساجط امل العمطقاات نتاي أو تأكقاد يااد ؤسسا امل ماع رنلطمتعاامط اااةي امل ططباات إاساال-

 ططباا أخارى  ألطارا  ماااةي  ططباات بإاساال دي املا  الاو  كماا. البناو  و واة  املا  الزباائ : ممال معها  تما  التا  و

 .  ديالها الت  ؤسس امل حول  عطوماتمل
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مرايب   ا هوجوة أماك  في ستمماااتاإل   مرايب  رافاتنحاإل  وتالقق  العد عمطق  بحضوا  : امليدانية املشاهدة

 .بجرة  ئقافجا الاندوق 

 بالشامولق  التالريار اهاه ويتمراز ؤسسا  بامل تواجاد  ةفتا   خالل هبا ياا  املا ملخاص عا  عباااة وهاو    إعرداد التقريرر: 

 .ؤسس ملا في عطوماتامل نظا   خص فقما دي امل واأي حك  تمي  الت  والالرائ  األةل  ال عرض مع والدي 

 فاي االجتمااع أهمقا  وتتجلا  ؤسسا  امل إةااة مجطا  وأعضااء الحساابات اف   محاما اال ويضا   :النهرايي جتماعال * 

 يساؤولمل الساما  ما  فلباد  همهمتا أثنااء دي املا عطيهاا االتح التا  واإلثباتاات واألةلا  النالاا  اال وتوضاق  عارض

 .منايشتها وإمكانق  دي امل قالاتتحالو  شكو  عل   تعرفوا أن ؤسس امل

  إل دي امل يس   األهمق  حقث وةاج  األولويات  إل استناةا اتوالتوصق شاالامل عرض االجتماع هاه خلل  ت 

 عند أو العرض ناحق  م  الجقد ر التحض جتماعاإل  هها ا نج ويتططب ام  هال واألموا  ستعاق امل شاالامل عرض

 :التوصقات منايش 

 ما  نتهااءاإل  بعاد وبقاناات  باساتدالالت مرفالا  والضاع  الالاوة نالاا  اال علا  دي املا هخللا ما   كشا  :العررض -

 عااضااتامل فيهاا تكثا  ماا غالباا والتا  الحساابات  مادي  وملحظاات التوصاقات ومنايشا  النالاد مرحطا  تاأتي العارض

 .نتالاةاتواإل 

 :هما رنحالت أما  هنتس  جد ؤسس  امل إةااة مجط  م  معااض  الحسابات ف محا   ااة  عندما:املعارضة -

 .مباشرة تنته  الحال  ه ه  وفيه ونتائج هحكم  مي  ستحضااواإل  ستداللإل ا عل  ياةاا دي امل  كون  أن إما -أ

 ما  الحالا  ه ها فاي بهاا  ساتدالللإل  كتا ا  وترتقبهاا تاانقتها عاد  أو اافقا  أةل  وجوة لعد  دي امل نعمت  أن وإما- ب

  ات  هفإنا ومعتبا ا را اخط شاكلامل ااان إذا أماا. رنالطارف لااال  وذلا  التالريار  فاي لحظا امل ه ها ذكار عاد  األفضال

 .النهائي بالحك  اإلةالء يبل اافق  أةل  عل  دي امل  تحال ايمما هوتأجقط جتماعاإل  تويق 

 الظاارو  ااناا  مهمااا ةومااا  ؤسساا امل إةااة طاا مج معااضاا  الحسااابات محاااف  هسااقواج رنالحااالت اطتااا فااي

  إلا دي باملا  ادفع مماا  املاديالرن ما  حا ت  الامل والحطاول  النالاد يباول  عاد  املجطا  طبقعا  ما  ألن ذلا  والتوصاقات 
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 ااون  دي  املا طقالتح معااضا   إلا ؤسسا امل إةااة مجطا   ادفع آخار سايب إضااف  كا م    بالناعا  منهاا الابعضتغقرا  

 مناساب  را غ حطاول   إيتا ا  إلا  اؤةي ياد مماا ؤسسا امل لمجاا فاي أخااائقا أورا ا خب بالضارواة لاي را  األخ هاها

 .لطمشاال

 تالريار ةون  تاديق  مهما  تااوا  مكا امل ما  لاي  إذ التاديق   هما مل النهاائي ناتجامل التالريار عتبا ي   :املردقق تقريرر -

 خالتااتامل د ادتح   والضاع الالاوة ماواط  بحاار وذلا  ؤسسا  امل وضاعق  حااول  دي املا حكا  عا   كشا 

 .مكن مامل احاتت  واالي التوصقات  ضع اهخلل م  الت  كتشت  امل واألخطاء

 إجاب  عل  دي امل حاول  وبعد  التالرير في ستهكر الت  النالا  جمقع منايش  هفق ت  الهي النهائي االجتماع بعد

 .هلدهمت النهائي التالرير كتاب  لطمدي  ك م  اسم   بشكل اإلةااة ط مج م 

 متاال وتالريار عاما   باات  لألوضااع الحااقط  تالريار :رن با فنمراز التاديق   د ها حساب التالريار إعاداة  ختطا 

 اسامق  وثقالا  التالريار مالم    عاما  باات  لكا   دي املا تادخلت نوعقا  حساب وفااول  ةواات عل  يشمل ول ومط

 التالرير هاه في توضق   ت  هاه وعل  سواء  حد عل    ملسر  وا رنلطمديال عمل أةاة يعتب  كما لطمعطومات  وماداا

 : لي ما

 .الداخطق  الرياب  نظا  تالقق  *

 .عطيها النهائي للحك  الكافق  والالرائ  األةل  وجوة مع دة السائ األوضاع ع  الكش  *

 .خالتاتوامل األخطاء لتصحق  وتوجيهات توصقات ا إيت   *

 :يالتال النحو عل  التالرير ي  ب فعموما النهائي الشكل ع  أما

 .اإلاسال مستند أو صتح  -

 .خلص  مالدم   فهرس  -

 .اإلةااة  مجط أعضاء وأجوب  لتوصقاتا النتائج  عرض :ه فق نجد حقث التالرير نص -

 .لح امل و والتدخلت التحالق  خط    تمالخا-
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 آليات برنام  التدقيق الداخلي في املؤسسة العميمية القتصادية -2

 :املؤسسة في الداخلي التدقيق برنام  آليات -2-1

 : التالي النحو عل  الداخلي التديق  برنامج آلق  توضق  ك موي    

 ذاهها. بحد تديق  مهم  لكل خا  برنامج إل  باإلضاف  شامل تديق  برنامج ةإعدا -

فاي مهما   اإلنجااز ونوعقا  نساب  ومراجعا  ضاب  فاي ليسااعد التاديق  أجازاء ما  جازء لكال الويا  تالاد ر  تضام  -

 التديق .

   ات  السان  األولا  أو املهما  بعد أي األول   وبعدها السن  أو األول  املهم  في األول  ممل التديق  برنامج إعداة  ت  -

 .الدااس  وتحد ث الجد دة املعطقات ضوء عل  سنويا أو ةوايا الب نامج تحد ث

 لطتعاد ل خاضاع وهاو تجريبا  أولاي مبادئي الب ناامج ويعتبا  األولاي املقاداني املسا  بعاد عااةة تاديق  برناامج إعاداة  ات  -

 خلل عمطق  التديق . تتوفر الت  املعطقات ضوء   عل التديق  اكتمال وحت  خلل أي التديق  مساا طوال

 التديق . أعمال خلل املستجدة التديق  معطقات ضوء عل  التديق  برنامج تعد ل  مك  -

 لتويقا  ومناساب املحادةة التاديق  ملهما  خاا  تاديق  برناامج علا  وتعاد طها مسابالا املعادة البا امج ةااسا  إعااةة -

 .التطبق  وموضوع ومكان

 التديق . برامج عل  التعد لت عل  التديق  مشر  أو مد ر موافال  عل  الحاول  جب  -

 األساباب بقاان ماع ماهكرات شاكل علا  مكتوبا   واضاح  البا امج علا  الهاما  والتغقرا ات التعاد لت تكاون  أن  جاب -

 .العمل وأوااق التديق  مط  م  جزء املهكرات هه  وتكون  لهل  املوضح 

 لانت  تات  الجد ادة املهما  اانا  حاال فالا   فاي جد ادة تاديق  مهما  نتساها  علا  املعدلا   امجالبا اساتخدا   ات  -

 .الضواب  وبنت  األهدا 

أمار   وهاها التاديق  برناامج ومنايشا   واالطالع معرفا  املهما  بتنتقاه ساقالو  الاهي التاديق  فريا  علا   جاب -

 .أساسي 
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 املشتريات(.( لياتالعم على التدقيق لنشاط تدقيق لبرنام  نميذج -2-2

 إن الهد  م  التديق  عل  املشت  ات: األهداف:

 ما إذا اان هنا  نظا  لطرياب  مناسبا أ اإلكتمال  -

 التأكد م  اإللتزا  باألنظم  و التعطقمات أ الوجوة -

 التحال  م  الكتاءة و التعالق  أ التالقق   -

 النطاق:

 ....إل ...م  التت ة خلل ةهاإعدا ت  الت  الشراء أوامر عل  التديق   الق -

 الجراءات:

 الخطية االولى:

جماع املعطومااات ذات العلياا  بنشاا  التااديق  ماا  مااااةا  املختطتا  للحاااول علاا  فهاا  لطبقعا  هااها النشااا  بمااا  -

  لي:

 .الساب  التديق  ومطتات تالااير *

 .لطتديق  الخاضع  الجه  ع  املعطومات توفر  *

 .املهم  لتوضق  لطتديق  الخاضع النشا  مسؤولي عم االفتتاحي االجتماع *

 .بالنشا  املتعطال  السقاسات  الخط   اإلجراءات  التعطقمات و االتتايات *

 .الوظقتي والوص  التنظقم  الهقكل *

 .النشا  م  املالق  التالد ري   واملعطومات املوازن  *

 الداخلية( الرقابة نطام تقييم(: المانق الخطية 

 .)التالقق  نموذج(املعمول به  الداخطق  الرياب  نظا  القق وت فحص *
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 : لي ما حسب. الرياب  نظا  تحسرن بهد  التوصقات النظا   لتالد   هها في الضع  نالا  تحد د *

 .فعال مرايب  نظا  خلل م  تتاةيها  مك  الت  املرايب  بأهدا  املتعطال  املخاطر أنواع تحد د-

 املالاابلت ما  خالل وكاهل  لطمساتخدمرن املوجها  والتعطقماات اإلجراءات فحص واسط ب املرايب  عمطقات تحد د-

 .نوعها تحد د ت  الت  املخاطر م  التنيقه بهد 

 .الداخطق  الرياب  نظا  تتبع خريط  أو بقانق  اسو  خلل م  التحص هها نتائج توثق -

النظاا   العمطقاات ةاخال ما  عادة لسار  تتبعاه لخال ما  وذلا  الداخطقا  الريابا  بنظاا  املادي  إملاا  ما  التأكاد-

 املساا . اختباا(

 :النتائ  إيصال

 . التديق  نتقج  يقد -1

 كتابا  مساوةة ويبال لطتاديق  الخاضاع النشاا  إةااة ماع إتخاذهاا املحتمال والتوصاقات النتاائج عا  البحاث -2

 .التالرير

 .املدي  تالرير مسوةة تحرير -3

 .لطتالرير التنتقهي الرئي  إل  التالرير مسوةة تالد   -4

 .لطتديق  الخاضع النشا  إةااة مد ر عل  التالرير مسوةة توزيع -5

 التالريار علا  كتابا  يااةاا املادي   كاون  أن الخاضاع   جاب النشاا  إةااة ماع التالريار مساوةة بحاث اكتماال عناد -6

 الارئي  التالريار  يساط  خطا  فايأة ياد املعنقا  النشاا  إةااة ما  وصاط  التا  والتعطقماات اإلجاباات وأن النهاائي

 اجتماعهاا فاي التاديق  لجنا  علا  بعد ذل  عرضه و التوجقه ويت  لطدااس  العا  املد ر إل  النهائي التالرير التنتقهي

 .لطتديق  التنتقهي خلل الرئي  م  االلتزا  ومدى املنشأة أعمال سر  عل  لإلطلع
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 :لمؤسسةل الداخلي التدقيق يقدمها التي الخدمات -2-3

واإلشارا  تاوفر  والتنظاق  باالتخطق  اإلةااة تالاو  : للمنشرأة  الداخليرة الرقابرة نظرام وفعاليرة كفايرة تحديرد - 

  ات  املنشاوةة ساو  األهادا  باأن معالاول  تاأثر   ات  تحالقالهاا  هناا  ضامان معالاول باأن األهادا  و الغا اات ساو 

 .الداخلي التديق  لتالقق  خاضع  املنشأة وأنشط  وعمطقات أنظم  جمقع فإن ولهل  تحالقالها

 ةيقالا   واامطا  لاإلةااة املالدما  والتشاغقطق  املالقا  املعطوماات تكاون  أن  جاب  :عليهرا لالعتمراد املعليمرات قابليرة  -

 .املناسب  الالرااات في إتخاذ  عطيها االعتماة لإلةااة  مك  حت  .الوي  املناسب في يدم  تكون  ومتقدة  وأن

 :األصيل  حماية -

فاي  الالانونقا  غرا  والحريا   والتاارفات الساري  عا  الناتجا  الخساائر بحاث ضارواة علا  الاداخلي املادي   ؤكاد   

 املخااطر ما  األصول  وحما   األصول  استخدا  سوء تمنع الجقدة التشغقطق  الرياب  فإن ممتطكات املنشأة  ولهل 

 .املخاطر هه  ضد عطيها التأمرن خلل وذل  م  املحتمط 

 :امليضيعية والجراءات بالسياسة لتزاماال -

السقاساات  إتبااع ما  باه الالقاا  مانه  مططاوب هاو بماا  الوماون  املنشاأة منتساب  خالل ما  الاداخلي التاديق   تحالا    

 .ذل  أسباب تحد د املدي  فعل  بهل  املوظترن التزا  عد  حال  والتعطقمات  وفي واألنظم  واإلجراءات والخط 

 الت  تحالا  الطري  وماهي فال   املوظ  ذل  ع  املسؤول ولي  تطبقالها  مك  وال خاطئ  راءاتاإلج تكون  يد إذ

 .املحدةة والسقاسات باإلجراءات العامطرن التزا 

 :والغايات األهداف إلى اليصيل  -

اانا   إذا فقماا بتحد اد الاداخلي املادي  ويالاو  اإلةااة يبال ما  الريابا  وإجاراءات والغا اات األهادا  وضاع  ات   

وعلا   اإلةااة  مجطا  أو العطقاا اإلةااة عات  عل  األهدا  وضع مسؤولق  املنشأة  وتالع وغا ات أهدا  مع متوافال 

 .لها خط  كما نتهت يد العمطقات أو الب امج أن م  التأكد املدي 
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 :الخطر مياطن تحديد -

 فقماا لتحد اد عنهاا اإلةااة القا   وإعال ع تتضام  مخااطر التا  واألنشاط  املنااط  تحد اد الاداخلي املادي  علا    

 معطوماات ما  أو املنشاأة  فاي املادي  الساابال  خبا ة ما  الخطار ماواط  تحد اد ويات  لطتاديق  إخضااعها األمار تططاب

 .ومعرفته العام  املدي  خب ة م  أو الخاضع  لطتديق  لطمنشأة مشابه نشا  ذات أخرى  مااةا م  مستالاة

 :يالواالحت الغش واكتشاف منع -

وفعالقا   كتا ا  وتالقاق  فحاص الاداخلي املادي  وعلا  املنشاأة إةااة علا  واالحتقاال الغا  مناع مساؤولق  تالاع   

الغا   اكتشاا  الاداخلي املادي  مساؤولق  ما  الغ   ولي  ويوع ةون  للحقطول  اإلةااة يبل م  املطبال  اإلجراءات

الغا   حادو  أمااك  تحد اد علا  يااةاا لقكاون   الغا احتمااالت و بطارق  اافقا  معرفا  لد اه  كاون  أن عطقاه ولكا 

عاد   ما  لطتأكاد إضاافق  اختباااات عمال الداخطقا  الريابا  نظار فاي ضاع  اكتشاافه عناد املادي  واالحتقاال  وعلا 

 .أخرى  جهات مع املشااك  أو الغ  في التحالق  باستطاعته  كون  أن  جب أنه  إال االحتقال و الغ  حدو 

 :املنهي الشك -

 افتا اض املادي  علا   جاب ال املنها   إذ الشا  باعتبااا التاديق  أعماال وتنتقاه تخطاق  الاداخلي املادي  علا   جاب   

 تالقاق  املادي  علا  ذلا  ما  املططالا   وبادال األمانا  إفتا اض لاه لاي  لطتاديق   كماا الخاضاع  للجهاات عاد  األمانا 

 الحقطا  أخاه عطقاه حقاث باأس فال وجادت إن التا  واألحاوال باالظرو  اإلهتماا  وعطقاه بموضاوعق   يارائ  التاديق 

 التديق . في إجراءات والحها
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 خالصة الفصل:

 وصادق صاح  ما  التحالا  هاو األساساي  هادفها الحساابات محااف  مهنا  أن م  خلل ماا تطريناا إلقاه فاي هاها التاال نستخطص    

 ونتاائج املاالي املركاز تممقال فاي عدالته ومدى املالق  الالوائ  حول  محا د في  اأي إعطاء طري  ع  وذل  واملحاسيق   املالق  البقانات

 مهنقا  كتاءة وذو املؤسس  ع  ومحا دا مستالل  كون  أن فقه يشت   الهي الحسابات ف محا طر  م  وذل  لطمؤسس  األعمال

 التاديق   بمهما  الالقاا  لطمحااف  يساهل مماا التاديق  فاي عطيهاا املتعااا  املعاا ر   حتا   أن مهاماه تأة ا  أثنااء عطقاه الباد و وخبا ة 

أن مهنا  التاديق  املحاساب  فاي الجزائار تات  إساتناةا إلا   نساتنتجكماا  املؤسسا  بوضاعق  املااال  ذات األطارا  إينااع إلا  والوصاول 

 . (NAA) معا ر  التديق  الجزائري 

تبيا  أنظما  و آلقاات تمكنهاا ما   الجزائريا   التاديق  املتعااا  عطيهاا ااان لزاماا علا  املؤسسااتمعاا ر  لساططات و اعات يفاي ظال تشار     

 ا ر  التديق  الجزائري .التطبق  التعلي ملا جاء به التديق  املحاسب  و كها مع
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إدا    األمدرا  عد  أصدحب  تخلد  فبعد  العصدر   مد  علد  الحبصد  التطدر   ولقد   الحسدباب  تد يق  مهند  تعد      

 ومد  ابلصدر   اثللد  ممتلكدبتهم  وتسدقر  أعمدبلهم ادددا   للققدب  أكفدب  أشداب  عد  البحث إل  ممتلكبتهم واتجبههم

 التد يق  عملقد  مالئمد    أصدبح  اط يقد  تسدر  ابثؤسسد  اثتعلقد  األمدر   كد  ادأ  تأكقد  علد  حصدرلهم ضد و   تدم

 فد  العدب  القطدب  منشدت  تتبعهدب الط يقد  اليدي وتطدر   .الج يد  و ال يباد  ل ئسدباث عصد  ف   ئيسقب عبمال املحبسبي

 يتطلب ذلك أصبح  احقث امرجبهب اثسؤولق  تتحم  اليي الكقفق  أيضب وتطر  ال اخلق    ال يبا  عل  املحبفظ 

 هداا أثد  ويد  .الضد ائب أو دافعد  اثسدتلم ي  أمدرا  ادنفدب  تقدر  اليدي اثؤسسدب  تلدك مد  الشدفبفق  مد  اثزيد 

 و فد  املحبسدبي عملقد  التد يق  وم ايبد  اتنفقدا خاللهدب مد  اإلدا   تقدر  اليدي الط يقد  علد  جدره    بشدك  الترجد 

 .عنهب التقب ي 

 أخد    عد   وجهدب  األعمب  أ بب  تمكر  عل  يعم  ألن  الحسباب  ت يق  ثهن  الهب  ال و   ا ز  هاا اثنطل  م       

   .اثستقبلق  السقبسب  مختلف و سم الق ا ا  اتخبذ عل 

و اثتمللد   علد  اإلكدكبلق  ال ئيسدق  لهدب باد  لق  سدعقنب مد  خدال  تندبو  و إسدتع ال فصدر  هداة اثداك   إلد  اإلج     

فدد  مددب آلدد  االقددب  اثعتمدد   لتنفقددا عملقدد  التدد يق  املحبسددبي فدد  اثؤسسدد  العمرمقدد  اإليتصددبدي   و كددالك األسدد ل  

  اثتف عدد  مدد  هدداة اإلكددكبلق   و فدد  هدداا السددقب  التطدد   إلدد  اإليددب  اثفددبهقدي للتدد يق  املحبسددبي  أه افدد  و أنراعدد   

 واثسدؤولقب  اثنهدي السدلر  وآدا  ويراعد  التد يق  مهند  تحكدم واليدي العبمد  للتد يق  اثعدبير  وكدالكو كداا 

 التخطدق  فد  تتملد   ئيسدق  أ كدب  ثالثد  علد  تقدر  واليدي الحسدباب  تد يق  عملقد  ومنهجقد  تنفقدا والصدالحقب 

اإلثبددب   كمددب تددم التطدد   أيضددب إلدد  مفهددر   أدلدد  وجمدد  ال اخلقدد  ال يبادد  نظددب  وتققددقم لعملقدد  التدد يق  السددلقم

اثؤسسدد  العمرمقدد  اإليتصددبدي  و إلدد  اإلجدد ا ا  التنفقايدد  لعملقدد  تدد يق  الحسددباب  و الرايدد  العملدد  للتدد يق  فدد  

 اثؤسسب  العمرمق  اإليتصبدي د 

اثعضدال  اثبلقد  و كراهدب إ  مهن  ت يق  الحسباب  ف  الجزائ  ي  حضي  ادهتمب  كبر  نظ ا ث كزهب ف  كلر  م       

السبب ف  إيجبد حلر  لهب  و يظه  هداا اإلهتمدب  مد  خدال  تظدبف  جهدرد الفدبعلر  فد  إ سدب  يراعد  و معدبير  ديققد  
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وواضدح  للعمدد  .هدب  فقدد  عمد   الجزائدد  إلد  إصدد ا  أ ند  مجمرعددب  مد  معددبير  التد يق  و اليددي كدب  لهددب واسد  األثدد  

حددددبفظ  الحسددددباب  و مندددد   إعطددددب  الصددددر   الراضددددح  حددددر   ع الدددد  القددددرائم اثبلقدددد  علدددد  تحسددددر  األدا  الددددر قف  مل

للمؤسسددددب   حقددددث يلعددددب معظددددم اثدددد يقر  الدددد اخلقر  فدددد  القطددددب  العددددب  دو ا مهمددددب فدددد  اثسددددبئل  ثؤسسددددبتهم اتجددددبة 

عد   مسدتريب   العبم  كجز  م  عملق  الفحص و اثرازن   و يمك  تنظقم مهم  الت يق  املحبسبي و تنفقاهب  علد 

 ضم  اثؤسس  أو ضم  إيب  أوس  يغط  مجمرع  م  اثؤسسب  اثتشب.ه  

  مناقشة الفرضيات:

 إنطاليب م  الف ضقب  األسبسق  يمك  ع ل نتبئج إختبب  الف ضقب  كبلتبل : م  خال  محتر  ال  اس  و

 التد يق  عملقد  تقدر  اثبلقد  حقث علد  اثعلرمدب  اندب ا إنتقدبي  فحدص هدر املحبسدبي التد يق  :األولي  الفرضيية

 ابثشد و  الابصد  والد فبت  والحسدباب  البقبندب  واثسدتن ا  و ال اخلقد  ال يباد  أنظمد  فحدص علد  املحبسدبي

 و هكاا نكر  ي  أثبتنب الف ضق  األول   .منظمب إيتصبديب فحصب

                    اثبلقدد  القددرائم تشدد يح فدد  تنحصدد  املحبسددبي ابلتدد يق  الابصدد  اثق انقدد  اإلجدد ا ا  إ  الفرضييية الناةييية:

      د اسد  م حلد   األولقد  اإلجد ا ا خدال  م احد : م حلد   تدتم منتظمد  عملقد  يعتب    حقثلهب اثكرن  الحسباب  و

 تق يد  إعد اد م حلد   الحسدباب  تد يق  عملقد  تنفقدا م حلد   التد يق  ا ندبمج إعد اد م حل   ال يبا  نظب  تقققم و

  للبنق نكر  ي  أثبتنب الف ضق  او .هاا   الت يق 

هنددددددب  إد ا  كبردددددد  ل حبجدددددد  ثعددددددبير  التدددددد يق  الجزائ يدددددد   و ضدددددد و تهب لتحسددددددر  أدا  محددددددبفظ    الفرضييييييية النالنيييييية:

الحسددباب   و ذلددك مدد  خددال  إعاددجب  اثعددبير  املحلقدد  مدد  البي دد  الجزائ يدد   و اإلعتمددبد عل هددب كدد لق  علدددي ومنهددي فدد  

 لبلل  و هكاا نكر  ي  أثبتنب الف ضق  ال  ممب س  مهم  الت يق 
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 ةتائج الدراسة:

 االيتصدبدي   ترصدلنب إلد  العمرمقد  اثؤسسد  فد  املحبسدبي للتد يق  النظد    الجبندب تنبول  واليي د استنب خال  م 

 :التبلق  النتبئج

 منهدي شداص يد   مد  مرضدري  بشدك  والقد ائ  األدلد  وتققدقم جمد  علد  تقدر  منظمد  عملقد  هدر التد يق 

 .الت يق  بعملق  اثعنقر  إل  النتبئج إيصب  كأن  م  متخصص

  .وع التهب ص يهب م   حر   الفني  أي  اث ي  يب   وي ائ  أدل  جم  املحبسبي الت يق  عملق  ف  يشت ط

 وببلتبل  والغش التالعبب  م  والح  االيتصبدي  العمرمق  اثؤسس  عملقب  تحسر  عل  املحبسبي الت يق  يعم 

 .اثؤسس  داخ  اثرجردا  عل  املحبفظ  ضمب 

 الاتبمقد  اثبلقد  القدرائم داللد  مد   حدر   املحبيد   آ ائد  الفنقد  إلد  والالدر  أدوا ة تأديد  فد  اثد ي  نجدب  يتريدف

 .للت يق  والتطبقق  النظ    لإليب  اثستم  والتر قف العمق  الفهم عل  للمؤسس 

 للعملقدب  اثعبلجد  سدالم  مد  والتأكد  ال اخلقد  ال يباد  نظدب  وتققدقم الاتبمقد  اثبلقد  القدرائم فحدص عند 

 .تق ي ة إع اد ف  اث ي  دو   يأت  اثؤسس  .هب تقر  اليي اإليتصبدي 

 واحد   كرحد   أخرذ اثد الاتبمقد  الحسباق  البقبنب  ف  املحبي  اثنهي  أي  الحسباب  م ي  تق ي  يتضم  أ  يجب

 ملد  وفد  الاتبمقد   الحسدباق  البقبندب  فد  الد أ  إاد ا  ع  اإلمتنب  أو .هب يب  اليي الت يق  أعمب  إل  إستنبدا وذلك

 اث ي  عل  يجب كمب ذلك  إل  أد  اليي اثهنق  األسبب  تق ي ة يتضم  أ  الحسباب  م ي  عل  يجب الحبل  هاة

 مدب وحد ود مسدؤولقت  وحد ود الفحدص مرضدر  اثبلقد  البقبندب  فد  إل هدب ترصد  اليدي القنبع  م   تق ي ة ف  ياك  أ 

 .اثبلق  البقبنب  حقب  مسؤولق  م  يتحمل 

 العدب  اإليدب  لد  تملد  أاهدب إعتبدب  علد  الحسدباب  محدبف  يد   مد  التد يق  امعدبير  العمد  وضد و   أهمقد  -

 .يبنرنق  مسبئال  م  عنهب يت تب ومب األخطب  ف  الرير  وتجنب  اثهن  صعربب  للتغلب عل  ل  اثعر  وال لق 

 النقص ف هب  جرانب و إكتشب  معهب التعبم  خال  م  الت يق  معبير  تطري  ف  الحسباب  محبف  يسبهم -
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 معدبير  التد يق   وتبندي امهند  يتعلد  فقمدب العدبلدي اثسدتر   علد  الحبصدل  التطدر ا  مراكبد  إلد  سدع  الجزائد  إ  -

 إل هدب عمد   واليدي الجزائ يد  التد يق  ثعدبير  اثتتبلقد  اإلصد ا ا  خدال  مد  األفد  فد  يلدر  ادب  ال ولقد  التد يق 

 .األخر   ااون  ف  الجزائ 

 التوصيات:

 .الت يق  لعملق  كبم  تنظقم أج  م  للمهن  اثنظم  والتش يعب  القرانر  تفعق  ض و   -

 الد اخلقر  اثد يقر  مد  الكدبف  ابلعد د تزويد هب خدال  مد  ف هدب الد اخل  الت يق  اددا   اثؤسسب  اهتمب  ض و    -

 ..هم اثنبط لققرمرا ابل و   مستم  بشك  مهب اتهم وتطري  ت  يب عل  والعم  وعملقب علمقب اثؤهلر 

 ..هب والتمسك م اعبتهب  عل اثستم  وحثهم اثنهي السلر  وآدا  اقراع  اث يقر  ترعق   -

  علد العقربدب  ال ادعد  تطبقد  فد   يالتشد  مد  الحسدباب  مد يق  وحقدر   اراجبدب  الابصد  التشد يعب  تفعقد   -

 .اثؤسسب  م  أو اث يقر  يب  م  سرا  يخبلفهب م 

 .اثعبير  اتطبق  الكبم  .ه   اإللتزا  الحسباب  محبفظ  عل  ال يبا  آلقب  تفعق  ض و    -

 

 صعوبات الدراسة:

  مددب تسددبب فدد   ( COVID 19)مدد  اددر  أهددم الصددعربب  اليددي واجهتنددب خددال  إعدد اد هدداة ال  اسدد  آلدد  جبئحدد  كر ونددب 

الغلدددد  الكلددددد  ل جبمعدددددب  و اث افددددد  العلمقدددد  مددددد  مكتبدددددب  و مر هدددددب و ذلدددددك كدددددج ا ا  إحت ازيددددد   األمددددد  الدددددا  أد  إلددددد  

ألزمندب مح وديد  اث اجد    كمدب أد  هداة الجبئحد  إلد   ح مبننب كغر نب م  الطلب  و الببحلر  م  اإليال  عل  الكتدب و

إلغددب  الجبنددب التطبققدد  ل  اسددتنب  هدداة  و اإلكتفددب  ابلترسدد  فدد  الجبنددب النظدد    كددر  ال  اسدد  التطبقققدد  تتطلدددب 

 إثبمب القغب ابلجبنب اثق اع  و هر األم  الا  أضح  مستحقال ف     تأثر  هاة الجبئح  

 

 



 

 

 و املصادر املراجع
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 املصادر و املراجع

 الكتب: -أ

 .2000أحمد حلمي جمعة، " املدخل الحديث لتدقيق الحسابات، دار صفاء األردن، الطبعة األولى   -

 .2005التوزيع، عمان، الطبعة الثانية أحمد حلمي جمعة، مدخل إلى التدقيق الحديث، دار صفاء للنشر و   -

 .2009سكندرية أمين السيد أحمد لطفي، فلسفة املراجعة، ال   -

 .1997 األولى،الجزائر الجامعية، الطبعة املطبوعات املؤسسة، ديوان ، إقتصاد عرباجي إسماعيل -

 .1996إدريس عبد السالم إشتيوي، املراجعة  معايير و إجراءات، دار النهضة،   -

 عمدان الطبعدة األولدى، دار وائدل -مددخل معاصدر وف دا ملعدايير التددقيق الدوليدة -أبو زيد الشحنة، تدقيق الحسابات -

2015. 

 منتدوري، قسدنطينة، الجزائدر جامعدة الحسدابات، منشدورات ومراجعدة فلدسس، مراقبدة الحفدي،، بد  عبدد األرقد  -

2001. 

 املفكدر الجزائريدة، مللدة العموميدة االقتصدادية املؤسسدة هيكلدة إعداد  ت يدي ، الحدق عبدد مدايي داودي، الطيد  -

 الثالث. بسكر ، العدد

 .2008 الث افة، األردن ومعاييرها، دار الدولية حميدان، املحاسبة مأمون  ال اض ي حسين -

     للنشدر الدورا  الدوليدة، مؤسسدة األمريكيدة املعدايير ظدل فدي التددقيق دحددو،، أساسديات حسدين- ال اضد ي حسدين -

 .1999و التوزيع،األردن

 .2011األولى، األردن وموزعون، الطبعة ناشرون املراجعة، زمزم أبو هيبة، أصول  محمد طلبة حامد -

 األردن والتوزيددع، للنشددر وائددل خالددد أمددين عبددد  ، علدد  تدددقيق الحسددابات ن الناحيددة الن(ريددة و العلميددة ، دار -

2004. 
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 للنشدر املسدت بل والعلمدي، دار الن(دري  الحسدابات تددقيق الرفدايي، علد  الخطيد ، خليدل محمدود راغد  خالدد -

 . 2009 األولى، والتوزيع، الطبعة

 املسدير  داررأفد  سدالمة محمدود، أحمدد يوسدو ةلبوندة، عمدر محمدد زري دات، علد  تددقيق الحسدابات الن(دري،   -

 ، األردن.2011األولى،  الطبعة والتوزيع، للنشر

 .2009 الثانية، األردن  وائل، الطبعة املحاسبية، دار الن(رية إلى مدخلحنان،  حلو  رضوان -

 الطبعة األولى. األردن، والتوزيع، للنشر الراية زهر  توفيق سواد، مراجعة الحسابات و التدقيق، دار -

ردن سدددددامي محمدددددد الوقددددداد، لدددددؤي محمدددددد وديدددددان، تددددددقيق الحسدددددابات، مكتبدددددة املجتمدددددع العر دددددي للدددددن  و التوزيدددددع، األ  -

 .2010الطبعة األولى 

                            سددددددددداام محمدددددددددد السدددددددددويدي، دراسدددددددددة تحليليدددددددددة لتطبيدددددددددق معدددددددددايير املراجعدددددددددة الدوليدددددددددة فدددددددددي ماندددددددددة املراجعدددددددددة بدددددددددالجزائر -

 .2011-2010السكندرية، ، الجامعية ن دراسة ميدانية   الدار

 .2009 الثانية، األردن اليازويي ،الطبعة املحاسبية، دار املعرفة الحجاوي، أساسيات محمد طالل -

عصدددددام الددددددي  محمدددددد متدددددولي، "املراجعدددددة و تددددددقيق الحسدددددابات"، جامعدددددة العلدددددوم  والتكنولوجيدددددا، الددددديم ، الطبعدددددة  -

 .2013الثانية، 

 .1974عبد الفتا، الصح ، "مبادئ و أسس املراجعة علما وعمال،"، مؤسسة شباب الجامعة، ال اهر ، مصر -

 .2000الصح  و آخرون، فصول املراجعة، الدار الجامعية، السكندرية، عبد الفتا، -

الشدددرةات التلاريدددة  ، دار املعرفدددة  -التددداجر –عمدددار عمدددور ، شدددر، ال دددانون التلددداري الجزائدددرين األعمدددال التلاريدددة   -

 .2010الجزائر

 الطبعدة األردن والتوزيع، للنشر املسسر  دار الن(رية ، الناحية ، املعاصر الحسابات تدقيق املطارنة، فال، غسان  -

 . 2009 الثانية

 .1995 األولى والتوزيع، الطبعة للنشر الفكر الدار ، دار في املغر ي، أساسيات ةامل -
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 العلميدة املعرفدة كندوز  دار الحسدابات، تددقيق فدي متعم دة دراسدة الخطيد ، راغد  خالدد مسدعد، فضدل محمدد -

 . 2009 األولى الطبعة والتوزيع، عمان، للنشر

 الجزائدر الجامعيدة، املطبوعدات ديدوان التطبيدق"، إلدى الن(ريدة مد  الحسدابات ومراقبدة املراجعدة" بدوتين، محمدد -

2003. 

محمدددد سدددمير الصدددبان، عبدددد الوهددداب نصدددر عيدددي، املراجعدددة الخارجيدددة ، املفددداهي  األساسدددية و آليدددات التطبيدددق وف دددا  -

 ..2002الدولية الدار الجامعية، السكندرية،للمعايير املتعارف عليها و املعايير 

  .1998محمد الفيومي، عوض لبس ، أصول املراجعة، املكت  الجامعي الحديث، مصر  -

 .1988محمد سمير الصبان، األصول العلمية للمراجعة بين الن(رية و املمارسة، دار النهضة العربية، بيروت، -

 العميدي املعدايير ومشداةل التطبيدق – الن(دري  الطدار – الشدامل التددقيق وقواعدد أصدول  السدرايا، السديد محمدد  -

 .2007مصر  السكندرية، جامعة

 . 2004 العلوم، عنابة ، دار)املؤسسات است اللية (العام  ال طاع تن(ي  بعيي، تطور  الصغير محمد -

 .1997 ، األردن عمان,التوزيع و النشر ، دار الحديثة الدار  أساسيات, الزغبي فايز و عبيدات إبراهي  محمد -

التطبي يددة  واملمارسدة )الن(دري  الطدار(الحسدابات  وتددقيق صددي ي، املراجعددة طدواهر، مسدعود التهدامي محمدد -

 .2003الثانية، الجزائر الجامعية، الطبعة املطبوعات ديوان

 .1991رية، مصر،محمد السيد السرايا، أصول قواعد املراجعة و التدقيق، دار املعرفة، السكند -

 محمددددددددد سددددددددمير الصددددددددبان، عبددددددددد   هددددددددالل، األسددددددددس العلميددددددددة و العمليددددددددة ملراجعددددددددة الحسددددددددابات، الدددددددددار الجامعيددددددددة -

  .1998السكندرية،

 دار والتطبيدق، بدين الن(ريدة املراجعدة سدمير، الددي  كمدال و حجدا  أحمدد  :تعريد  هنكدي، وأمرسدون  تومدا  ماوليد -

 .1989السعودية  العربية اململكة الرياض، للنشر املريخ
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مؤسسددددة الددددورا  للنشددددر والتوزيددددع، األردن ، مراجعددددة الحسددددابات بددددين الن(ريددددة والتطبيددددقيوسددددو محمددددود جربددددوع،  -

2009. 

 ب: البحوث والرسائل الجامعية:

  .2010تير، جامعة املدية، الجزائر أمينة مخباط، مامة محاف، الشرةات في الشرةات التلارية، رسالة ماجس -

بوسدددددددددنة حمددددددددددز ، دور التدددددددددددقيق املحاسددددددددددبي فددددددددددي تفعيددددددددددل الرقابددددددددددة عيددددددددددى إدار  األربددددددددددا،، مدددددددددد كر  ماجسسدددددددددد ر، جامعددددددددددة  -

 .2011-2010سطيو

 .2013 -2012املاس ر،  شااد  لنيل االقتصادية، م كر  العمومية للمؤسسة ال انويي سمية، الن(ام بهلول  -

املؤسسدة  داخدل املخدزون لعمليدات الرقابدة ن(دام وت يدي  املخداطر ت يدي  فدي الخدارجي املددقق عمدرو،، دور  بدوبكر -

  2010عبا ،سطيو  فرحات املاجسس ر، جامعة شااد  متطلبات نيل ضم  م دمة م كر 

محمددد أمددين مددازون، "التدددقيق املحاسددبي مدد  من(ددور املعددايير الدوليددة و مددد  إمكانيددة تطبي اددا فددي الجزائددر"، مدد كر    -

 .2011، الجزائر 3الجزائر لنيل شااد  املاجسس ر، جامعة 

شدددريفة عرقدددداب، املراجعدددة ال انونيددددة لزحسدددابات فددددي الجزائدددر، مدددد كر  سهايدددة الدراسددددة بمعادددد علددددوم التسددديير باملديددددة  -

 .2003تخصص مالية،

عبددددد السددددميع روينددددة، تسدددديير املؤسسددددات الرددددي تواجدددده صددددعوبات ،مدددد كر  م دمددددة لنيددددل شددددااد  املاجسسدددد ر، جامعددددة  -

 . 2004 – 2003الع يد الحا  لخضر، باتنة 

 ال دانون، جامعدة فدي الددكتورا  درجدة لنيدل االقتصدادية، أطروحدة لالصدالحات ال انونيدة الجياللدي، امل(داهر عجدة -

 . 2004 الجزائر،

 إيمدان، مدد  إسدتخدام الجدراءات التحليليدة فدي الدتحك  فدي مخداطر التددقيق الخدارجي، أطروحدة دكتدورا  عميرو، -

 ، ةلية العلوم القتصادية و العلوم التلارية و علوم التسيير.01جامعة فرحات عبا  سطيو

https://www.abjjad.com/book/2192868375/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82/2193097756
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 امللتقيات: -ج

 السدو   اقتصداد نحدو التحدول  إصدالحات إلدى االسدت الل مند  وسدماته الجزائدري  االقتصداد مفتدا،، تطدور  صدال  -

-20ببشدار، يدومي  الجدامعي التسدوي ية، املركدز واملمارسدة الجزائدر فدي االقتصدادية  الصدالحات حدول  الدوطيي امللت د 

21/04/2004. 

 املجمع العر ي للمحاسبين ال انونيين، أصول التدقيق. -

 القوانين و املراسيم: -د

و املتعلدددددق باألحكدددددام العامدددددة بماندددددة الخبيدددددر املحاسدددددبي و محددددداف،  2010جدددددوان  29املدددددؤر  فدددددي  01-10ال دددددانون رقددددد   -

 .22، املاد  رق  42الحسابات و املحاس  املعتمد، العدد 

 .املتضم  ال انون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية 1988جانفي  12املؤر  في   01-88ال انون رق   -

       و املتضددددم  ال ددددانون التلدددداري  59-75معدددددل و مددددتم  ل مددددر رقدددد   1988جددددانفي  12املددددؤر  فددددي  04-88ال ددددانون رقدددد   -

 و املحدد لل واعد الخاصة املطب ة عيى املؤسسات العمومية القتصادية.

  15 .دد، العذاتيا  املسير  املؤسسات وتن(ي  بتسيير ،يتعلق 1963 سبتمبر 18 في املؤر 95   -63املرسوم  -

 املتضم  املعايير الجزائرية للتدقيق، الصادر ع  وزير املالية. 2016فيفري  04املؤر  في  002م رر رق   -

 .2017، الصادر ع  وزار  املالية، 2017مار   15املؤر  في  23م رر رق   -

 لصادر ع  وزار  املالية.، املتضم  معايير التدقيق الجزائرية ا 2018سبتمبر  24املؤر  في  77م رر رق   -

 ، الصادر ع  وزار  املالية.2016أكتوبر  11، املؤر  في 150م رر رق   -

 .01-10م  ال انون  08املاد   -

 .01-10م  ال انون  26املاد   -
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املتعلددق بمانددة الخبيددر املحاسددبي و محدداف، الحسددابات  1991أفريددل  27املددؤر  فددي  08-91مدد  ال ددانون  28،29املدداد   -

 .1991، سنة 20املحاس  املعتمد، الجريد  الرسمية لزجماورية الجزائرية، العددو 

  .08-91م  ال انون  34املاد   -

  08-91م  ال انون  35املاد   -

 .01-88م  ال انون  43املاد   -

 .01-88م  ال انون  44املاد   -

 . 08 -91م  ال انون  47املاد   -

 . 08-91م  ال انون  52املاد   -

 .01-10م  ال انون  61املاد   -

  .01-10م  ال انون  65املاد   -

 م  ال انون التلاري.  7مكرر  715املاد   -

 م  ال انون التلاري  13/3مكرر  715املاد   -

 م  ال انون التلاري. 829املاد  رق   -

 م  ال انون التلاري. 6مكرر  715الف ر    -

 .2002ال انونية املتعل ة بضبط مانة املحاسبة، منشورات الساحل،ملموعة النصوص التشريعية  -

 . 1990 الرابع، الكوي  املحاسبين، العدد مت دمة، مللس كمانة واملراجعة شاهين، املحاسبة إبراهي  -


