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 شكر و تقدير

        بعد الحمد و الشكر و الثناء على هللا العلي القدير الذي وفقنا إلنجاز هذا العمل نتوجه بالشكر 

 و التقدير ألسرتنا الفضيلتين و بالشكر العميق من قلوبنا لألستاذ المشرف

  بوحوص  بوشيخي 

توجيهاته القيمة و نصائحه التي دلتنا وأرشدتنا طيلة مدة بحثنا كما ال ننسى السادة محافظي  على

الحسابات الذين مدوا لنا يد العون و المساعدة من خالل تخصيص جزء من جهدهم ووقتهم الثمين 

 للرد على استبياناتنا

رتنا هاته كما ال ننسى أسرة نشكر طاقم لجنة المناقشة كل باسمه على تفضلهم و قبولهم مناقشة مذك

إدارة قسم العلوم المالية و المحاسبة وكل األساتذة الذين ثابروا و سهروا على إرشادنا وتوجيهنا إلى 

 التحصيل المعرفي و العلمي .

 

  

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 إهداء

 إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد

 القمر الذي أنار دربي إلى القلب الحنون ومالكة الصدر الرحيم  إلى 

 إلى أمي الغالية حفظها هللا و أدامها و مدها بالصحة و العافية 

 إلى الراحلين عن الحياة   والساكنين بين أضلعنا

 إلى أبي العزيز حفظه هللا سندا لنا  

 إلى أخي العزيز عبد الرحمان

 األصدقاء و أخص بالذكر زميالتيإلى جميع أفراد العائلة و  

 بن سلطان نبية ، بن فريحة نجوى ، بن عوالي نور الهدى ، بوداود شيماء  

 إلى كل هؤالء أهدي هذا العمل .

 

 عبيد العلجة شيماء                  

 

 

 

 

  

 



 

 

 إهداء

 إلى الذي حثني إلى العمل و العمل كل هذه السنين 

 أبي الكريم

 و هي على وهن ووفرت لي شروط الراحة التامة  إلى التي حملتني

 أمي العزيزة حفظها هللا 

 إلى إخوتي و أخواتي و كل أفراد عائلتي 

 إلى كل األصدقاء و الزمالء في الدراسة 

 إلى كل طالب علم .

 

 سلطان  نبيةب                           

 

 

 



 ملخص :
 

 ملخص :

  إسددا اسف دد  دددإ تددت  إسفدد ال تاددت بت اسا ددتيتر يفتدقدد  ت ددت ق  اسفددت ق هددت ه هددلد است ا دد    

انقد   د  اسنقتاسج ائ    ،  ت هلا اإلطت  تم اال ف تن  يدتسنهج  اسصفد ت ا اال دفتالست اسندتدم يتست ا

سدا نن اسنتدق  سال فدقتن دلا دقه  تإ تات بت اسا دتيتر ينت هد  ت دفمتنم ، ا تصفدله است ا د  إ

  ددف قهصن ين ددت ق  اسفددت ق  ي ددفا رقدد  تدتقدد  ا رقدد  إ دد ا   ،  نددت ننجددم  تاددت بت اسا ددتيتر

 . صاججصن ف صيتر  ت ذسك تف تتلقإ يخد اتجم اسنف ا ن  

    .اسفلنتر اسن فتحق  : تجه  اسفت ق  ، تجه  تات ظ اسا تيتر ، ت ت ق  اسفت ق  اسج ائ  

Abstract 

       This study aimed to reveal the extent of the account governors 

’commitment to the application of the Algerian auditing standards. In this 

context, the descriptive and inferential approach supported by the field 

study applied to the questionnaire on a sample of account governors in 

Mostaganem city, and the study concluded that account governors use 

auditing standards indirectly and It is not approved, and they face 

difficulties in that, dealing with their accumulated experience. 

  Key words: the auditing profession, the profession of accountant, the 

Algerian auditing standards. 
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 مقدمة 

ــان لـــھ الفضـــل الكب�ـــ� �ـــ� إحـــداث �غي�ـــ�ات م��وظـــة  إن مواكبـــة       القطـــاع �قتصـــادي ل��لـــة الر�ـــ� و �زد�ـــار ـ�

قـة ت�شـط �ـ� مختلـف امليـادين مـن خـالل ��شـطة ال�ـ� تمارسـ�ا  إ�ـ� ؤسسات بتحول�ا من صـغ��ة إ�ـ� عمالمست امل

جانب الوظائف و ��داف املرسومة و تحول مختلف معامال��ا من �سيطة إ�� أك�� �عقيدا و �شعبا ، �ان الدافع 

عدة وراء اســتحداث م�نــة جديـــدة يطلــق عل��ـــا مراجعــة ا��ســـابات و ال�ــ� �عت�ــ� مـــن بــ�ن التقنيـــات و الوســائل ملســـا

ع�� ضمان الس�� ا��سن ل�شاط املؤسسة �� ظل �زمات املالية ال�ـ� شـ�د�ا العـالم و �ـان لظ�ـور م�نتـھ محـافظ 

محايـــد و متنقـــل و مؤ�ـــل إلثبـــات مـــدى �ـــ�ة و ا��ســـابات الفضـــل الكب�ـــ� ف�ـــ� الرقابـــة املمارســـة مـــن قبـــل حر�ـــ� 

املاليــة ال�ــ� يقــوم ��ــا محــافظ  جاع��ــا ، التقــار�رانتظــام ا��ســابات الســنو�ة و مصــداقي��ا و شــفافي��ا و مــا زاد مــن ن

ا��ســـابات بإصـــدار�ا �ـــ� ��ايـــة الســـنة املاليـــة باعتبار�ـــا املـــرأة ال�ـــ� �عكـــس صـــورة املؤسســـة للمتعـــامل�ن ا��ـــالي�ن و 

حيث أن دقة �ذه التقار�ر تمنح الثقة للمس�ثمر�ن  وا��زائر كغ���ا من الدول وجب عل��ا الس�� ع��  �حتمالي�ن

التقـدم وذلـك بتطبيــق معـاي�� التـدقيق ا��زائر�ـة ، باعتبــار أن �ـذه �خ�ـ�ة حديثـة ال�شــأة و ال تـزال �ـ� طر�ــق  خطـة

ف�ســــا�م �ــــذه املعــــاي��  �ــــ� توجيــــھ و إرشــــاد محــــافظ ا��ســــابات ع�ــــ� أداء م�متــــھ و الوصــــول إ�ــــ� ال�ــــدف  �حتمــــال

  .من قبل أ��اب امل�نةلذلك البد من ��تمام ��ا و محاولة الف�م ا��يد ل�ا  امل�شود

  :ومن �ذا املنطلق  يتم طرح ال�ساؤل الرئ���� التا�� 

  ما مدى إل��ام محافظ ا��سابات بتطبيق معاي�� التدقيق ا��زائر�ة ؟

  :ع�� �ذه �ش�الية يتم تقسيم�ا إ�� �سئلة الفرعية التالية

  ا��زائر�ة ؟�ل محافظ ا��سابات �ستع�ن �� أداء م�امھ بمعاي�� التدقيق  -

      ؟التدقيق ا��زائر�ة ما �� الصعو�ات ال�� تحول دون تطبيق محافظ ا��سابات  بمعاي�� -

  : الفرضيات  

  : لإلجابة ع�� �سئلة الفرعية نصوغ الفرضيات التالية       

  .إقراري  يقوم محافظ ا��سابات باالستعانة بمعاي�� التدقيق ا��زائر�ة �ش�ل غ�� مباشرو غ�� - 1

 .صعو�ات تمنع محافظ ا��سابات و تحول دون تطبيقھ ملعاي�� التدقيق ا��زائر�ة  �ناك - 2
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  : أ�مية الدراسة 

م�نة محافظ ا��سابات �عتمد ع�� معاي�� التدقيق ا��زائر�ة ف�� بمثابـة املرشـد و املوجـھ الـذي يمكنـھ مـن أداء    

عملـــھ باعتبار�ـــا القواعـــد و الضـــوابط ال�ـــ� تحـــدد و ترســـم معـــالم ممارســـة م�نـــة التـــدقيق �ـــ� ا��زائـــر ، و مـــن �نـــا 

بم�نــة التـــدقيق  ومــن خـــالل �ـــذه النقطــة تظ�ـــر أ�ميـــة  وجــب ��تمـــام و التعمــق ف��ـــا و الف�ـــم ا��يــد ل�ـــا باالرتقـــاء

  .دراس�نا �� ضرورة لفت نظر محافظ ا��سابات إ�� تطبيق�ا 

  : أ�داف الدراسة   

  : �س�� من خالل دراس�نا ل�ذا املوضوع غ��    

 .التعرف ع�� م�نة محافظ ا��سابات �� ا��زائر  -

 .�سليط الضوء ع�� معاي�� التدقيق ا��زائر�ة -

 .مدة نجاح تطبيق معاي�� التدقيق ا��زائر�ة تقييم  -

  : أسباب اختيار املوضوع 

 .أ�مية املوضوع و لفت نظر محافظ ا��سابات إ�� أ�مية �ذه املعاي�� و ضرورة تطبيق�ا   -

 .امليول ال����� و الرغبة �� اح��اف امل�نة مستقبال  -

 .��تمام بھ دراس�نا �انت ضمن ميدان التخصص سمحت لنا اختيار املوضوع و  -

  من�� الدراسة 

مــن خــالل �ملــام و �حاطــة بمختلــف جوانــب املوضــوع و تحليــل أ�عــاد املشــ�لة و �جابــة عــن �ســئلة املطروحــة و 

اختيار ��ة الفرضيات املوضـوعة ، اتبعنـا املـن�� الوصـفي التحلي�ـ� �ـ� ا��انـب النظـري أمـا ا��انـب التطبيقـي تـم 

مـع املعلومـات و مـن ثـم برنـامج ا��زمـة �حصـائية للعلـوم �جتماعيـة ��ـدف معا��ـة استخدام �ست�يان �ـأداة ��

  .نتائج �ست�يان 

  : الدراسات السابقة 

�عت�ـــــ� الدراســـــات الســـــابقة بمثابـــــة الرك�ـــــ�ة ال�ـــــ� �عتمـــــد  عل��ـــــا الباحـــــث ، حيـــــث تـــــم �عتمـــــاد ع�ـــــ� مجموعـــــة مـــــن    

، و تقــديم ��ــة عــن موضــوع الدراســة و نظــرا ��داثــة املوضــوع و الدراســات العر�يــة مــن أجــل بنــاء دراســ�نا ا��اليــة 

  قلة الدراسات ال�� تناولتھ اعتمدنا ع�� دراسات مشا��ة   أو قر�بة منھ  
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 مــذكرة تخــرج ضــمن متطلبــات شــ�ادة املاســ��: واقــع ممارســة محــافظ ا��ســابات �ــ� ا��زائــر " بــن جبــور ســ�يلة  -1

العلــوم  و مراقبــة ال�ســي�� ، �ليــة     املاليــة  و ا��اســبة ، تخصــص تــدقيق متطلبــات نيــل شــ�ادة املاســ�� �ــ� العلــوم

  .2016/2017ا��زائر   �قتصادية ، جامعة مستغانم ،

مـــذكرة تخـــرج ضـــمن متطلبـــات نيـــل شـــ�ادة " واقـــع ال�ـــ�ام محـــافظ ا��ســـابات �ـــ� ا��زائـــر " �ـــ�نون دمحم �مـــ�ن  – 2

  .2017/2018ماس�� أ�ادي�� ، تخصص مراجعة و تدقيق ، جامعة العر�ي بن م�يدي ، أم البوا�� ، 

  :صعو�ات الدراسة 

 .عدم التجاوب من قبل مكتب محافظ ا��سابات ال�شغاال��م الكث��ة  -

 .قلة املراجع �� املوضوع  -

 .تف��� و�اء �ورونا  -

  :حدود الدراسة 

  .مست الدراسة مكتب محافظ ا��سابات بوالية مستغانم : امل�انية 

  . 17/05/2020إ�� غاية  18/02/2020:تتعلق بف��ة ال��بص املمتدة من :  الزمانية

  : تقسيمات الدراسة 

مــن اجــل �جابــة عــن ال�ســاؤالت املطروحــة  �ــ� �شــ�الية و تحقيقــا ألغــراض البحــث تــم تقســيم املوضــوع إ�ــ� ثــالث 

  : فقا ملا ي�� و فصول 

جاء تخت عنوان أساسيات حول محافظ ا��سابات ، حيث تـم تقسـيمھ إ�ـ� ثـالث مباحـث : الفصل �ول  -

��ـــافظ ا��ســـابات و �ـــ� املبحـــث الثـــا�ي حقـــوق و ال��امـــات محـــافظ ، �ـــ� املبحـــث �ول تناولنـــا املمارســـة القانونيـــة 

 .ا��سابات و املبحث الثالث من��ية محافظ ا��سابات 

الفصـــل الثـــا�ي �عنـــوان معـــاي�� التـــدقيق ا��زائر�ـــة ا��اصـــة بم�نـــة محـــافظ ا��ســـابات ز يتضـــمن املبحـــث  -

لقــانو�ي مل�نــة محــافظ ا��ســابات أمــا املبحــث �ول مــدخل مفــا�ي�� للتــدقيق �ــ� ا��زائــر و املبحــث الثــا�ي �طــار ا

أمـــا .الثالــث قمنـــا باســـتعراض �عـــض املعــاي�� التـــدقيق ا��زائر�ـــة ال�ـــ� ل�ــا أ�ميـــة كب�ـــ� �ـــ� م�نــة محـــافظ ا��ســـابات 

بال�سبة للفصل الثالث املتعلق با��انب التطبيقي حيث تطرقنا من خاللھ إ�� إجراء الدراسة امليدانية ثم عرض و 

 .لدراسة  تحليل نتائج ا



 

 

لفصل األولا  

فظ اأساسيات حول مح

 الحسابات
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  تم�يد الفصل �ول 

    �عت�ـ� م�نـة محـافظ ا��سـابات مـن أسـ�� امل�ـن و ذلـك أل�مي��ـا �قتصـادية �ـ� حمايـة حقـوق أ�ـ�اب املصــا��      

�ف�ـار �قتصـادية و أدت إ�ـ� �غ�ـ�  ئاد�املبـو الدولة ، و ن�يجة للتطور العل�� الذي أدى إ�� إحداث �غ��ات مست 

         نـتج ع��ــا صــراعات ـ�ـان ل�ــا �ثـر الســل�� ع�ــ� املؤسســات �قتصــادية و �ـان الــدافع لتقــوم بتعيــ�ن �ــ�ص مســتقل 

  .و مؤ�ل يمثل�ا �� تدقيق ا��سابات مما أدى إ�� ظ�ور محافظ ا��سابات 

     مـــة ملمارســـ��ا  مـــن خـــالل �ـــذا الفصـــل ســـ�تطرق إل�ـــ� م�نـــة محـــافظ ا��ســـابات  وكيفيـــة تنظيم�ـــا و الشـــروط الالز     

و تحديــد مختلــف �جــراءات الواجــب إتباع�ــا ل��ــروج بــرأي ف�ــ� محايــد و لدراســة أعمــق و أشــمل ملــا تــم ذكــره قمنــا 

  : بتقسيم �ذا الفصل إ�� ثالث مباحث 

  القانونية مل�نة محافظ ا��سابات  املمارسة : املبحث �ول 

  حقوق و ال��امات محافظ ا��سابات : املبحث الثا�ي 

  من��ية محافظ ا��سابات : املبحث الثالث 
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  ا��ساباتاملمارسة القانونية ��افظ  :املبحث �ول 

س�ستعرض من خالل �ذا املبحث املمارسة القانونيـة ��ـافظ ا��سـابات و ذلـك مـن خـالل �جابـة ع�ـ� �سـئلة    

  ن �و محافظ ا��سابات ؟ و فيما تتمثل شروط و موا�ع �عي�نھ ؟    و ما �� امل�ام امل�ل بالقيام ��ا ؟ م: �تية 

  :ا��ساباتقانونية محافظ :  املطلب �ول 

ال�ـ�ص الـذي : " ع�ـ� أنـھ  4مكـرر  715عرف القـانون التجـاري محـافظ ا��سـابات حسـب املـادة :  التعر�ف �ول 

يدقق �� ��ة املعلومة املقدمة �� تقر�ر مجلس �دارة أو مجلـس املـدير�ن حسـب ا��الـة و �ـ� الوثـائق املرسـلة إ�ـ� 

            ا��ـــــرد و حســـــابات املؤسســـــة املســـــا�م�ن حـــــول الوضـــــعية املاليـــــة للمؤسســـــة و حســـــابا��ا   و يصـــــادق ع�ـــــ� انتظـــــام

  .1" و املوازنة ، و��ة لذلك يتحقق مندو�و ا��سابات إذا تم اح��ام مبدأ املساواة ب�ن املسا�م�ن 

 2010جــــوان  29املــــؤرخ �ــــ�  01-10مــــن القــــانون   �22عــــرف محــــافظ ا��ســــابات حســــب املــــادة :  التعر�ــــف الثــــا�ي 

            �ــــل �ــــ�ص يمــــارس بصــــفة عاديـــــة : " و ا��اســــب املعتمــــد ع�ــــ� أنــــھ  املتعلــــق بم�ــــن ا��ب�ــــ� و محــــافظ ا��ســــابات

            و باســـــمھ ا��ـــــاص  و تحـــــت مســـــؤوليتھ م�مـــــة املصـــــادقة عـــــل �ـــــ�ة حســـــابات املؤسســـــات و ال�يئـــــات و انتظام�ـــــا 

  ".و مطابق��ا ألح�ام ال�شر�ع املعمول بھ 

ســنوات قابلـــة للتجديــد مـــرة ) 03(تحـــدد ع�ــدة محـــافظ ا��ســابات بـــثالث  01-10مـــن القــانون  27و طبقــا للمــادة   

  . 2سنوات ) 03(واحدة فقط ، وال يمكن �عي�ن محافظ ا��سابات �عد ع�دت�ن متتاليت�ن  إال �عد م��� ثالث

ق حســـابات املؤسســـة ، يتمتـــع محـــافظ ا��ســـابات �ـــو �ـــل �ـــ�ص مؤ�ـــل علميـــا و عمليـــا لتـــدقي:  �عر�ـــف شـــامل   

           باالســــتقاللية و ا��يــــاد عــــن ســــلطة �دارة �ــــ� أداء امل�ــــام ا��ولــــة إليــــھ و املتمثلــــة �ــــ� مراقبــــة و فحــــص �ــــ�ة ســــ��

ســـنوات قابلــــة ) 03(و انتظـــام حســـابات املؤسســـة ، و �عت�ـــ� مســـؤوال ع��ـــا بصــــفة ��صـــية ، تحـــدد ع�دتـــھ بـــثالث 

) 03(للتجديــد مــرة واحــدة فقــط ، وال يمكــن �عيــ�ن محــافظ ا��ســابات �عــد ع�ــدت�ن متتــاليت�ن  إال �عــد م�ــ�� ثــالث

  .  3سنوات

  

  

                                                           
  .188: ، ا��زائر، ص  2007ب���ي ، ا��م�ور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبية ، القانون التجاري ، مطبوعات  - 1
املتعلق بم�ن ا��ب�� و محافظ ا��سابات و ا��اسب املعتمد ،  2010جوان  ��29 املؤرخ  01-10ا��ر�دة الرسمية ل��م�ور�ة ا��زائر�ة ، القانون رقم  - 2

  .07:، ص  22املادة  42العدد 

  
لوم جغدم جمال ، دور و مسؤولية محافظ ا��سابات �� تحس�ن نظام الرقابة الداخلية ، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل ش�ادة املاس�� ، �لية الع - 3

  . 08: ، ص �2016/2017قتصادية و التجار�ة و علوم ال�سي�� ، تخصص تدقيق محاس�� ، جامعة مستغانم ، ا��زائر ، 
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  :شروط و موا�ع �عي�ن محافظ ا��سابات : املطلب الثا�ي 

  :شروط م�نة محافظ ا��سابات : وال أ

  : ملمارسة م�نة محافظ ا��سابات يجب أن تتوفر الشروط �تية     

 .أن ي�ون جزائري ا���سية  -

 .أن ي�ون حائزا ع�� الش�ادة ا��زائر�ة ��افظ ا��سابات أو ش�ادة مع��ف بمعادل��ا  -

 .أن يتمتع بجميع ا��قوق السياسية و املدنية  -

 .صدر �� حقھ حكم بارت�اب جناية أو جنحة مخلة �شرف امل�نة أن ال ي�ون قد  -

 .أن ي�ون معتمدا من الوز�ر امل�لف باملالية و أن ي�ون م��ال بالغرفة الوطنية ��افظي ا��سابات  -

أقسم با� الع�ـ� العظـيم أن أقـوم "  01-10من القانون  06أن يؤدي اليم�ن املنصوص عليھ طبقا للمادة  -

م و أ�ع�ــــد أن أخلــــص �ـــــ� تأديــــة وظيف�ـــــ� و أن اكــــتم ســــر امل�نـــــة و أســــلك �ــــ� �ـــــل �مــــور ســـــلوك �عم�ــــ� أحســــن قيـــــا

 ".املتصرف ا����ف الشر�ف ، و هللا ع�� ما أقول ش�يد 

تمـــــنح الشـــــ�ادات و �جـــــازات املـــــذ�ورة مـــــن مع�ـــــد التعلـــــيم ا��ـــــتص التـــــا�ع للـــــوز�ر امل�لـــــف باملاليـــــة أو املعا�ـــــد       

  .املعتمدة من طرفھ 

ال يمكــن �لتحــاق بمع�ــد التعلــيم ا��ــتص أو املعا�ــد املعتمــدة إال �عــد إجــراء مســابقة للم���ــ��ن ا��ــائز�ن         

  .لش�ادة جامعية �� �ختصاص تحدد عن طر�ق التنظيم 

و مـــن تمــنح الشــ�ادات و �جــازات املــذ�ورة مــن طــرف مؤسســات الت�ــو�ن امل�ــ� التا�عــة للــوز�ر امل�لــف باملاليــة أ      

 . 1طرف املؤسسات املعتمدة من طرفھ أو من طرف مؤسسات التعليم العا�� 

ا�ع �عي�ن محافظ  ا��سابات : ثانيا    :مو

  :  2حدد القانون ا��زائري حاالت التنا�� و املنع ��افظ ا��سابات فيما ي��     

 : حالة التنا�� - 1

 .باملعامالت التجار�ة و امل�نية �ل �شاط تجاري ال سيما �� ش�ل وسيط أو وكيل م�لف  -

 .�ل عمل مأجور يقت��� قيام صلة خضوع قانو�ي  -

 .�ل ع�دة إدار�ة أو العضو�ة �� مجلس مراقبة املؤسسات التجار�ة املنصوص عل��ا �� القانون التجاري  -

                                                           
  05: ، ص08، مرجع سبق ذكره ،املادة  01-10ل��م�ور�ة ا��زائر�ة ، القانون رقم ا��ر�دة الرسمية  - 1
  .11: ، ص70- 64نفسھ ،املواد  - 2
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        ا��مــــع بــــ�ن ممارســــة م�نــــة ا��ب�ــــ� ا��اســــب و محــــافظ ا��ســــابات و ا��اســــب املعتمــــد لــــدى نفــــس الشــــركة  -

 .أو ال�يئة 

 .�ل ع�دة برملانية  -

 .�ل ع�دة انتخابية �� ال�يئة التنفيذية للمجالس ا��لية املنتخبة  -

يتع�ن ع�� امل�� املنتخب لعضو�ة ال��ملان أو عضو�ة ال�يئة التنفيذية ��لس مح�ـ� منتخـب إبـالغ التنظـيم الـذي    

  .واحد من تار�خ  مباشرة ع�دتھ ) 01(ي�ت�� غليھ �� أجل أقصاه ش�ر 

ة بصـفة �عاقديـة ال ت�نا�� مع ممارسة م�نة محافظ ا��سابات م�ام التعلـيم و البحـث العل�ـ� �ـ� مجـال ا��اسـب    

  .أو تكميلية طبقا لل�شر�ع املعمول بھ 

 : حاالت املنع - 2

  : يمنع محافظ ا��سابات من     

 .القيام م�نيا بمراقبة حسابات الشر�ات ال�� يملك ف��ا مسا�مات بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة   -

 .�ين القيام بأعمال ال�سي�� سواءا بصفة مباشرة أو باملسا�مة أو �نابة عن املس� -

 .قبول و لو بصفة مؤقتة م�ام املراقبة القبلية ع�� أعمال ال�سي��  -

 .قبول م�ام التنظيم �� محاسبة املؤسسة أو ال�يئة املراقبة أو �شراف عل��ا  -

 .ممارسة وظيفة مس�شار جبا�ي أو م�مة خب�� قضا�ي لدى الشركة أو ال�يئة ال�� يراقب حسابا��ا  -

 .سنوات من ان��اء ع�دتھ ) 03(أو ال�يئة ال�� راق��ا �عد أقل من ثالث شغل منصب مأجور �� الشركة  -

مــن القــانون التجــاري ، ال  6مكــرر  715ز�ــادة ع�ــ� حــاالت التنــا�� و املوا�ــع املنصــوص عل��ــا خصــوص �ــ� املــادة  -

يما �ـــ� يمكـــن �عيـــ�ن ��ـــ�اص الطبيعيـــ�ن أو املعنـــو��ن الـــذين تحصـــلوا ع�ـــ� أجـــور أ�عـــاب أو امتيـــازات أخـــرى ال ســـ

سـنوات �خ�ـ�ة ��ـافظي حسـابات ) 03(ش�ل قروض أو �س�يقات أو ضمانات مـن الشـركة أو ال�يئـة خـالل الـثالث 

 .لدى نفس الشركة أو ال�يئة 

 يمنع ع�� محافظ ا��سابات القيام بأي م�نة �� املؤسسات ال�� ت�ون لھ ف��ا مصا�� مباشرة أو غ�� مباشرة  -

ل��ســـابات أو أك�ـــ� فـــإن �ـــؤالء يجـــب أن ال ي�ونـــوا منتمـــ�ن إ�ـــ� ) 02(محـــافظ�ن إذا اســـتقدمت شـــركة أو �يئـــة  -

 .نفس شركة محافظ ا��سابات

يمنع محافظ ا��سابات من الس�� بصفة مباشرة أو غ�� مباشـرة لـدى الز�ـون بطلـب م�مـة أو وظيفـة تـدخل  -

 .ضمن اختصاصاتھ القانونية 
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أ�عــاب أو مــنح �عو�ضــات   أو امتيــازات أخــرى ، يمنــع محــافظ ا��ســابات مــن البحــث عــن الز�ــائن بتخصــيص  -

 .وكذا استعمال أي ش�ل من أش�ال �ش�ار لدى ا��م�ور 

  .1تطبق �ذه املوا�ع أيضا ع�� الشر�ات و التجمعات املمارسة للم�نة    

  .م�ام محافظ ا��سابات : املطلب الثالث 

  2: يضطلع محافظ ا��سابات بامل�ام التالية     

�ش�د بـأن ا��سـابات السـنو�ة منتظمـة، �ـ�يحة و مطابقـة تمامـا لنتـائج عمليـات السـنة املنصـرمة و كـذا �مـر   -

 .بال�سبة للوضعية املالية و ممتل�ات الشر�ات و ال�يئات 

يفحــــــص �ــــــ�ة ا��ســــــابات الســــــنو�ة و مطابق��ــــــا للمعلومــــــات املب�نــــــة �ــــــ� تقر�ــــــر ال�ســــــي�� الــــــذي يقدمــــــھ املســــــ��   -

 .لشر�اء أو حام�� ا��صصللمسا�م�ن أو ا

يبــدي رأيــھ �ــ� شــ�ل تقر�ــر خــاص حــول إجــراءات الرقابــة الداخليــة املصــادق عل��ــا مــن مجلــس �دارة أو مجلــس   -

 .املدير�ن أو املس��

       يقـــدر شـــروط إبـــرام �تفاقيـــات بـــ�ن الشـــركة ال�ـــ� يراق��ـــا و املؤسســـات و ال�يئـــات التا�عـــة ل�ـــا أو بـــ�ن املؤسســـات  -

ال�ـ� ي�ـون ف��ـا للقـائم�ن بـاإلدارة أو املسـ��ين أو ا��معيـة العامـة أو ال�يئـة أو املداولـة املؤ�لـة ب�ـل نقـص و ال�يئـات 

 .قد اك�شفھ أو اطلع عليھ من شأنھ أن �عرقل استمرار استغالل املؤسسة أو ال�يئة

واعـد املعمـول ��ـا ، تخص �ذه امل�ام فحص قـيم و وثـائق الشـركة أو ال�يئـة و مراقبـة مـدى مطابقـة ا��اسـبة للق -

 .دون التدخل �� ال�سي�� 

  : ي��تب عن م�مة محافظ ا��سابات إعداد      

       تقر�ــــر املصــــادقة بــــتحفظ أو بــــدون تحفــــظ ع�ــــ� انتظــــام و �ــــ�ة الوثــــائق الســــنو�ة و صــــور��ا ال�ــــ�يحة  -

 .أو عند �قتضاء رفض املصادقة امل��ر

 .دمجة عند �قتضاء تقر�ر املصادقة ع�� ا��سابات املدعمة أو امل -

 .تقر�ر خاص حول �تفاقيات املنظمة  -

 .تقر�ر خاص حول تفاصيل أع�� خمس �عو�ضات  -

 .تقر�ر خاص حول �متيازات ا��اصة املمنوحة للمستخدم�ن -

                                                           
  .نفسھ  - 1
  .07: ، ص25-23، مرجع سبق ذكره ،املواد  01-10ا��ر�دة الرسمية ل��م�ور�ة ا��زائر�ة ، القانون رقم  - 2
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تقر�ــــر خــــاص حــــول تطــــور ن�يجــــة الســــنوات ا��مــــس �خ�ــــ�ة و الن�يجــــة حســــب الســــ�م و حســــب ا��صــــة  -

 .�جتماعية 

 . راءات الرقابة الداخلية تقر�ر خاص حول إج -

تقر�ر خاص �� حالة ��ديد محتمل ع�� استمرار�ة �ستغالل ، تحـدد معـاي�� التقر�ـر     و أشـ�ال و أجـال  -

 .إرسال التقر�ر إ�� ا��معية العامة و إ�� �طراف املعنية عن طر�ق التنظيم 

  : حقوق و ال��امات محافظ ا��سابات : املبحث الثا�ي 

مــن خــالل �ــذا املبحــث ســ�ب�ن ا��قــوق ال�ــ� يتمتــع ��ــا محــافظ ا��ســابات و الواجبــات امللــزم ��ــا و املســؤوليات      

  .امللقاة ع�� عاتقھ �� إطار ممارسة م�نتھ 

 : حقوق و واجبات محافظ ا��سابات : املطلب �ول 

ح�ـــ� يـــؤدي محـــافظ ا��ســـابات م�متـــھ ع�ـــ� الوجـــھ املطلـــوب خـــول لـــھ القـــانون مجموعـــة مـــن ا��قـــوق ال�ـــ� نـــص      

  1: و �� �اآل�ي 01-10عل��ا القانون 

                      يمكـــــــن ��ـــــــافظ ��ســـــــابات �طـــــــالع �ـــــــ� أي وقـــــــت و �ـــــــ� عـــــــ�ن امل�ـــــــان ع�ـــــــ� ال�ـــــــ�الت ا��اســـــــ�ية   و املوازنـــــــات -

 .�اضر و بصفة عامة �ل الوثائق و الكتابات التا�عة للشركة     أو ال�يئة و املراسالت و ا�

     يمكــن ��ــافظ ا��ســابات أن يطلــب مــن القــائم�ن بــاإلدارة و �عــوان التــا�ع�ن للشــركة أو ال�يئــة �ــل التوصــيات -

 .و املعلومات و أن يقوم ب�ل التفت�شات ال�� يرا�ا الزمة 

مـــــن �ج�ـــــزة املؤ�لـــــة ا��صـــــول �ـــــ� مقـــــر الشـــــركة ع�ـــــ� معلومـــــات تتعلـــــق يمكـــــن ��ـــــافظ ا��ســـــابات أن يطلـــــب  -

 .بمؤسسات مرتبطة ��ا أو مؤسسات أخرى ل�ا عالقة مسا�مة مع�ا 

أشـ�ر ع�ـ� �قـل ��ـافظ ا��سـابات كشـفا محاسـ�يا ، �عـد ) 06(يقدم القائمون باإلدارة �ـ� الشـر�ات �ـل سـتة  -

 .ص عل��ا القانون حسب مخطط ا��صيلة و الوثائق ا��اس�ية ال�� ين

�علــم محــافظ ا��ســابات كتابيــا �ــ� حالــة عرقلــة ممارســتھ م�متــھ �يئــات ال�ســي�� قصــد تطبيــق أح�ــام القــانون  -

 .التجاري 

مــــــع مراعــــــاة معــــــاي�� التــــــدقيق و الواجبــــــات امل�نيــــــة املوافــــــق عل��ــــــا مــــــن الــــــوز�ر امل�لــــــف باملاليــــــة يحــــــدد محــــــافظ  -

لقانونيـــة ل��ســـابات و ســـ��ور��ا �ـــ� إطـــار رســـالة مرجعيـــة يحـــدد�ا ا��ســـابات مـــدى و كيفيـــات أداء م�مـــة الرقابـــة ا

 .دف�� الشروط الذي �ع�د �شأنھ

                                                           
  .08: ، ص)40-30(، مرجع سبق ذكره ،املواد  01- 10القانون رقم ا��ر�دة الرسمية ل��م�ور�ة ا��زائر�ة ،  -1
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يحضر محافظ ا��سابات ا��معيـة العامـة �لمـا اسـتد�� للتـداول ع�ـ� أسـاس تقر�ـره و يحـتفظ بحـق التـدخل  -

 .�� ا��معية املتعلقة بأداء م�متھ

 .ت أ�عاب محافظ ا��سابات �� بدية م�متھ تحدد ا��معية العامة أو ال�يئة امل�لفة باملداوال  -

يمكــــن ��ــــافظ ا��ســــابات أن �ســــتقيل دون الــــتخلص مــــن ال��اماتــــھ القانونيــــة و يجــــب عليــــھ أن يل�ــــ�م بإشــــعار  -

 .سنوات و يقدم تقر�را عن املراقبات و �ثباتات ا��اصلة ) 03(مسبق مدتھ ثالث

ســنوات ابتــداءا مــن أول ينــاير املــوا�� ) 10(ة عشــرة يتعــ�ن ع�ــ� محــافظ ا��ســابات �حتفــاظ بملفــات ز�ائنــھ ملــد -

 .إ�� آخر سنة مالية للع�دة 

  : واجبات محافظ ا��سابات : ثانيا 

  : 1تتمثل الواجبات املفروضة ع�� محافظ ا��سابات ألداء م�متھ فيما ي��    

يقوم محافظ ا��سابات باملصادقة ع�� حسابات املؤسسة باسـمھ ا��ـاص و تحـت :  �داء ال����� للم�مة -

 .مسؤوليتھ ، فال يمكن توكيل امل�مة ل��ص آخر غ��ه

خـــــص القـــــانون محـــــافظ ا��ســـــابات بام�انيـــــة �طـــــالع ع�ـــــ� �افـــــة املعلومـــــات ا��اصـــــة : �ل�ـــــ�ام بالســـــر امل�ـــــ�  -

مـن القـانون  72: حدود م�متھ  و ال يتقيد بالسر امل�� �� نص املـادة باملؤسسة بما �� ذلك ما �عت�� بمثابة أسرار �� 

 : �� ا��االت التالية   10-01

 فتح بحث أو تحقيق قضائي�ن 

  بمقت��� واجب �طالع �دارة ا��بائية ع�� الوثائق املقررة 

  بناءا ع�� إرادة مو�ليھ 

  01-10من القانون  05التحكيم املقررة  �� املادة عندما يتم استدعاء �م للش�ادة أمام ��نة �نضباط و. 

أن محـــافظ ا��ســـابات يقـــوم  01-10مـــن القــانون  23 و �ـــذا مـــا نصـــت عليــھ املـــادة:  عــدم التـــدخل �ـــ� ال�ســي��  -

 .بفحص حسابات ووثائق الشركة و مراقبة مدى مطابقة ا��اسبة للقواعد املعمول ��ا دون التدخل �� ال�سي�� 

افظ ا��ســـابات التمتـــع بالكفـــاءة العلميـــة و العمليـــة و اك�ســـابھ معارفـــا مختلفـــة �ـــ� مجـــال ع�ـــ� محـــ :الكفـــاءة  -

ا��اســـبة و تقنيـــات املراجعـــة ، و كـــذلك ا��انـــب الضـــر��� و ا��بـــا�ي ملعرفـــة حـــدود م�متـــھ   و مســـؤولياتھ و ف�مـــھ 

 .أل�شطة املؤسسة و ما يحيط ��ا 

 

                                                           
مــذكرة تخــرج ضــمن متطلبــات نيــل شــ�ادة املاســ�� ، �ليــة العلــوم �قتصــادية " رز�ــق دمحم أنــور ، دور محــافظ ا��ســابات �ــ� تقيــيم نظــام الرقابــة الداخليــة  - 1

  . 13، ص  2014/2015، �سكرة ، ا��زائر  التجار�ة و علوم ال�سي��، تخصص فحص محاس�� ، جامعة دمحم خيضر
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  :م�مة محافظ ا��سابات �� كما تتضمن   

 -.املصـادقة ع�ــ� �ـ�ة حســابات الشــر�ات و ال�يئـات مــن حيــث انتظام�ـا و مطابق��ــا ألح�ــام ال�شـر�ع املعمــول بــھ  -

  إعداد خالصة ن�يجة أعمالھ و تتمثل �� تقر�ر يقدم لم ��مھ �مر 

  .معا��ة �خطاء و ت��يح�ا  -

  .ف عل��ا عند تنفيذ عملية التدقيق ضرورة ال��ام محافظ ا��سابات بمعاي�� املراجعة املقبولة و املتعار  -

  ضرورة حضور �جتماع السنوي ل��معية العامة و الرد ع�� أي استفسار للمسا�م�ن حول ما ورد �� تقر�ره  -

  .ضرورة �ل��ام بقواعد قانون الشرف امل�� و آدا��ا و سلوك�ا �� �ل ما يتعلق �عملھ -

  :مسؤوليات محافظ ا��سابات : املطلب الثا�ي 

  1: ��افظ ا��سابات ثالثة أنواع من املسؤوليات و �� �اآل�ي     

�عـد محــافظ ا��سـابات مســؤوال " و ال�ــ� تـنص ع�ــ�  01-10مــن القـانون  61طبقــا للمـادة :  املسـؤولية املدنيـة: أوال 

أو اتجـاه الغ�ـ� ع�ـ� و �عـد متضـامنا اتجـاه الكيـان "اتجاه الكيان املراقب عن �خطاء ال�� يرتك��ا أثناء تأديـة م�امـھ 

�ل ضرر ي�تج عن مخالفة أح�ام �ذا القانون ، وال يت��أ مـن مسـؤوليتھ فيمـا يخـص ا��الفـات ال�ـ� لـم �شـ��ك ف��ـا 

إال إذا أث�ت أنھ قام باملتطلبات العادية لوظيفتھ و أنھ بلغ مجلـس �دارة با��الفـات و أنـھ لـم يـتم معا����ـا بصـفة 

ة �عــد اطالعــھ عل��ــا ، و �ــ� حالــة معاينــة مخالفــة يث�ــت أنــھ أطلــع وكيــل ا��م�ور�ــة مالئمــة خــالل أقــرب جمعيــة عامــ

  .لدى ا��كمة ا��تصة

يتحمــل محــافظ ا��ســابات املســؤولية ا��زائيــة  01-10مــن القــانون  62حســب املــادة :  املســؤولية ا��زائيــة: ثانيـا 

  .عن �ل تقص�� �� القيام بال��ام قانو�ي 

يتحمـل محـافظ ا��سـابات املسـؤولية التأدي�يــة  01-10مــن القـانون  63املـادة  حسـب: دي�يـة املسـؤولية التأ: ثالثـا 

أمام ال��نة التأدي�ية للمجلس الوط�� للمحاسـبة ح�ـ� �عـد اسـتقالتھ مـن م�امـھ ، عـن �ـل مخالفـة أو تقصـ�� تق�ـ� 

  .أو أخال�� �� القواعد امل�نية عند ممارسة وظيفتھ 

  : ية ال�� يمكن اتخاذ�ا وفقا ل��تي��ا التصاعدي حسب خطور��ا �� تتمثل العقو�ات التأدي�     

 �نذار  -

                                                           
  .10: ، ص)63-61(، مرجع سبق ذكره ،املواد  01-10ا��ر�دة الرسمية ل��م�ور�ة ا��زائر�ة ، القانون رقم  - 1
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 التو�يخ  -

 .أش�ر ) 06(التوقيف املؤقت ملدة ستة  -

 .الشطب من ا��دول  -

يقــــدم �ــــل طعــــن ضــــد �ــــذه العقو�ــــات التأدي�يــــة أمــــام ا���ــــة القضــــائية ا��تصــــة ، طبقــــا لإلجــــراءات القانونيــــة      

  . املعمول ��ا ، تحدد درجات �خطاء و العقو�ات ال�� تقابل�ا عن طر�ق التنظيم

  
 

  :من��ية محافظ ا��سابات : املبحث الثالث 

نفيـذ م�متـھ أن يقـوم بجمـع و مراعـاة مختلـف ا��وانـب �ـ� عملـھ مـن ي�ب�� ��افظ ا��سـابات قبـل أن يباشـر �ـ� ت  

         حيـــث أنـــھ يبـــدأ م�متـــھ بإتبـــاع من��يـــة ال بـــد مـــن القيـــام ��ـــا و �ـــ� التخطـــيط لعمليـــة التـــدقيق و جمـــع أدلـــة �ثبـــات 

  .ملبحث و إعداد التقر�ر ال��ا�ي الذي �ع�� فيھ عن رأيھ الف�� ا��ايد و �ذا ما س�تطرق إليھ �� �ذا ا

  :التخطيط لعملية التدقيق : املطلب �ول  

يخصــص محــافظ ا��ســابات وقتــا معينــا إلعــداد برنــامج التخطــيط لعمليــة التــدقيق ألن التخطــيط املالئــم لعمــل    

محافظ ا��سابات �ساعد �� التأكيد من أن العناية املالئمة قد أعطيت حـاالت �امـة �ـ� عمليـة التـدقيق  و�سـاعد 

عمال �ش�ل مالئم ع�� املساعدين ت�سيق العمل الذي يتم من قبـل ا��ـافظ�ن �خـر�ن و ا���ـ�اء ،إن ع�� توز�ع � 

مـــدى التخطـــيط يختلـــف اســـ�نادا إ�ـــ� ��ـــم املؤسســـة و �عقيـــدات التـــدقيق و خ�ـــ�ة محـــافظ ا��ســـابات و معرفتـــھ 

  .  بطبيعة العمل 

بيعــــة إجــــراءات التــــدقيق املتوقعــــة و توقيع�ــــا و و �ع�ــــ� التخطــــيط وضــــع اســــ��اتيجية عامــــة و مــــن�� تفصــــي�� لط     

مد�ا ، و يخطط محافظ  ا��سابات لـتأدية عملية التدقيق بكفاءة و �� الوقت املناسب و ي�ون التخطيط واسـعا 

 1.�� حالة إذا ما �ان التدقيق يتم ألول مرة  

 : خطة التدقيق   - 1

ع�ــ� محــافظ ا��ســابات وضــع و توثيــق خطــة تــدقيق شــاملة واصــفا املــدى املتوقــع مــن عمليــة التــدقيق و كيفيــة      

تنفيذ�ا ، و �� الوقت الذي يجب أن تحتوي مذكرة خطة التدقيق الشاملة ع�� تفاصيل �افية لالس��شاد ��ا عنـد 

�نادا إ�ـــ� ��ـــم املؤسســـة و �عقيـــدات وضـــع برنـــامج التـــدقيق فـــإن التحديـــد الـــدقيق لشـــ�ل و مضـــمون ا��طـــة اســـ

عملية التدقيق و املن��ية التقنية ا��اصة املستعملة من قبل محافظ ا��سابات و بالتا�� �مـور ال�ـ� تأخـذ �عـ�ن 

  : �2عتبار عند محافظ ا��سابات بوضع التدقيق الشاملة �� 

                                                           
  .18: جغدم جمال ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
تخرج ضـمن متطلبـات نيـل شـ�ادة املاسـ�� ، �ليـة العلـوم �قتصـادية مذكرة " دور محافظ ا��سابات �� تقييم نظام الرقابة الداخلية " �سر�ن حش����  - 2

  .21-20: ، ص 2011/2012و التجار�ة و علوم ال�سي�� ، تخصص تدقيق محاس�� ، جامعة دمحم خيف�� ، �سكرة ، ا��زائر 
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  : املعرفة بطبيعة العمل :  1- 1

 .القطاعات �قتصادية ال�� تؤثر �� أعمال املؤسسة العوامل �قتصادية العامة و ظروف  -

الصــــفات املم�ــــ�ة للمؤسســــة و أعمال�ــــا و أدا��ــــا املــــا�� و متطلبــــات �فصــــاح ومــــن ضــــمنھ التغ�ــــ�ات منــــذ تــــار�خ  -

 .التدقيق السابق 

 .املستوى العام لكفاءة �دارة  -

  : ف�م النظام ا��اس�� و نظام الرقابة الداخلية :  2- 1

 .�ية املطبقة من قبل املؤسسات و التغ��ات ا��ار�ة ع�� تلك السياسات السياسات ا��اس -

املعرفـة املك�سـبة ��ـافظ ا��سـابات للنظـام ا��اسـ�� و نظـام الضـبط الـداخ�� و التأكيـدات املناسـبة املتوقــع  -

 . وضع�ا ع�� اختبارات الرقابة و �جراءات ا��و�ر�ة 

 .و التدقيق تأث�� �قرارات ا��ديدة �� مجال ا��اسبة -

  :ا��اطر و ��مية ال�س�ية :  3- 1

  .التقديرات املتوقعة للمخاطر الالزمة و مخاطر الرقابة و تحديد مناطق التدقيق امل�مة  -

وضــــع مســــتو�ات لأل�ميــــة ال�ســــ�ية ألغــــراض التــــدقيق إم�انيــــة وجــــود أخطــــاء جو�ر�ــــة ومــــن ضــــم��ا ا��ب�ــــ�ة مــــن   -

  .الف��ات السابقة لألجيال

  .الت محاس�ية معقدة ومن ضم��ا تلك ال�� تحتوي عل التقديرات ا��اس�ية تحديد مجا  -

  : طبيعة �جراءات و توقيع�ا :   4 -1

 إم�انية �غي�� التأكيد ع�� مجاالت خاصة بالتدقيق   -

 .عمل التدقيق الداخ�� و تأث�� ع�� إجراءات التدقيق ا��ار��  -

 .تأث�� تقنية املعلومات ع�� عملية التدقيق    -

 : الت�سيق و التوجيھ و �شراف و املتا�عة :  5 - 1

 . املؤسسات التا�عة أو الفروع   و �قسام: مشاركة محافظ�ن آخر�ن �� تقديم �قسام التا�عة مثال  -

 .متطلبات التوظيف -

 .إشراك ا����اء -

 .عدد املواقع  -

 : �مور �خرى :  6 - 1

و برنامج التدقيق �لما دعـت ا��اجـة لـذلك خـالل  يجب ع�� محافظ ا��سابات إعادة النظر �� خطة التدقيق -

 .ف��ة التدقيق 

 .أن ي�ون ع�� دراية تامة بنطاق و مسؤولية م�متھ  -
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أن يحـدد مــدى �شـراف الــالزم ع�ـ� أعضــاء فر�ـق التــدقيق �عــد �خـذ �ــ� ا��سـبان  صــعو�ة �عمـال امل�لــف ��ــا  -

 .�ل عضو من أعضاء  الفر�ق 

نظيم�ــا و أ�ــداف التــدقيق و أســاليب و طــرق و إجــراءات ال�ــ� ســ�تم إتباع�ــا أن يصــف املؤسســة و �شــاط�ا و ت -

 .من قبل  أفراد فر�ق التدقيق ال�� تتم �ستعانة ��م 

 : برامج التدقيق و أنواع�ا   - 2

 :برامج التدقيق : 2-1

�� خطط عمل محافظ ا��سابات ال�� سي�بع�ا �� تدقيق العملية املالية و يظ�ر �� �ذه ا��طط ��داف        

ال�� س�تحقق و الزمن ا��دد إلنجاز ا��طة و كذلك التعليمات الفنية ، أما �عتبارات الواجب أخذ�ا �� 

  : 1ا��سبان عند تصميم برنامج التدقيق و من أ�م�ا 

 .التدقيق �املة �انت أم جزئية التقيد بنطاق عملية  - 1

 .مدى كفاية النظام الداخ�� و ع�� ضوئھ يتحدد نطاق عملية التدقيق  - 2

 .��داف ال�� يرم��ا إ�� تحقيق�ا ألن التدقيق وسيلة و ل�س غاية  - 3

 .استخدام وسائل التدقيق  - 4

 .إتباع طرق املراجعة ال�� تالئم ظروف �ل حالة  - 5

 : أنواع برامج التدقيق : 2-2

�� برامج معدة و مطبوعة و عادة تحتوي ع�� �ل ا��طـوات و يطلـب  :مج تدقيق مرسومة مقدما و ثابتة برا  - أ

من املساعدين التقيد ��ا ، و �� عيوب �ذا النوع مـن ال�ـ�امج أ��ـا تحـول عمليـات التـدقيق إ�ـ� عمـل روتي�ـ� و يجمـد 

 :�2بت�ار والتجديد ، أما مزايا �ذه النوع من ال��امج 

 .�عليمات مر�حة ووا��ة ��طوات العمل �عت��  -

 .�ساعد ع�� تقسيم العمل ب�ن محافظ ا��سابات و مساعديھ  -

 .تطم�ن محافظ ا��سابات إ�� عدم الس�و  -

 .�ساعد ع�� أن يتم العمل بدون عناء للمساعدين  -

ع�ــــ� ا��طــــوط �عــــد �ــــذا النــــوع مــــن ال�ــــ�امج أثنــــاء تنفيــــذ عمليــــة التــــدقيق ، و يحتــــوي  :بــــرامج تــــدقيق متدرجــــة : ب

و يتم�ـ� �ـذا النـوع مـن ال�ـ�امج  قرر أثناء القيام بالتدقيقالعر�ضة لعملية التدقيق ، أما التفاصيل و �ختبارات فت

  . أنھ ملوظفي املكتب مجاال الستخدام خ����م و دراي��م الفنية 

                                                           
  .128: ، ص  2010دار البداية ، ناشرون و موزعون ، الطبعة �و�� سنة " علم تدقيق ا��سابات " ز��� ا��درب .د - 1
  .نفسھ  - 2
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 : أوراق العمل  - 3

�ســـابات و ال�ـــ� �شـــمل �جـــراءات ال�ـــ� تـــم �عـــرف أوراق العمـــل ع�ـــ� أ��ـــا ال�ـــ�الت ال�ـــ� يحـــتفظ ��ـــا محـــافظ ا�     

تطبيق�ــا و املعلومــات ال�ــ� تــم ا��صــول عل��ــا و �ســت�تاجات ذات الصــلة ال�ــ� تــم التوصــل إل��ــا خــالل أداء عمليــة 

  : 1التدقيق و �� تت�ون من ملف�ن 

ة الداخليــــة ، يحتــــوي �ــــذا امللــــف ع�ــــ� عموميــــات حـــول املؤسســــة ووثــــائق تتعلــــق بنظــــام الرقابــــ: امللـــف الــــدائم : 3-1

                ا��ســــــابات الســــــنو�ة ، التقــــــار�ر التحاليــــــل الدائمــــــة ل��ســــــابات ، و �ــــــل مــــــا يتعلــــــق با��انــــــب الضــــــر��� �جتمــــــا�� 

  .و القانو�ي ، ا��صوصيات �قتصادية 

يحتــوي �ــذا امللــف ع�ــ� مصــادقات العمــالء و شــ�ادات البنــوك ، بــرامج التــدقيق ، أي بيانــات : امللــف الســنوي : 3-2

     خاصــة بتحليـــل ا��ســابات ا��تلفـــة البيانـــات املســتخرجة مـــن العقـــود             و �رتباطــات و ا��ســـابات ا��تاميـــة 

  .لومات ا��تواة �� امللف يجب أن ت�ون سر�ة امل��انية العمومية عن الف��ة ا��الية حيث املع و

  : تجميع أدلة �ثبات : املطلب الثا�ي  

�ثبات �� التدقيق �و ا��صول ع�ـ� �دلـة و القـرائن ا��اسـ�ية ليـدعم محـافظ ا��سـابات رأيـھ الف�ـ� ا��ايـد ،   

   .�ن رأيھ الف�� ا��ديدتھ إ�� ت�و و�قوم عملھ ع�� تجميع �دلة و القرائن ح�� يتوصل من خالل قناع

 : �عر�ف أدلة �ثبات  - 1

�ــــل مــــا �عتمــــد عليــــھ الفــــرد للوصــــول إ�ــــ� حكــــم معــــ�ن حــــول موضــــوع متنــــازع عليــــھ ، ف�ــــ� تقــــدم ال���ــــان و بالتــــا��    

املســــا�مة �ــــ� ت�ــــو�ن �عتقــــاد الســــليم ، و إصــــدار ا��كــــم املطلــــوب  ومــــن ثــــم ف�ــــ� املفتــــاح إ�ــــ� ا��قيقــــة ال�ــــ� �ع�ــــ� 

  . 2واقع ، و�عت�� ضرور�ة إلبداء رأي ف�� محايد ع�� مدى سالمة القوائم املالية املطابقة مع ال

 : وسائل ا��صول ع�� أدلة �ثبات  - 2

  :  3من ب�ن الوسائل ال�� �عتمد عل��ا محافظ ا��سابات �� ا��صول ع�� أدلة �ثبات ما ي�� 

           يتطلـــب ذلـــك مـــن محـــافظ ا��ســـابات �طـــالع ع�ـــ� الوثـــائق و القيـــام �عمليـــة العـــد  :املعينـــة وا��ـــرد العم�ـــ� : أوال 

و الوزن و القياس و ح�� ت�ون عملية ا��رد نا��ـة البـد مـن حضـور محـافظ ا��سـابات أو أحـد مسـاعديھ إلجـراء 

  .ودة و صالحية �صل الرقابة الفعالة ، و قدر��م ع�� التعرف ع�� عنصر ا��رد وتمي��ه و التعرف ع�� مدى ج

                                                           
  . 129: ز��� ا��درب ، مرجع سبق ذكره ، ص.د - 1
  .283: ، ص2002/2003الدار ا��امعية ، �سكندر�ة ، مصر، " نظر�ة املراجعة و آلية التطبيق " دمحم سم�� الصيان  . د  - 2
  . .289-285: ز��� ا��درب ، مرجع سبق ذكره ، ص.د - 3
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تــــتم مــــن خــــالل فحــــص الــــدفاتر و ال�ــــ�الت ا��اســــ�ية للتأكــــد مــــن �ــــ�ة ا��ــــاميع :  املراجعــــة ا��اســــبة: ثانيــــا 

         �فقيـــة و الرأســـية مـــن صـــفحة ألخـــرى و ترحيل�ـــا مـــن اليوميـــة إ�ـــ� دف�ـــ� �ســـتاذ ، باإلضـــافة إ�ـــ� فحـــص املســـ�ندات

  .و الكشوف املالية 

يتم من خالل�ا التأكد من ��ة املس�ند نفسھ من الناحية القانونيـة   وعنـد املراجعـة  :املراجعة املس�ندية : ثالثا 

  : يجب مراعاة �سس التالية 

  أن ي�ون املس�ند أص�� و ل�س صورة. 

 أن ي�ون املس�ند ��يحا من الناحية الش�لية املوضوعية والقانونية. 

 املؤسسة أن ي�ون املس�ند مرتبط بطبيعة عمل. 

 أن ي�ون املس�ند حامال إلسم املؤسسة املراد القيام �عملية التدقيق ل�ا. 

 أن ي�ون تار�خ املس�ند ضمن املدة املنوي القيام بتدقيق�ا. 

  وضع عالمة ع�� املس�ند تدل ع�� انھ قد رجع ح�� ال �ستخدم مرة أخرى. 

             ؤسســــة إ�ــــ� الغ�ــــ� وقــــد ي�ــــون �ــــذا الــــرد باملوافقــــة �ــــ� رد ع�ــــ� الرســــائل املرســــلة مــــن امل :نظــــام املصــــادقات : را�عــــا 

  .و �ع��اض

قد ي�ون شف�� أو كتا�ي وع�� محافظ ا��سـابات أن يحـرص ع�ـ� �عز�ـز �جابـات  :نظام �ستفسارات : خامسا  

ع�ـ� الوقـا�ع  ال�� يتلقا�ا �� س�يل �قتناع ��ا ومدى تقييم  املدقق و حكمھ ال�����  �عتمـد كث�ـ�ا ع�ـ� ا��صـول 

  .لتدعيم إجابتھ 

     ت�ــون املقارنــة بــ�ن الســنوات الســابقة و الســنة ا��اليــة أو ف�ــ�ات:  نظــام الــر�ط و املقارنــة بــ�ن املعلومــات: سادســا 

  .أو �عض البنود 

         �ـــ� النظـــرة الســـر�عة لل�ـــ�الت ملالحظـــة أي أمـــور غ�ـــ� عاديـــة   و تحتـــاج إل ا���ـــ�ة  :املراجعـــة �نتقاديـــة : ســـا�عا 

  .و امل�ارة العالية 

�ـو مــن �مــور �ساسـية ال�ــ� تحـدد مــدى و نطــاق عمليـة التــدقيق ، و تقــدير : فحــص و تقيـيم نظــام الرقابــة : ثامنـا 

  .مدى �عتماد ع�� ��م العينات و �ختبارات و ذلك من أجل تحديد و تقر�ر مدى �عتماد عليھ 
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 :صعو�ات تجميع �دلة و القرائن - 3

�ناك العديد من الصعو�ات ال�� يتعرض ل�ا محافظ ا��سابات أثناء جمع �دلـة و القـرائن ال�ـ� �عتمـد عل��ـا 

  : إلباء رأيھ �عد عملية التدقيق 

 .ضعف الرقابة الداخلية و ك��ة �خطاء بال��الت يؤدي إ�� ز�ادة �ختبارات  -

 .ال ت�ناسب ت�لفة التدقيق مع ��عاب  -

 .�ن لنظر��م ا��اطئة ��افظ ا��سابات عدم �عاون املوظف -

 .�عقيد العمليات ال�� ��ا محافظ ا��سابات  -

  : إعداد التقر�ر : املطلب الثالث 

�عت�ــــ� تقر�ــــر محــــافظ ا��ســــابات املرحلــــة ال��ائيــــة لعمليــــة التــــدقيق ال�ــــ� امتــــد لف�ــــ�ة زمنيــــة معينــــة ســــب ��ـــــم    

�افيــة يصــل �ــ� ال��ايــة إ�ــ� وضــع تقر�ــره ال��ــا�ي الــذي �ع�ــ� املؤسســة ، و مــن خــالل اســتخدام مختلــف �ســاليب �ح�

     فيــھ عــن رأيــھ الف�ــ� ا��ايــد و املســتغل بنــاءا ع�ــ� مــا قــام بــھ مــن فحــص   و إجــراءات التــدقيق للبيانــات و ال�ــ�الت 

  .1و الدفاتر ا��اس�ية و املس�ندات املالية 

 : �عر�ف التقر�ر  - 1

                 يقـــــة مكتو�ــــــة مـــــن �ــــــ�ص تـــــوافرت فيــــــھ مقومـــــات علميــــــة تقر�ـــــر محــــــافظ ا��ســـــابات �ــــــو عبـــــارة عــــــن وث

و ��صية و عملية معينة ، وتوافرت لھ مؤ�الت تجعلھ أ�ـال إلبـداء رأي ف�ـ� محايـد �عتمـد عليـھ و يتضـمن تقر�ـره 

بإيجــــاز إجمــــال  مــــا قــــام بــــھ مــــن عمــــل و رأيــــھ �ــــ� انتظــــام الــــدفاتر و ال�ــــ�الت و مــــدى دقــــة مــــا تحتو�ــــھ مــــن بيانــــات  

  . 2ركز املا�� محاس�ية ، ومدى �عب�� القوائم ا��تامية من ن�يجة ال�شاط و امل

 : أنواع التقار�ر  - 2

  :�ناك نوعان من التقار�ر     

  :التقر�ر العام حول املصادقة ع�� حسابات السنو�ة : 2-1

  :  3يتضمن �ذا التقر�ر ما ي��     

 .التذك�� بطر�قة و تار�خ �عي�ن محافظ ا��سابات  -

                                                           
  . 75: مرجع سبق ذكره ، صز��� ا��درب ، .د - 1
  . 24: جغدم جمال  ، مرجع سبق ذكره ، ص.د - 2
، دار   2014، طبعة " مدونة النصوص  ال�شر�عية و التنظيمية مل�ن ا��ب�� ا��اسب و محافظ ا��سابات و ا��اسب املعتمد " مولود ديدان . د - 3

  .78- 77:صبلق�س لل�شر ، الدار البيضاء ، ا��زائر ، 
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 .التعر�ف بالكيان املع��  -

 .املعنية ذكر تار�خ إقفال السنة املالية  -

 .�شارة إ�� أن القوائم املالية قد تم وقف�ا من طرف ا���از املؤ�ل �� الكيان  -

 .التذك�� بمسؤولية املس��ين �� الشركة عند إعداد القوائم املالية  -

 .التذك�� بمسؤولية محافظ ا��سابات �� التعب�� عن رأيھ حول القوائم املالية  -

��انيــــة و جـــدول حســــاب النتـــائج و جـــدول تــــدفقات ا��ز�نـــة و جــــدول تحديـــد إذا مـــا تــــم إرفـــاق التقر�ـــر بامل -

 .�غ��ات رأس املال و كذا امل��ق عند �قتضاء 

  :  إبداء الرأي :  2-2

  : �ع�� محافظ ا��سابات عن رايھ حول ا��سابات السنو�ة الذي يمكن أن ي�ون حسب ا��الة 

  مصـادقة محــافظ ا��سـابات ع�ـ� القـوائم املاليـة بأ��ــا يـتم التعب�ـ� عـن الــرأي بـالقبول مـن خـالل : رأي بـالقبول

منتظمة و صادقة �ـ� جميـع جوان��ـا املعت�ـ�ة وفقـا للقواعـد و املبـادئ ا��اسـ�ية املعمـول ��ـا ، كمـا تقـدم صـورة 

 .مطابقة للوضعية املالية و وضعية الذمة و النجاعة و خز�نة الكيان عند ��اية السنة املالية 

تتطابق املعلومات الواردة �� م��ق لقوائم املاليـة مـع القـوائم املاليـة املعـدة ال�ـ� تفسـر�ا كمـا يمكـن ل�ـذا الـرأي  

  .من أن يرفق بمالحظات و معاينات ذات طا�ع حيادي موج�ة إ�� تنو�ر قارئ ا��سابات السنو�ة 

   أو بتحفظات (رأي بتحفظ:( 

            مصــــادقة محــــافظ ا��ســــابات ع�ــــ� القــــوائم املاليــــة بأ��ــــا منتظمــــة  يــــتم التعب�ــــ� عــــن الــــرأي بــــتحفظ مــــن خــــالل    

و مصــادقة �ــ� جميــع جواب��ــا املعت�ــ�ة وفقــا للقواعــد و املبــادئ ا��اســ�ية ســار�ة املفعــول  كمــا تقــدم صــورة مطابقــة 

  .نة املالية لن�يجة عمليات السنة املنصرمة و كذا الوضعية املالية  و ممتل�ات الكيان �� ��اية �ذه الس

كما يجب ع�� محافظ ا��سابات أن يب�ن بوضوح �� فقرة �سبق التعب�� عن الرأي  التحفظات املع�ـ� ع��ـا ، مـع      

  .تقدير ��م�ا إذا أمكن قصد إبراز تأث���ا �� الن�يجة و الوضعية املالية للكيان 

  فقرة املالحظات : 

منفصــلة ، يــتم إدراج�ــا �عــد التعب�ــ� عــن الــرأي �ــ� مالحظــات يتضــمن التقر�ــر العــام للتعب�ــ� عــن الــرأي �ــ� فقــرة 

تلفت ان�باه القارئ لنقطة أو لعدة نقاط تتعلق با��سابات السنو�ة  دون ال�شكيك �� الرأي املع�� عنـھ و �ـ� حالـة 

وجــود شــ�وك معت�ــ�ة ،؟ مب�نــة �شــ�ل وجيــھ �ــ� امل��ــق بحيــث يــرتبط حل�ــا بأحــداث مســتقبلية مــن شــأ��ا التــأث�� �ــ� 

  .ا��سابات السنو�ة يلزم محافظ ا��سابات بإبداء املالحظات الضرور�ة 
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  : التقر�ر ا��اص :  2-3

يتعلــق باالتفاقيــات امل��مــة  خــالل الــدورة و املســموح ��ــا قانونــا بصــفة مباشــرة أو غ�ــ� مباشــرة مــع املســؤول�ن �ــ� 

  :  1ر ما ي��املؤسسة و مع الغ�� ، و ال�� صرح ��ا محافظ ا��سابات و يتضمن �و �خ

 .قائمة �تفاقيات ، طبيع��ا وموضوع�ا املقدمة للمصادقة عل��ا من طرف ا��معية العامة للمسا�م�ن  -

 .قائمة املستفيدين م��ا  -

 .شروط إبرام�ا  -

 .الرأي حول�ا  -

ع�ــ� محــافظ ا��ســابات قبــل كتابــة التقر�ــر ا��ــاص التأكــد مــن عــدم وجــود اتفاقيــات أخــرى م��مــة  لــم يخ�ــ� ��ــا،    

وذلــك �عــد إطالعــھ ع�ــ� محاضــر مجلــس �دارة ، و كــذا حســابات القــروض  و ا��ســابات ا��ار�ــة و �ــ� حالــة عثــوره 

لســابق حــول ا��ســابات ، و ح�ــ� �ــ� حالــة غيــاب ع�ــ� اتفاقيــات م��مــة ممنوعــة عليــھ ، ت�يــان ذلــك �ــ� تقر�ــره العــام ا

�تفاقيـــات ع�ـــ� محـــافظ ا��ســـابات كتابـــة التقر�ـــر ا��ـــاص و ذكـــر غيابـــھ فيـــھ ، و عليـــھ كتابـــة تقر�ـــر خـــاص ل�ـــل 

حـادث نـاتج عــن قـرارات اســت�نائية �ـالتقر�ر حــول ز�ـادة رأس املــال ، تقر�ـر حــول توز�عـات �ســ�يقات �ر�ـاح ، تقر�ــر 

  .قانو�ي للمؤسسة   حول �غي�� الش�ل ال

  :باإلضافة  إ�� التقر�ر العام و التقر�ر ا��اص يكتب محافظ ا��سابات تقار�ر أخرى   

 .تقري حول املراقبة الداخلية  -

 .تأش��ة محافظ ا��سابات  -

 .تقر�ر حول ا��سابات ا��معة  -

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .36: �ن حش���� ، مرجع سبق ذكره ، ص�سر  - 1
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  : خاتمة الفصل �ول 

محـافظ ا��سـابات و شـروط ممارسـتھ للم�نـة و امل�ـام ال�ـ� من خالل  �ذا الفصل قمنا بتقديم ��ة عـن مف�ـوم    

أو�ـل القيـام ��ــا ، إ�ـ� جانـب ا��قــوق  ال�ـ� يتمتـع ��ــا و الواجبـات امللـزم ��ــا و موا�ـع �عي�نـھ و املن��يــة ال�ـ� ي�بع�ـا �ــ� 

 .تنفيذ م�متھ 

 

 



 

 

 الفصل الثاني 

معايير التدقيق الجزائرية  

الخاصة بمهنة محافظ 

 الحسابات
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  :تم�يد الفصل الثا�ي 

أثنــاء أداء محــافظ ا��ســابات مل�امــھ التدقيقيــة واجــھ العديــد مــن الصــعو�ات و املواقــف ا���ــ�ة    و الغامضــة         

فلــــــم تكــــــن �نــــــاك ضــــــوابط محــــــددة �س��شــــــد ��ــــــا و ملســــــايرة التطــــــورات ا��اصــــــلة ع�ــــــ� املســــــتوى الــــــدو�� بجان�يــــــھ 

ــان الــــدافع وراء قيــــام  الدولـــة ا��زائر�ــــة ب �ب�ـــ� و إصــــدار معــــاي�� التـــدقيق ا��زائر�ــــة �ــــ� �قتصـــادي و السيا�ــــ�� ، ـ�

لت�ون بمثابة البوصلة ال�� �س��شـد ��ـا   و �سـ�ند عل��ـا محـافظ ا��سـابات إلبـداء رأيـھ الف�ـ� ا��ايـد  2016ف��اير 

حول ��ة و سالمة القوائم املالية للكيان الذي يقوم بتدقيقھ و من خالل �ذا الفصل س�تطرق إ�� �اتھ املعـاي��  

  : ن ع�� ا��طة التالية معتمدي

 .مدخل مفا�ي�� للتدقيق �� ا��زائر : املبحث �ول  -

 .�طار القانو�ي مل�نة التدقيق �� ا��زائر : املبحث الثا�ي  -

 .ما�ية معاي�� التدقيق ا��زائر�ة و ا��اجة إل��ا : املبحث الثالث  -
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ائر : املبحث �ول    .مدخل مفا�ي�� للتدقيق �� ا��ز

�عت�ـــ� ا��زائـــر مـــن أواخـــر الـــدول ال�ـــ� تب�ـــت معـــاي��  التـــدقيق و لـــذلك  ســـنحاول إعطـــاء نبـــذة تار�خيـــة لتطـــور         

  .1التدقيق �� ا��زائر 

ائر : املطلب �ول    )1988-1969( املرحلة التار�خية لتطور التدقيق �� ا��ز

  ائر   ):1980-1969(املرحلة التار�خية لتطور التدقيق �� ا��ز

إن م�نة التدقيق �� امل�نـة ا��ديثـة �ـ� ا��زائـر ، و قـد عـرف التـدقيق �ـ� ا��زائـر تطـورات كث�ـ�ة مـن خـالل عـدة       

قــــوان�ن لتنظيم�ــــا و ذلــــك مــــن أجــــل مســــايرة التطــــورات �قتصــــادية ع�ــــ� مســــتوى الــــبالد ، بــــدأ تنظــــيم التــــدقيق �ــــ� 

حيــث أشــار إ�ــ�  197املتعلــق بقــانون املاليــة   31/12/1969: املــؤرخ �ــ�  107-69بموجــب �مــر  1969ا��زائــر ســنة 

  .رقابة الواجب فرض�ا ع�� املؤسسات العمومية �قتصادية �غية تأم�ن حق الدولة 

  ائر   ) :1988-1980(املرحلة التار�خية لتطور التدقيق �� ا��ز

لــوط�� و يــدأ التفك�ــ� �عــد الصــدمة الب��وليــة ال�ــ� أصــابت أســعار الب�ــ�ول انكشــف عيــوب و أســاليب �قتصــاد ا  

جديا �� إعادة النظر �� نمط ال�سي�� ا��طط شكال و مضمونا و �كـذا أصـبحت املؤسسـة �قتصـادية العموميـة 

املـؤرخ �ـ�  05-��80 الغالب ش�ل شركة �س�م أو شـركة ذات املسـؤولية ا��ـدودة و�ـان بفعـل صـدور القـانون رقـم 

  .من طرف مجلس ا��اسبة  01/03/1980

ائر : ب الثا�ي املطل   ) 2010-1988( املرحلة التار�خية لتطور التدقيق �� ا��ز

  ائر   ) 1991-1988( املرحلة التار�خية لتطور التدقيق �� ا��ز

املتعلق  04-88املتعلق بالقانون التوجي�� للمؤسسات العمومية �قتصادية و القانون  01-88بموجب القانون    

ملؤسســـــات �قتصـــــادية ، تـــــم الفصـــــل التـــــام بـــــ�ن التـــــدقيق ا��ـــــار�� ��ســـــابات بالقواعـــــد ا��اصـــــة املطبقـــــة ع�ـــــ� ا

املؤسسة �قتصادية ال�� يمارس�ا محافظي ا��سابات و يقـيم طـرق �سـي���ا ال�ـ� يتوال�ـا التـدقيق الـداخ�� تحـت 

  .سلطة مجلس إدارة املؤسسة 

  

  

                                                           
مـــذكرة تخــرج مقدمــة ضــمن متطلبـــات نيــل شــ�ادة املاســـ�� �ــ� العلــوم املاليـــة  و " واقـــع ممارســة م�نــة محــافظ ا��ســـابات �ــ� ا��زائــر :"  جبــور ســ�يلة    - 1

  ).48-47:( ، ص2016/2017تخصص تدقيق و مراقبة ال�سي�� ، �ليةة العلوم �قتصادية ، جامعة مستغانم ، ا��زائر ،  ا��اسبة ،
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  ائر   ):2010-1991(املرحلة التار�خية لتطور التدقيق �� ا��ز

حيث أ�شـا بموجـب  27/04/1991: املؤرخ ��  08-91: نتج عنھ صدور القانون رقم  01-88: ب القانون رقمبموج    

�ــــذا �خ�ــــ� املنظمــــة الوطنيــــة ل���ــــ�اء ا��اســــب�ن و ا��اســــب�ن املعتمــــدين ، و أو�لــــت ل�ــــم م�نــــة تــــدقيق ال�يئــــات و 

تــم صــدور قــانون جديــد يــنظم م�نــة  2010أمــا �ــ� ســنة .  املؤسســات ال�ــ� ل�ســت مــن اختصــاص مجلــس ا��اســبة 

املـنظم للم�نـة و �ـو  08-91ا��ب�� ا��اسب و محافظ ا��سابات و ا��لـس املعتمـد، كـذلك يل�ـ� أح�ـام القـانون 

  .2010يونيو  29: املؤرخ ��  01-10القانون 

ائر : املبحث الثا�ي     .�طار القانو�ي  مل�نة التدقيق �� ا��ز

وم باستعراض ال�يئات املشرفة ع�� م�نة التدقيق �� ا��زائر و ال��ان املشرفة ع�ـ� من خالل �ذا املبحث سنق    

 .معاي�� التدقيق ا��زائر�ة

ائر : املطلب �ول     : ال�يئات املشرفة ع�� م�نة التدقيق �� ا��ز

  : ا��لس الوط�� للمحاسبة : أوال 

ملالية و يتو�� م�ام �عتماد و التقي�س ا��اسـ�� و ي�شأ ا��لس الوط�� للمحاسبة تحت سلطة الوز�ر امل�لف با    

  .تنظيم و متا�عة م�نة ا��اسبة 

      أعضــاء منتخبــ�ن عــن �ــل تنظــيم م�ــ� ع�ــ� �قــل ، تحــدد بــا�� �شــكيلة أعضــاء ا��لـــس ) 3(يضــم ا��لــس ثالثــة     

  .و تنظيمھ و س��ه عن طر�ق التنظيم 

  1: ة ال��ان امل�ساو�ة �عضاء �تية ت�شأ لدى ا��لس الوط�� للمحاسب       

 .��نة تفت�ش املمارسات ا��اس�ية و الواجبات امل�نية  -

 ��نة �عتماد  -

 ��نة مراقبة النوعية  -

 ��نة الت�و�ن  -

  .تحدد �شكيلة �ذه ال��ان و صالحيا��ا عن طر�ق التنظيم 

  

                                                           
  .04:، ص  4مرجع سابق ذكره ، املادة  01-10ا��ر�دة الرسمية ل��م�ور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبية ، قانون  - 1



ائر�ة ا��اصة بم�نة محافظ ا��سابات                                                           :الفصل الثا�ي   معاي�� التدقيق ا��ز

 

24 
 

 : �شكيلة ا��لس الوط�� للمحاسبة  - 1

  1: يوضع ا��لس تحت سلطة الوز�ر امل�لف باملالية و يرأسھ الوز�ر امل�لف باملالية أو ممثلھ و ي�ش�ل من   

 ممثل الوز�ر امل�لف بالطاقة  -

  ممثل الوز�ر امل�لف باإلحصاء  -

  . ممثل الوز�ر امل�لف بال��بية الوطنية  -

  .ممثل الوز�ر امل�لف بالتجارة  -

  .لعا��ممثل الوز�ر امل�لف بالتعليم ا -

 ممثل الوز�ر امل�لف بالت�و�ن امل��  -

 .ممثل الوز�ر امل�لف بالصناعة  -

 .رئ�س املف�شية العامة للمالية   -

 .املدير العام للضرائب  -

 .املدير امل�لف بالتقي�س ا��اس�� لدى وزارة املالية  -

 .ممثل برتبة مدير بنك ا��زائر  -

 .البورصة ممثل برتبة مدير عن ��نة تنظيم و مراقبة عمليات  -

 .ممثل برتبة مدير عن مجلس ا��اسبة  -

 .أعضاء منتخب�ن عن ا��لس الوط�� للمصف الوط�� ل����اء ا��اسب�ن ) 3(ثالثة  -

 .أعضاء منتخب�ن عن ا��لس الوط�� للغرفة الوطنية ��افظي ا��سابات ) 3(ثالثة  -

 .سب�ن املعتمدين أعضاء منتخب�ن عن ا��لس الوط�� للمنظمة الوطنية للمحا) 3(ثالثة  -

 .أعضاء يتم اختيار�م لكفاءا��م �� مجا�� ا��اسبة و املالية و �عي��م الوز�ر امل�لف باملالية ) 3(ثالثة  -

ســـنوات بنـــاءا ع�ـــ� اق�ـــ�اح مـــن ) 6(�عـــ�ن  �عضـــاء املـــذ�ور�ن أعـــاله بقـــرار مـــن الـــوز�ر امل�لـــف باملاليـــة ملـــدة ســـتة        

  .ية الوزراء و مسؤو�� ال�يئات املعن

و �ـــ� حالـــة انقطـــاع ع�ــدة أحـــد �عضـــاء يـــتم اســـتخالفھ . ســـ�ت�ن ) 2(�ــل ) 1/3(تجــدد �شـــكيلة ا��لـــس بالثلـــث        

  .حسب �ش�ال نفس�ا و �ستخلف العضو ا��ديد ح�� ��اية الع�دة 

�ـــال يمكـــن للمجلـــس �ســـتعانة بـــأي �ـــ�ص مـــن شـــأنھ أن �ســـاعد �ـــ� أشـــغالھ بحكـــم مؤ�التـــھ ، ال ســـيما �ـــ� ا�     

  .ا��اس�� و املا�� و �قتصادي و القانو�ي

                                                           
  )24-21:(مرجع سابق ذكره ،ص" و التنظيمية مل�ن ا��ب�� ا��اسب محافظ ا��سابات و ا��اسب املعتمد مدونة النصوص ال�شر�عية "  مولود ديدان - 1
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 : م�ام ا��لس الوط�� للمحاسبة  - 2

  : تتمثل �� : م�ام ا��لس الوط�� فيما يتعلق بالقياس ا��اس�� :  2-1

 .جمع و استغالل �ل املعلومات و الوثائق املتعلقة با��اسبة و تدر�س�ا  -

ليــــل �ــــ� مجــــال تطــــو�ر و اســــتعمال �دوات  و املســــارات تحقيــــق أو العمــــل ع�ــــ� تحقيــــق �ــــل الدراســــات و التحا -

 .ا��اس�ية 

 .اق��اح �ل �جراءات ال�� ��دف إ�� تقي�س ا��اسبات  -

 .دراسة جميع مشار�ع النصوص القانونية املرتبطة با��اسبة و إبداء الرأي ف��ا و تقديم التوصيات �شأ��ا  -

 .�ن املستوى �� ا��ال ا��اس�� املسا�مة �� تطو�ر أنظمة و برامج الت�و�ن و تحس -

 .متا�عة و ضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطو�ر التقنيات ا��اس�ية و املعاي�� الدولية للتدقيق -

 .متا�عة تطور  املنا�� و النظم و �دوات املتعلقة با��اسبة ع�� املستوى الدو��  -

 .صالحياتھ تنظيم �ل التظا�رات و امللتقيات ال�� تدخل �� إطار   -

  : تتمثل �� :  م�ام ا��لس الوط�� فيما يتعلق ب�نظيم و متا�عة امل�نة ا��اس�ية: 2-2

 .املسا�مة �� ترقية امل�نة ا��اس�ية  -

 .املسا�مة �� تطو�ر أنظمة و برامج الت�و�ن و تحس�ن مستوى امل�ني�ن  -

 .مجال ا��اسبة ع�� املستوى الدو�� متا�عة تطور املن�� و النظم و �دوات املتعلقة بالت�و�ن ��  -

 .متا�عة و ضمان تحس�ن العناية امل�نية  -

 .إجراء دراسات �� ا��اسبة و امليادين املرتبطة ��ا بطر�قة مباشرة أو غ�� مباشرة    و �شر نتائج�ا  -

مســــاعدة �يئـــــات الت�ــــو�ن �ـــــ� ا��اســــبة مـــــن خـــــالل تصــــور دعـــــائم بيداغوجيــــة و مراجـــــع أخــــرى متعلقـــــة ��ـــــذا  -

  .الت�و�ن

 .تنظيم أو املسا�مة �� تنظيم ورشات الت�و�ن بمناسبة إدخال قواعد محاس�ية جديدة  -

  .القيام باألبحاث الناسبة ال�� �سمح بإعداد �دوات ا��ديدة ال�� توضع تحت تصرف امل�ني�ن ا��اسب�ن -

  : تتمثل �� : م�ام ا��لس الوط�� فيما يتعلق باالعتماد :  2-3

ت �عتمـــــاد و ال��ــــــ�يل �ـــــ� جــــــدول املصــــــف الـــــوط�� ل���ــــــ�اء ا��اســـــب�ن و الغرفــــــة الوطنيــــــة اســـــتقبال  طلبــــــا -

 .ف��ا  و الفصل            ��افظي  ا��سابات و املنظمة الوطنية للمحاسب�ن املعتمدين

 .تقييم صالحية إجازات و ش�ادات �ل امل�����ن الراغب�ن �� ا��صول ع�� �عتماد و ال���يل �� ا��دول  -

 .عداد و �شر قائمة امل�ني�ن �� ا��دول إ -

 .استقبال �ل الش�اوى التأدي�ية �� حق امل�� و الفصل ف��ا  -

 .تنظيم و مراقبة النوعية  -
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 .استقبال و دراسة مشار�ع قوان�ن أخالقية امل�نة املنجزة من مختلف امل�ني�ن و عرض�ا للموافقة  -

  : �اسب�نا��لس الوط�� للمصف الوط�� ل����اء ا�: ثانيا  

يـــتم تحديــــد �شــــكيلة ا��لـــس الــــوط�� للمصــــف  2011ينــــاير 27: املـــؤرخ �ــــ�  25-11بموجـــب املرســــوم التنفيــــذي       

  1.الوط�� ل����اء ا��اسب�ن و صالحياتھ و قواعد س��ه 

 :�شكيلة ا��لس الوط�� للمصف الوط�� ل����اء ا��اسب�ن  - 1

أعضـاء منتخبـ�ن مــن طـرف ا��معيـة العامــة مـن بـ�ن �عضــاء املعتمـدين و امل�ـ�ل�ن �ــ� ) 9(ي�شـ�ل مـن �ســعة     

جـــدول املصـــف الـــوط�� ل���ـــ�اء ا��اســـب�ن عـــن طر�ـــق �ق�ـــ�اع الســـري ، �عضـــاء ال�ســـعة املنتخبـــون �ـــم الـــذين 

مينــــا عامــــا ل��ز�نــــة ، و يــــوزع �عضــــاء تحصـــلوا ع�ــــ� أك�ــــ� عــــدد مــــن �صـــوات املعلــــن عــــ��م ع�ــــ� التــــوا�� رئ�ســـا ، أ

الباقون حسب العد التناز�� لألصوات املتحصل عل��ا ، و �� حالة �ساوي �صوات �عت�� فائزا امل���� �قدم �� 

  .امل�نة 

 :صالحيات ا��لس الوط�� للمصف الوط�� ل����اء ا��اسب�ن  - 2

  : ي�لف ا��لس ع�� ا��صوص بما ي��    

 .نقولة و غ�� املنقولة التا�عة للمصف الوط�� ل����اء ا��اسب�ن و �سي���اإدارة �مالك امل -

إقفال ا��سابات السنو�ة عند ��اية �ل سـنة ماليـة ، و عرضـ�ا ع�ـ� ا��معيـة العامـة السـنو�ة مرفقـة بكشـف  -

 .تنفيذ م��انية السنة و مشروع م��انية السنة املالية املوالية 

 .ررة من طرف ا��معية العامة تحصيل �ش��ا�ات امل�نية املق -

 .ضمان �عميم نتائج �شغال املتعلقة با��ال الذي �غطيھ امل�نة و �شر�ا و توز�ع�ا  -

 .تنظيم ملتقيات ت�و�ن ل�ا عالقة بمصا�� امل�نة  -

 . �نخراط �� �ل منظمة ج�و�ة أو دولية تمثل امل�نة ب��خيص من الوز�ر امل�لف باملالية  -

 .ل����اء ا��اسب�ن لدى املنظمات الدولية املماثلة  تمثيل املصف الوط�� -

 .إعداد النظام  الداخ�� للمصف الوط�� ل����اء ا��اسب�ن  -
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  :ا��لس الوط�� للغرفة الوطنية ��افظي ا��سابات :  ثالثا 

للغرفـة الوطنيـة ، يـتم تحديـد �شـكيلة ا��لـس الـوط��  2011ينـاير 27املـؤرخ �ـ�  26-11بموجب املرسوم رقم           

  1.��افظي ا��سابات و صالحياتھ و قواعد س��ه 

 :�شكيلة ا��لس الوط�� للغرفة الوطنية ��افظي ا��سابات  - 1

أعضاء منتخب�ن من طرف ا��معيـة العامـة مـن بـ�ن �عضـاء املعتمـدين و امل�ـ�ل�ن �ـ� ) 9(ي�ش�ل من �سعة       

انتخـاب أعضـاء ا��لـس عـن طر�ـق �ق�ـ�اع السـري ، �عضـاء جدول الغرفـة الوطنيـة ��ـافظي ا��سـابات ، يـتم 

ال�ســعة املنتخبــون �ــم الــذين تحصــلوا ع�ــ� أك�ــ� عــدد مــن �صــوات املعلــن عــ��م ع�ــ� التــوا�� رئ�ســا ، أمينــا عامــا 

ل��ز�نــة ، و يــوزع �عضــاء البــاقون حســب العــد التنــاز�� لألصــوات املتحصــل عل��ــا ، و �ــ� حالــة �ســاوي �صــوات 

  .� فائزا امل���� �قدم �� امل�نة �عت�

 : صالحيات ا��لس الوط�� للغرفة الوطنية ��افظي ا��سابات  - 2

 .إدارة �مالك املنقولة و غ�� املنقولة التا�عة ا��لس الوط�� للغرفة الوطنية ��افظي ا��سابات  و �سي���ا -

ا��معيـة العامـة السـنو�ة مرفقـة بكشـف إقفال ا��سابات السنو�ة عند ��اية �ل سـنة ماليـة ، و عرضـ�ا ع�ـ�  -

 .تنفيذ م��انية السنة و مشروع م��انية السنة املالية املوالية 

 .تحصيل �ش��ا�ات امل�نية املقررة من طرف ا��معية العامة  -

 .ضمان �عميم نتائج �شغال املتعلقة با��ال الذي �غطيھ امل�نة و �شر�ا و توز�ع�ا  -

 .عالقة بمصا�� امل�نة تنظيم ملتقيات ت�و�ن ل�ا  -

 . �نخراط �� �ل منظمة ج�و�ة أو دولية تمثل امل�نة ب��خيص من الوز�ر امل�لف باملالية  -

 .و عند الغ��   تمثيل الغرفة الوطنية ��افظي ا��سابات لدى ال�يئات العمومية و جميع السلطات -

 .ماثلة تمثيل الغرفة الوطنية ��افظي ا��سابات لدى املنظمات الدولية امل -

 .إعداد النظام  الداخ�� الغرفة الوطنية ��افظي ا��سابات -

ائر�ة :   الثا�ي املطلب   :ال��ان املشرفة عل معاي�� التدقيق ا��ز

  :��نة توحيد املمارسات ا��اس�ية و إجراءات العمل : أوال 

  : إن ��نة توحيد املمارسات ا��اس�ية و إجراءات العمل م�لفة بــ    
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 .منا�� �� ميدان املمارسات ا��اس�ية و إجراءات العمل وضع  -

إعداد املشار�ع املتفق عل��ا بالت�سيق مع مختلف املؤسسات املعنيـة و املتعلقـة باملعـاي�� ال�ـ� وضـع��ا ال�يئـات  -

 .الدولية حول توحيد ا��اسبة و تطبيق�ا 

اقبة ا��ودة : ثانيا    : ��نة مر

  : ة بــ إن ��نة مراقبة ا��ودة م�لف    

 .وضع منا�� عمل �� ميدان جودة ا��دمات  -

 .وضع آراء و اق��اح مشار�ع النصوص ال�شر�عية �� ميدان ا��ودة  -

 .ضمان جودة التدقيقات امل�لف ��ا املدقق�ن امل�ني�ن  -

 .ضمان املعاي�� ا��اصة بكيفيات تنظيم امل�اتب و إدار��ا  -

 .امل�نة قصد ضمان م�مات تفقد ا��ودة ذكر أسماء املراقب�ن ا��تار�ن من ب�ن أ�ل  -

  :  �نة ا��اصة�ال: ثالثا 

ال��نة ا��اصة  �ـ� ال��نـة امل�لفـة بوضـع معـاي�� التـدقيق ا��زائر�ـة ، أ�شـأت ضـمن ا��لـس الـوط�� للمحاسـبة     

  1.و �� مؤلفة من خ��اء �� شؤون ا��اسبة و التدقيق 

ائ: املبحث الثالث    : ر�ة و ا��اجة إل��ا ما�ية معاي�� التدقيق ا��ز

نتطــرق �ــ� �ــذا املبحــث إ�ــ� عــرض ملعــاي�� التــدقيق ا��زائر�ــة املطبقــة مــن طــرف محــافظ ا��ســابات باإلضــافة إ�ــ�    

  2.الضرورة امل��ة إلصدار�ا و توف�� ا��و املالئم لتطبيق�ا 

ائر�ة: املطلب �ول    : ا��اجة إ�� معاي�� التدقيق ا��ز

ائر�ة ضرورة إصدار معاي��  - 1  :التدقيق ا��ز

ــــع        إن ممارســـة م�نـــة التـــدقيق �ـــ� ا��زائـــر �ـــ� �مـــس القر�ـــب �انـــت مختلفـــة عـــن املمارســـات الدوليـــة �و��ـــا تخضـ

ملمــارسة ميدانية  إ�� معاي�� وا��ة و مضبــوطة قانــونا �ذا من ج�ـة و من ج�ة أخرى باعتبار �قتصاد ا��زائـري 

قتصاديات العاملية �خرى ، و بالتا�� ف�و يـؤثر  و يتـأثر بالب�ئـة العامليـة ا��يطـة بـھ ال يمكن أن ينمو بمعزل عن �

                                                           
  ).51 -50: (جبور س�يلة ، مرجع سابق ذكره ، ص - 1
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل ش�ادة " �زائر�ة م�نة محافظ ا��سابات ب�ن الواقع و �ل��ام بمعاي�� التدقيق ا�" بوحتة ع�� ، زعي�� خ�� الدين ،  - 2

 -40: (، ص 2018/2019املاس�� �� العلوم املالية و ا��اسبة  ، تخصص محاسبة و تدقيق ، �لية العلوم �قتصادية ، جامعة دمحم بوضياف ، املسيلة ، 
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و نظرا للظروف ا��يوسياسية  املفروضة ع�� ا��زائر ع�ـ� غـرار مفاوضـات �نضـمام إ�ـ� املنظمـة العامليـة للتجـارة 

ا��اس�ية ال�� باشر��ا ا��زائـر خاصـة ، و مسايرة التطورات �قتصادية العاملية و استكماال لسلسلة �صالحات 

و املعــاي�� الدوليــة ) ISA(�عــد صــدور النظــام ا��اســ�� املــا�� ا��ديــد و الــذي يتوافــق مــع املعــاي�� ا��اســ�ية الدوليــة 

أ�ــ�ت إلزامــا ع�ــ� الســلطات ا��زائر�ــة التفك�ــ� �ــ� إصــدار معــاي�� تــدقيق جزائر�ــة )  IFRS(إلعــداد التقــار�ر املاليــة 

 2011معــاي�� التــدقيق الدوليــة ، و تخــدم م�نــة التــدقيق �ــ� ا��زائــر ، و �انــت البدايــة ورشــة العمــل ســنة  تتما�ــ�� و

من طرف ا��لس الوط�� للمحاسبة تل��ا �عد ذلـك مجموعـة مـن  2016لتصدر أول مجموعة من املعاي�� �� ف��اير 

 .املعاي�� �خرى 

ائ - 2  :ر�ة توف�� ب�ئة مالئمة لتطبيق معاي�� التدقيق ا��ز

      ع�ــ� ذلــك  ح�ــ� �ســتطيع محــافظ ا��ســابات تطبيــق معــاي�� التــدقيق ا��زائر�ــة ال بــد مــن تــوافر عوامــل �ســاعده    

  : و من أ�م�ا 

         وجـــود نظـــام محاســـبة شـــفاف �ســـمح با��صـــول ع�ـــ� بيانـــات ماليـــة �عتمـــد عل��ـــا �ســـ�ند إ�ـــ� معـــاي�� ا��اســـبة  -

 .و التدقيق الدو�� 

و عدالـة �عيـدا عـن    وجود نظام قضــا�ي مستقل و فعال قادرا ع�ـ� سـرعة البـث �ـ� القضـايا ا��تلفـة بكفــــاءة  -

 .املؤثرات 

 .و جود قوان�ن ضر��ية ت�سم بالوضوح و العدالة و الشفافية  و تضمن �فصاح عن البيانات املالية  -

 .راءات الب��وقراطية ف��ارفع كفاءة �دارة و �ج�زة ا���ومية و ا��د من �ج  -

 .إ�شاء جمعيات و �يئات م�نية ل�ل قطاع من القطاعات منظمة بقوان�ن تضمن فعاليا��ا -

تحقيق الت�امل ب�ن املراجعـة الداخليـة و ا��ارجيـة عـن طر�ـق تـوف�� معلومـات تفصـيلية حقيقيـة �سـاعد ع�ـ�  -

 .ة اتخاذ القرارات الفعالة و ضمان سالمة البيانات املالية املدقق
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  .معاي�� التدقيق املطبقة من طرف محافظ ا��سابات : املطلب الثا�ي 

ائري للتدقيق  - 1  " إتفاق حول أح�ام م�مة التدقيق "    NAA210املعيار ا��ز

  : مجال تطب�يق املعيار : 1-1

�عـــا�� �ـــذا املعيـــار ا��زائـــري للتـــدقيق واجبـــات املـــدقق لإلتفـــاق مـــع �دارة و عنـــد �قتضـــاء مـــع ��ـــ�اص     

القائم�ن ع�� ا��كم �� املؤسسة  حـول أح�ـام م�مـة التـدقيق يخـص املعيـار �ـل م�ـام تـدقيق الكشـوف املاليـة 

ا��صـــائص فيمـــا يخـــص التــــدقيقات  التار�خيـــة ال�ليـــة أو ا��زئيـــة و كـــذلك امل�ـــام امل��قـــة ، مــــع وجـــود �عـــض

  .1املتكررة أو التدقيقات الصغ��ة 

ال �شــ�ل نمــاذج رســائل امل�مــة املق��حــة �ــ� امل��ــق إال أمثلــة يجــب ت�ليف�ــا مــع املتطلبــات و الشــروط ا��اصــة     

  .بامل�مة 

  .يقصد باملدقق �� �ذا املعيار محافظ ا��سابات أو املدقق املتعاقد وفق ا��الة       

   :��داف  – 1-2

و متا�عـــة م�مــــة التـــدقيق فقـــط �ــــ� ا��ـــاالت ال�ـــ� ت�ــــون الشـــروط ال�ـــ� ســــيجري  قبـــول إن �ـــدف املـــدقق �ــــو     

  2: التدقيق ع�� أساس�ا قد تم �تفاق عل��ا 

 .ضمان أن الشروط املسبقة للتدقيق مجتمعة  -

القــائم�ن ع�ــ� ا��كــم �ــ� املؤسســة �عــد التأكــد مــن وجــود تفــا�م مشــ��ك بــ�ن املــدقق و �دارة و عنــد �قتضــاء  -

 .ع�� أح�ام م�مة التدقيق 

         يجـــب ع�ـــ� املـــدقق أن يطلـــب مـــن الكيـــان تأكيـــد موافقتـــھ ع�ـــ� �ح�ـــام و الشـــروط املعروضـــة �ـــ� رســـالة امل�مـــة  -

 .و يجب أن يدون �� ملف عملھ �ل اختالف محتمل 

 : الشروط املسبقة للتدقيق  - 2

  : املسبقة للتدقيق مجتمعة ال سيما  يجب ع�� املدقق أن يضمن الشروط

 .املرجع ا��اس�� املطبق مقبول بالنظر ��صائص الكيان و �دف كشوفھ املالية  -

 .�دارة �ع��ف ، تدرك و تتحمل مسؤولي��ا فيما يخص �عداد و العرض الصادق للكشوف املالية  -

                                                           
  .02: �ة الصادر عن وز�ر املالية ص املتضمن معاي�� التدقيق ا��زائر  04/02/2016: املؤرخ ��  02املقرر رقم  - 1
  .نفسھ  - 2



ائر�ة ا��اصة بم�نة محافظ ا��سابات                                                           :الفصل الثا�ي   معاي�� التدقيق ا��ز

 

31 
 

 .�عت�� �دارة من الضروري وضع نظام للمراقبة الداخلية الفعال  -

 .ال تضع �دارة أية  حدود أو قيود ع�� الفحوص و املراقبات املؤداة و الضرور�ة للقيام بامل�مة  -

      إذا توقـــع املـــدقق عـــدم قدرتـــھ ع�ـــ� تقـــديم رأيـــھ حـــول الكشـــوف املاليـــة بـــاف��اض عـــدم اجتمـــاع الشـــروط املســـبقة     

خ�ـ� مناقشـة �مـر مـع �دارة أو القـائم�ن ع�ـ� أو ع�� أساس ا��دود املفروضة من �دارة فإنھ يتوجـب ع�ـ� �ـذا � 

  .ا��كم �� املؤسسة و �� حالة عدم معا��ة �مر يرفض امل�مة إال إذا �ان القانون يمنع ذلك 

 :  محتوى رسالة امل�مة  - 3

  : �ح�ام �ساسية لرسالة امل�مة :  3-1

  1: يجب أن تتضمن يجب أن تدون أح�ام م�مة التدقيق �� رسالة م�مة التدقيق و       

 �ــدف و نطــاق التـــدقيق املتضــمن للكشـــوف املاليــة و م��ـــا مرجــع ال�شـــر�ع املطبــق ، القـــوان�ن الســار�ة املفعـــول  -

 .معاي�� التدقيق 

 .مسؤوليات املدقق -

 .مسؤوليات �دارة  -

 .�عر�ف املرجع ا��اس�� املطبق عند إعداد الكشوف املالية  -

 .استعمالھ �� �ل تقر�ر مقدم من املدققإشارة إ�� ش�ل و مضمون املقرر  -

 .قاعدة حساب التعو�ضات و كيفية الدفع  -

 .مخطط و تنفيذ التدقيق -

نظــــرا ل��ــــدود املرتبطــــة بالتــــدقيق و كــــذلك تلــــك املرتبطــــة باملراقبــــة الداخليــــة فإنــــھ يوجــــد خطــــر ال يمكــــن  -

التخطــيط  للتــدقيق و تنفيــذه �شــ�ل تفاديــھ مــرتبط �عــدم القــدرة ع�ــ� كشــف وجــود اخــتالالت معت�ــ�ة ح�ــ� لــو تــم 

 .��يح

يجب ع�� �دارة أن تقدم مشروع الكشوف املالية و �ل املعلومات الضـرور�ة �ـ� الوقـت املناسـب للمـدقق  -

 .ح�� �سمح لھ بإتمام التدقيق وفق الرزنامة املق��حة 

قـــد �علـــم ��ـــا �ـــ� الف�ـــ�ة يجـــب ع�ـــ� �دارة إعـــالم املـــدقق باألفعـــال ال�ـــ� قـــد تـــؤثر ع�ـــ� الكشـــوف املاليـــة ال�ـــ�  -

 .املمتدة ب�ن تار�خ تقر�ر املدقق و تار�خ املصادقة ع�� الكشوف املالية 

  : من ج�ة أخرى إذا طرأت ا��االت التالية يجب أن تحتوي رسالة امل�مة ع�� النقاط التالية    

                                                           
.03: ، املرجع سبق ذكره ، ص 002املقرر رقم  - 1  



ائر�ة ا��اصة بم�نة محافظ ا��سابات                                                           :الفصل الثا�ي   معاي�� التدقيق ا��ز

 

32 
 

 .�ح�ام املتعلقة بمشاركة مدقق�ن آخر�ن أو خ��اء  -

 .�ن داخلي�ن أو مستخدمي الكيان �ح�ام املتعلقة بإشراك مدقق -

 .�ح�ام ال�� يجب اتخاذ�ا مع املدقق السابق ، وعند �قتضاء �� حالة التدقيق �و�� -

بمشــاركة مــدقق�ن آخـر�ن أو خ�ــ�اء ،أو إشــراك مــدقق�ن داخليــ�ن : مـن ج�ــة أخــرى ال ســيما �ـ� ا��ــاالت التاليــة 

  :أو مستخدمي الكيان 

و عنـد �قتضـاء �ـ� حالـة التـدقيق �و�ـ� يجـب أن تحتـوي رسـالة امل�مـة ع�ـ� التعامل مـع املـدقق السـابق ،  -

 .�ح�ام املتعلقة ��ا 

  : التدقيقات املتكررة :  3-2

املصــادقة مـــن الطــرف�ن املعنيــ�ن ع�ـــ� رســالة امل�مــة �وليـــة ا��ــددة مــن طـــرف املــدقق �ــ� الســـنة  يجــب أن -

 1.الفحص و املراقبة �و�� من امل�مة و ذلك قبل الشروع �� أعمال 

ــان مــــن الضـــروري تـــذك�� الكيــــان بمحتـــوى رســــالة   امل�مـــة و إعــــادة  - يحـــدد املـــدقق أثنــــاء تأديـــة م�متــــھ إذا ـ�

 : صياغتھ ال سيما عند 

 وجود مؤشرات تظ�ر سوء تقدير �دارة حيال طبيعة و نطاق تدخالت املدقق. 

  مواج�ة املدقق ملشا�ل خاصة لدى مباشرة أعمالھ. 

 ات �� ال�يئة املس��ة أو القائم�ن ع�� ا��كم �� املؤسسة أو املسا�م�ن حدوث �غي��. 

  مالحظة تطور �� طبيعة و أ�مية �شاطات الكيان. 

  وقوع حدث أو طلب من الكيان يتطلب واجبات إضافية من طرف املدقق. 

  ضـــمن رســـالة تـــدمج العناصـــر ال�ـــ� تمـــت مراجع��ـــا إمـــا �ـــ� رســـالة امل�مـــة جديـــدة �عـــوض الســـابقة أو تـــدرج

 . م�مة تكميلية 

 :�عديل أح�ام امل�مة �� إطار م�مة التدقيق التعاقدية  - 4

يجب ع�� املدقق أن ال يقبـل �عـديل أح�ـام م�مـة التـدقيق إذا لـم يكـن �نـاك سـ�ب معقـول لفعـل ذلـك ، مـثال ال      

ع�ـ� رأي مـع الـتحفظ يمكن للغدارة أن تطلب تحديد م�مة التـدقيق إذا �ـان  ال�ـدف مـن ذلـك �ـو تجنـب ا��صـول 

  .ع�� جوانب معينة 
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قبـل ان��ـاء م�مـة املــدقق ، و إذا طلـب املـدقق �عــديل م�مـة التـدقيق إ�ـ� م�مــة تقـود إ�ـ� مســتوى تـأم�ن أقـل ، فــإن      

  عليھ تحديد ما إذا �ان �ناك س�ب معقول �ستد�� ذلك مع تقدير �ثار القانونية و التنظيمية ا��تملة      

ق املـــدقق ع�ـــ� �عـــديل أح�ـــام م�مـــة التـــدقيق غ�ـــ� م�مـــة محـــددة أو خدمـــة مرتبطـــة ��ـــا فيجـــب ع�ـــ� �ـــذا إذا وافـــ      

  .�خ�� و �دارة وضع أح�ام جديدة و تضمي��ا �� رسالة امل�مة أو تحت أي ش�ل آخر مناسب لإلتفاق الكتا�ي 

ر �جـراءات املتخـذة ال�ــ� تضـمن��ا �ــذه إن تقر�ـر املـدقق ال يجــب أن يحيـل إ�ـ� امل�مــة �صـلية كمرجـع أو أن يــذك     

  .�خ��ة إذا �انت امل�مة ا��ديدة معنية ��ذه �جراءات 

إذا �عــذر ع�ــ� املــدقق قبــول �عــديل أح�ــام م�مــة التــدقيق ولــم تــرخص لــھ �دارة بمتا�عــة م�متــھ �وليــة ، يجــب      

  : عليھ 

  املطبق بذلك �ستقالة من م�مة التدقيق إذا سمح القانون أو التنظيم. 

  تحديـــــد وجـــــود أي نـــــوع مـــــن �ل�ـــــ�ام ، �عاقـــــدي أو شـــــ�ل آخـــــر و إبـــــالغ أثـــــار ذلـــــك لألطـــــراف �خـــــر�ن مثـــــل

 .���اص القائم�ن ع�� ا��كم �� املؤسسة أو املالك�ن أو سلطات املراقبة 

 :خصوصيات أخرى  - 5

�ـــ� حالـــة التـــدقيقات املشـــ��كة حيـــث تمـــنح امل�مـــة إ�ـــ� عـــدة مـــدقق�ن فـــإن �ـــؤالء إمـــا �عـــدون رســـالة امل�مـــة  -

 .1مش��كة أو عدة رسائل ففردية 

�� حالة رسالة امل�مة املش��كة يجـب أن تحـدد بدقـة توز�ـع �عمـال بـ�ن املـدقق�ن و م��انيـة ��عـاب ا��صصـة  -

 .ل�ل واحد م��م 

كيان الذي يقوم بإعداد حسابات مجمعة أو مدمجة �و أيضا مدقق كيان آخـر أو عـدة عندما ي�ون مدقق ال  -

 .ما إذا �ان ي�ب�� إعداد رسالة م�مة مش��كة لعدة كيانات  كيانات تا�عة لنفس ا��موعة ، سيقدر

عنــــدما يقــــوم املــــدقق باختيــــار إعــــداد رســــالة امل�مــــة يجــــب أن يطلــــب مــــن الكيــــان �م التأكيــــد خطيــــا أن جميــــع  -

 .الكيانات وافقت ع�� محتوى رسالة امل�مة �ل فيما يخصھ
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ائري للتدقيق التأكيدات ا��ارجية    :NAA 505املعيار ا��ز

  :ح م�سطا و�دا لتغطية جميع جوانب املعيار �� البنود التاليةسنحاول شرحھ شر  رل�ذا املعيابال�سبة      

  ا��ارجية التأكيداتمف�وم -1

 إ�ــ�طــرف املرســل مباشــرة طر�ــق رد حطــي موج�ــھ مــن  نعليــھ عــ�ــو دليــل مث�ــت يــتم ا��صــول :ا��ــار�� التأكيــد-

  .1 أخرش�ل  أوالك��و�ي  أواملدقق سواء �ان �� ش�ل ور�� 

  :صنف�ن �ما إ��ا��ار��  التأكيدو�صنف    

باملوافقـــة ع�ـــ�  أمـــاجميـــع ا��ـــاالت يـــرد مباشـــرة ع�ـــ� املـــدقق �ـــ�  أن �ـــو طلـــب يـــدعو مرســـل الـــرد :�يجـــا�ي التأكيـــد

  .نف��ا او يقدم معلومات ناقصة مطلو�ة  أواملعلومات الواردة 

  .الطلب �الواردة �للمعلومات  ھحالة نفياملدقق �� يدعو مرسل الرد مباشرة  طلب �و :السل�� التأكيد-

  ا املعيار واجبات املدقق وفق �ذ-2

  :ي��  تتمثل واجبات املدقق �� ما         

  .ا��ار�� التأكيد إجراءاتع�� عند اعتماده  التأكيدا��فاظ ع�� الرقابة ع�� طلبات  -     

  .املرسل إ��الطلب  إرسال إجراءاتمتا�عة  -      

  .�دارة بإعالميقوم  أنصلة ومصداقية يجب  تمقنعة ذاا��صول ع�� عناصر  استخلص ��م قدرتھإذا  -     

  .أوالغش  إ���ان �ش��  إذاما  ھبتقييم�� حالة الكشف عن انحراف فع�� يقوم   -         

  التدقيق البديلة إجراءات-3

  :�� ا��االت التاليةذات مصداقية  مث�تة أدلةالتدقيق البديلة ��دف ا��صول ع��  إجراءات إ��ي��ا      

   التأكيدطلب  بإرساللھ  �دارةرفضت  إذا-

  .التأكيدحول مصداقية الرد ع�� طلب عوامل تث�� ش�وك  تب�ن لھ إذا- 

  .ال��يد �لك��و�ي أوعندما ت�ون الردود عن طر�ق الفاكس من مصدر الوثيقة  التأكدعدم  -

  .التأكيدطلب  �الردود ع� و�عداد الت�سيق�غية آخر قام املرسل باالستعانة ���ص  إذا -
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ائري للتدقيق �حداث الالحقة    : NAA560املعيار ا��ز

  :مجال التطبيق 

  .يتطرق �ذا املعيار إ�� إل��امات املدقق اتجاه �حداث الالحقة إلقفال ا��سابات �� إطار تدقيق الكشوف املالية 

  :الالحقة  �حداث

  : قد تتأثر الكشوف املالية ببعض �حداث ال�� تقع �عد تار�خ إقفال ا��سابات و تتعلق باألحداث الواقعة   

  .و تار�خ تقر�ر املدقق ) تار�خ إقفال ا��سابات (ب�ن تار�خ إعداد الكشوف املالية   -

 .�عد تار�خ تقر�ره إ�� غاية اعتماد الكشوف املالية من طرف ال�يئة املداولة  -

                دل تـــــار�خ املـــــدقق لقارئـــــھ ع�ــــ� أن املـــــدقق قـــــد اخـــــذ �عــــ�ن �عتبـــــار أثـــــر �حـــــداث و املعــــامالت املن��يـــــة إ�ـــــ� علمـــــھ يــــ  

  .و الواقعة إ�� غاية تار�خ إصدار التقر�ر 

  : يحدد املن�� ا��اس�� املتبع نوع�ن من �حداث   

 فال ا��سابات تلك �حداث ال�� تؤكد الظروف السائدة عند تار�خ إق. 

  تلـــك ال�ـــ� تـــدل ع�ـــ� ظـــروف ظ�ـــرت �عـــد تـــار�خ إقفـــال ا��ســـابات �حـــداث الالحقـــة �ـــ� تلـــك الواقعـــة بـــ�ن تـــار�خ

 .الكشوف املالية و تار�خ تقر�ر املدقق و ال�� علم ��ا املدقق �عد تار�خ تقر�ره 

     كشـــــوف املاليـــــة و تحصـــــل فيـــــھ �ـــــو تـــــار�خ الـــــذي أعـــــدت فيـــــھ ال) تـــــار�خ �قفـــــال(تــــار�خ إعـــــداد الكشـــــوف املاليـــــة

 .���اص ذوي السلطة مسؤوليا��م حيال ذلك 

  تــار�خ تقر�ــر املــدقق �ــو التــار�خ املو�ــ� ع�ــ� التقر�ــر املتعلــق بالكشــوف املاليــة و املوافــق لتــار�خ ال��ايــة الفعليــة

 .ي�ون سابقا لتار�خ إعداد الكشوف املالية  مل�مة التدقيق و ال يمكن أن 

 الكشوف املالية �و التار�خ الذي �عتمد فيھ �ذه �خ��ة مـن طـرف ا��معيـة العامـة أو مـن تار�خ املصادقة ع ��

 .طرف ال�يئة املداولة 

  تار�خ إصدار الكشوف املالية �و التار�خ الذي يتم فيـھ تـوف�� الكشـوف املاليـة املـدقق    و كـذا تقر�ـر املـدقق إن

 .وجد ألطراف خارجية
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  : ��داف

 : أ�داف املدقق �� إطار �ذا املعيار -

ا��صــول ع�ــ� العناصــر املث�تــة ال�افيــة و املالئمــة و ال�ــ� تــدل ع�ــ� أن �حــداث ال�ــ� وقعــت بــ�ن تــار�خ الكشــوف : أ 

  .  1املالية و تار�خ تقر�ره 

إحداث �عـديالت ع�ـ�  املعا��ة املالئمة لألحداث ال�� علم ��ا �عد تار�خ إصدار تقر�ره و ال�� �انت لتؤدي بھ إ��: ب 

  .محتواه إن علم ��ا قبل ذلك التار�خ 

  :�جراءات املطلو�ة 

  :أحداث وقعت ب�ن تار�خ الكشوف املالية و تار�خ تقر�ر املدقق 

موافقــة �دارة ع�ــ� إعــالم املــدقق باألحــداث ال�ــ� مــن شــأ��ا  �210ــ� إطــار م ج ت " مــذكرة م�مــة : يتضــمن بنــود *   

  .املالية ، و ال�� علمت ��ا ب�ن تار�خ إصدار التقر�ر و تار�خ �شر الكشوف املالية التأث�� ع�� الكشوف

مــن واجــب املــدقق وضــع �جــراءات الكفيلــة بجمــع العناصــر املقنعــة ال�افيــة ال�ــ�  مــن شـــأ��ا تحديــد مــا إذا �انــت * 

مطالــب بــإجراء تحقيــق إضــا��  �حــداث الواقعــة بــ�ن تــار�خ الكشــوف املاليــة و تــار�خ املــدقق ، حيــث أن املــدقق غ�ــ�

  .حول العناصر ال�� سبق و أن  خضعت إ�� إجراءات حققت نتائج مرضية 

يجب ع�� املدقق إجراء عمليات التدقيق املطلو�ة و ال�� �غطي الف��ة املمتـدة بـ�ن تـار�خ  الكشـوف املاليـة و تـار�خ * 

  .تقر�ر املدقق إ�� أقرب تار�خ ممكن 

  .بوفرة املعلومات ، خاصة املتعلقة بكيفية مسك ا��اسبة منذ تار�خ الكشوف املالية قد ترتبط �جراءات * 

  .يجب أن يأخذ �ع�ن �عتبار تقييمھ ال����� للمخاطر قصد تحديد طبيعة و نطاق إجراءات التدقيق * 

  .تحديد�ا إدراك �افة �جراءات املوضوعة من طرف �دارة من أجل التأكد أن �حداث الالحقة قد تم * 

طلبـــات ا��صـــول ع�ـــ� معلومـــات مـــن �دارة إذا لـــوم �مـــر لـــدى القـــائم�ن ع�ـــ� ا��كـــم �ـــ� املؤسســـة ملعرفـــة مـــا إذا * 

  :�انت �حداث الالحقة عند إقفال ا��سابات تأثر ع�� الكشوف املالية الواقعة مثال �� ا��االت التالية 

  التع�دات ا��ديدة   -

  .ل ا��ققة أو املرتقبة التنازالت أو اقتناء �صو  -

  .�حداث الواقعة و املتعلقة بالطا�ع التحصي�� لألصول  -

  .الز�ادات �� رأس املال  -

  .التطورات ا��ديدة املتعلقة با��صوم و املتوقع  حدو��ا  -

  .2نزع امللكية من طرف �دارة أو إتالف �صول  -
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  :غاية تار�خ إعتماد الكشوف املالية  حقائق علم ��ا املدقق ب�ن تار�خ تقر�ر التدقيق إ��

ال يلزم املدقق القيام بإجراءات التدقيق ع�� الكشوف املالية ، �عد تار�خ إصدار تقر�ـره     لكـن و إذا صـادف أن     

علمت �دارة املدقق �عد إصدار تقر�ره و قبل املصادقة ع�ـ� الكشـوف املاليـة يحـدث مـن شـأنھ أن يحـث �عـديالت 

  :إن علم �و بھ عند إصداره فعليھ ع�� التقر�ر 

 .مناقشة �ذه املسألة مع الغدارة و القائم�ن غ�� ا��كم �� املؤسسة   - أ

 .تحديد ما إذا �ان ي�ب�� �عديل الكشوف املالية   - ب

 : إذا أعدت �دارة الكشوف املالية فع�� املدقق   - ت

�عــذر تطبيــق الظــروف املب�نــة �ــ� تنفيــذ إجــراءات التــدقيق الظرفيــة الالزمــة ع�ــ� التعــديل املقــدم ، إال إذا  -

 .الفقرة املوالية 

 .تمديد إجراءات التدقيق  -

 .إصدار تقر�ر تدقيق جديد ع�� الكشوف املالية املعدلة  -

  حقائق علم ��ا املدقق �عد �شر الكشوف املالية ك 

 .ال يل��م املدقق بأي إجراء تدقيق ع�� الكشوف املالية �عد إش�ار�ا    

ائري ل   " NAA580"لتدقيق التصر�حات الكتابية املعيار ا��ز

  :مجال التطبيق 

إلزاميــة تحصــل املـدقق ع�ــ� التصــر�حات الكتابيـة مــن طــرف   �NAA580عـا�� املعيــار ا��زائــري للتـدقيق    -

 �دارة �� إطار مراجعة الكشوف املالية 

بالتصـر�حات الكتابيـة ال تقيـد تطبيـق الواجبات املطلو�ة �� املعاي�� ا��زائر�ـة للتـدقيق �خـرى و املتعلقـة  -

 .�1ذا املعيار

  :  التصر�حات الكتابية كعنصر مقنع

التصر�حات الكتابية �� �ل املعلومات الضرور�ة للمدقق �ـ� إطـار مراجعـة الكشـوف املاليـة و �ـ� بـذلك �عت�ـ� 

عنصرا مقنعا ، بالرغم من أن التصر�حات الكتابية تقدم العناصـر املقنعـة الضـرور�ة إال أ��ـا ال �عت�ـ� �ـ� حـد ذا��ـا 

ا ، إضـــافة إ�ـــ� أن �دارة حـــ�ن تقـــدم تصـــر�حات كتابيـــة عناصـــر  �افيـــة و مالئمـــة فيمـــا يتعلـــق باملســـائل ال�ـــ� �عا���ـــ
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موثوقـــــة ف�ـــــذا ال يـــــؤثر ع�ـــــ� طبيعـــــة و أثـــــر العناصـــــر املقنعـــــة �خـــــرى ال�ـــــ� جمع�ـــــا املـــــدقق و املتعلقـــــة بـــــأداء �دارة 

  .ملسؤوليا��ا ع�� أكمل وجھ أو تلك املتعلقة بالتأكيدات ا��اصة 

  : ��داف 

  : أ�داف املدقق �� 

التصــر�حات الكتابيــة مــن طــرف �دارة تؤكــد أن �ــذه �خ�ــ�ة قــد قامــت بمســؤوليا��ا ع�ــ� أكمــل  ا��صــول ع�ــ� –أ 

  .وجھ ، خاصة تلك املتعلقة بإعداد الكشوف املالية و شمولية املعلومات املقدمة للمدقق 

ا عـــن طر�ـــق �عز�ـــز العناصـــر املقنعـــة �خـــرى املتعلقـــة بالكشـــوف املاليـــة أو بالتأكيـــدات ا��اصـــة املتضـــمنة ف��ـــ -ب

  .التصر�حات الكتابية ، إذا اعت��ه املدقق ضرور�ا أو إذا �ان مطلو�ا إلطار معاي�� تدقيق أخرى 

الــرد �شــ�ل مالئــم ع�ــ� التصــر�حات الكتابيــة املقدمــة مــن طــرف �دارة أو �ــ� حالــة عــدم تقــديم التصــر�حات   - ج

  .الكتابية املطلو�ة من طرف املدقق 

  

  : الواجبات املطلو�ة  

  : ون الذين تطلب م��م التصر�حات الكتابيةاملس��

ع�� املدقق املطالبة بالتصر�حات الكتابية من املسي��ين ذوي املسـؤوليات املالئمـة    و املتعلقـة بإعـداد الكشـوف    

  .املالية و الذين �م ع�� دراية باملسائل املعينة 

  : التصر�حات الكتابية املتعلقة بمسؤولية �دارة 

 : إعداد الكشوف املالية 

ع�ـ� املــدقق مطالبـة �دارة بالتصــر�حات الكتابيـة تبــ�ن ف��ـا أ��ــا قامـت ب�امــل مسـؤوليا��ا �ــ� إطـار إعــداد الكشــوف 

املاليـــة طبقـــا للمعيـــار ا��اســـ�� املعمـــول بـــھ ، بمـــا �ـــ� ذلـــك التقيـــيم ال��يـــھ ل�ـــذه �خ�ـــ�ة مثلمـــا �ـــو محـــدد �ـــ� شـــروط 

  .ملقدمة للمدقق و شمولية املعامالت رسالة امل�مة املعلومات ا

ع�ــ� املـــدقق مطالبـــة �دارة بإرســال تصـــر�حات كتابيـــة تؤكـــد ف��ــا أ��ـــا قـــدمت لـــھ �ــل املعلومـــات ذات الداللـــة طبقـــا 

  .ألح�ام رسالة امل�مة 

  1.أن �ل املعامالت مقيدة و مو��ة ع�� الكشوف املالية 

  :تفصيل مسؤوليات �دارة ع�� التصر�حات الكتابية 

  يتم وصف مسؤوليات �دارة �� التصر�حات الكتابية ملصط��ات مطابقة لتلك املتضمنة �� رسالة امل�مة     
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  :تصر�حات كتابية أخرى 

تكملة لتصر�حات املطلو�ـة �ـ� إطـار معـاي�� التـدقيق �خـرى ، قـد �عت�ـ� ضـرور�ا ا��صـول ع�ـ� تصـر�حات كتابيـة    

أخــرى تــدعم عناصــر مقنعــة أخــرى متعلقــة بالكشــوف املاليــة أو بتأكيــدات خاصــة عديــدة متضــمنة ف��ــا ، �ــ� �ــذه 

  : � س�يل املثال خاصة ا��االت عليھ املطالبة بتصر�حات كتابية أخرى حول �ذه املسائل ع�

�عالم ب�ل النقائص املتعلقة باملراجعة الداخلية ال�� علمت ��ا �دارة و ال�ـ� يمكـن أن ت�ـون ل�ـا أثـر معت�ـ� ع�ـ� * 

  .املعلومة املالية 

غيــاب رأي أو موقــف �يئــات املراقبــة أو ال�يئــات العموميــة ال�ــ� مــن شــا��ا التــأث�� �شــ�ل كب�ــ� ع�ــ� كيفيــة عــرض * 

  .بات و طرق تقييم�ا ا��سا

حالــة الــدعاوى و ال��اعــات املعلومــة أو ا��تملــة و ال�ــ� مــن شــأ��ا �عــالم باملعلومــات املاليــة و ا��اســ�ية املوج�ــة * 

  .أو املوضوعة �� متناول الشر�اء أو املسا�م�ن 

  

  :تار�خ و مدة صالحية التصر�حات الكتابية

رب مما ي�ون من تار�خ تقر�ر املدقق حـول الكشـوف املاليـة يجب أن ي�ون تار�خ التصر�حات الكتابية �ق -

 .و ل�س �عده 

 .يجب أن �ش�� التصر�حات الكتابية إ�� �ل الكشوف املالية و �ل الف��ات ال�� �غط��ا تقر�ر املدقق  - -

  : ش�ل التصر�حات الكتابية 

ن التصـــر�حات الكتابيـــة ع�ـــ� شـــ�ل رســـالة تأكيـــد موج�ـــة غ�ـــ� املـــدقق ، حـــ�ن تطلـــب �دارة قانونيـــا و يجـــب أن ت�ـــ  

بإصـــدار شـــ�ادات عموميـــة كتابيـــة تـــذكر ف��ـــا مســـؤوليا��ا و �عت�ـــ� املـــدقق أ��ـــا تقـــدم �ـــل أو جـــزء مـــن التصـــر�حات 

  .�1 تلك الش�ادات املطلو�ة ، فإن رسالة التأكيد ال �ش��ط ف��ا أن تتطرق إ�� املسائل املتضمنة �

  :ال�شكيك �� مصداقية التصر�حات الكتابية املطلو�ة أو غ�� املتحصل عل��ا 

  :ال�شكيك �� مصداقية التصر�حات الكتابية 

إذا شك املـدقق �ـ� كفـاءة و نزا�ـة و أخالقيـات أو واجبـات �دارة أو ح�ـ� �ـ� إل��ام�ـا حيال�ـا أو تنفيـذ�ا ، عليـھ أن    

كھ حــول مصــداقية تلــك التصــر�حات الكتابيــة أو الشــف�ية و كــذلك العناصــر املقنعــة ع�ـــ� يحــدد مــدى تــأث�� شــ�و 

العموم ، بالتحديد إذا �انت التصـر�حات الكتابيـة مناقضـة للعناصـر املقنعـة �خـرى ، ع�ـ� املـدقق وضـع إجـراءات 
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ادة النظـر �ـ� تقيـيم الكفـاءة التدقيق الالزم و محاولة منھ �� حل �ذه التناقضات ، إذا لم يتم حل املسألة عليھ إع

  .، ال��ا�ة و أخالقيات وواجبات �دارة  

  :تصر�حات كتابية مطلو�ة غ�� متحصل عل��ا 

  : عندما ال تقدم �دارة تصر�حا أو عدة تصر�حات كتابية من تلك املطلو�ة ع�� املدقق 

  .دارة حول �ذه املسألة مناقشة � * 

تقيــــيم أثــــر ذلــــك ع�ــــ� مصــــداقية التصــــر�حات الكتابيــــة �انــــت أو شــــفو�ة أو ع�ــــ� إعــــادة تقيــــيم نزا�ــــة الغــــدارة و * 

  .العناصر املقنعة ع�� العموم 

 .إتخاذ التداب�� املناسبة بما �� ذلك املتعلقة بتحديد �ثر ا��تمل حول الرأي املع�� عنھ �� تقر�ر املدقق * 
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  :خاتمة الفصل الثا�ي

من خالل عرضنا ملعاي�� التدقيق ا��زائر�ة و ما جاء ت بھ ، استخلصنا أن ل�ا فضال وأ�مية كب��ة  �� �س�يل   

 .و �ذه ��مية �انت الدافع ��عل السلطات املعنية �سارع �� إصدار�ا  عمل محافظي ا��سابات و تنظيمھ ، 



 

 

 الفصل الثالث

دراسة ميدانية لعينة من 

 محافظي الحسابات
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  : الثالث  مقدمة الفصل

جـــاء �ـــذا الفصـــل ل�ســـقط ميـــدانيا مـــا جـــاء �ـــ� الفصـــول النظر�ـــة و الـــذي تـــم تقســـيمھ إ�ـــ� مبحثـــ�ن يـــتم مـــن     

خالل�مـا التعـرض إ�ـ� �جـراءات املن��يـة ال�ـ� تـم اعتماد�ـا و أ�م�ـا مـا �علـق �عينـة الدراسـة امل�ونـة مـن ثالثــون 

باالعتمــــاد ع�ــــ� برنــــامج يل�ــــا إحصــــائيا محــــافظ حســــابات ، و ال�ــــ� مثلــــت بيانيــــا و ال�ــــ� تــــم ا��صــــول عل��ــــا و تحل

  : ومنھ فمباحث الفصل    و �� �اآل�ي   SPSSا��زمة �حصائية �جتماعية 

  .إجراءات الدراسة امليدانية : املبحث �ول  

  .عرض و تحليل نتائج الدراسة : املبحث الثا�ي 
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  :إجراءات الدراسة امليدانية: املبحث �ول 

��دف �ذا املبحث إ�� تحديد مختلف ا��وانب املن��ية املرتبطة بطبيعة الدراسـة و أ�ـداف�ا    و الـذي مـن        

خاللـــــھ ســـــنعا�� إشـــــ�الية الدراســـــة املطروحـــــة باالعتمـــــاد ع�ـــــ� من��يـــــة مالئمـــــة ، وتتضـــــمن �جـــــراءات ال�ـــــ� تـــــم 

  . �ستعانة ��ا و ال�� س�تم تناول�ا �� املطالب التالية 

  مجال الدراسة :  ول املطلب �  

يجــب ع�ـــ� الباحـــث أن يقــوم بتحديـــد �طـــار العــام الـــذي تمـــت فيــھ الدراســـة و ذلـــك بتوضــيح زمـــان و م�ـــان        

جمــــع البيانــــات مــــن عينــــة الدراســــة ، فمــــن خــــالل �ــــذا املطلــــب سنو�ــــ� ا��ــــال امل�ــــا�ي       و الزمــــا�ي و كــــذلك 

ل��ــــــا مــــــن عينــــــة الدراســــــة   و �ختبــــــارات �حصــــــائية �ســــــاليب املســــــتخدمة �ــــــ� تحليــــــل �جابــــــات املتحصــــــل ع

  .املستخدمة ، وذلك من أجل إثبات أر�� فرضيات الدراسة 

  : ا��ال امل�ا�ي : أوال 

يتمثــل �ــ� تحديــد املنطقــة ا��غرافيــة ال�ــ� شــمل��ا الدراســـة امليدانيــة ، حيــث تــم جمــع البيانــات امليدانيــة مـــن     

  .عينة الدراسة ا��اصة من منطقة مستغانم 

  : ا��ال الزما�ي : ثانيا 

لدراسـة مـن أجـل يتمثل �� تحديد الف��ة الزمنية ال�� تمت ف��ا الدراسة امليدانية حيث تم �تصـال مـع عينـة ا   

  .15/07/2020: إ�� غاية  18/02/2020توز�ع �ست�يان و انتظار الردود ، حيث شملت الف��ة املمتدة من 

  

  : ا��ال املوضو�� : ثالثا 

و �ـ� �تفـاق حـول أح�ـام م�مـة التـدقيق ،  2016ا�تمت الدراسة بمعاي�� التدقيق ا��زائر�ة الصـادرة سـنة     

  التأكيدات ا��ارجية ، �حداث الالحقة  التصر�حات الكتابية ،

  مجتمع وعينة الدراسة: املطلب الثا�ي 

  مجتمع الدراسة: أوال

�عت�� تحديد مجتمع الدراسة �طـار أو املرجـع الـذي �سـ�ند إليـھ الباحـث مـن أجـل ا��صـول ع�ـ� البيانـات  

امليدانية، لكن السـتحالة دراسـة جميـع أفـراد ا��تمـع لظـرف مـن الظـروف يمكـن للباحـث ال��ـوء إ�ـ� اسـتخدام 
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نيــة �عمــيم نتــائج الدراســة ع�ــ� أســلوب العينــة، كمــا أن ت�ــون �ــذه العينــة ممثلــة للمجتمــع �صــ�� لغــرض إم�ا

  .ا��تمع ك�ل

  عينة الدراسة: ثانيا

تت�ون عينة الدراسة من ثالثون فردا، وامل�ونة أساسا من فئة محافظي ا��سابات، من مدينة مستغانم    

  . وال�� يمك��ا إدراك موضوع الدراسة باعتباره يخص �ذه الفئة

�ـ�� �نــاث والــذ�ور معـا ولكــن ب�سـب متفاوتــة، ولكــن و�شـ�� �نــا إ�ـ� أن أفــراد عينــة الدراسـة �شــمل ج�

�ــذا املتغ�ــ� ال يــؤثر ع�ــ�  دراســ�نا، ألن محــافظ ا��ســابات يــؤدي م�امــھ بصــفة عاديــة وكمــا يتطلبــھ القــانون 

  .�غض النظر عن طبيعة ج�سھ، و�التا�� �ستفيد  �ذا املتغ�� �� الدراسة

م��ــــا فقــــط، وا��ــــدول التــــا�� يو�ــــ� ) 30(اســــتمارة، واســــ��جاع ثالثــــون ) 50(وقــــد تــــم توز�ــــع خمســــون 

  .�حصائيات املتعلقة بتوز�ع استمارة �ست�يان

  �حصائيات املتعلقة باستمارة �ست�يان) : 1-1(ا��دول 

  يمثل الدائرة ال�س�ية املتعلقة باستمارة الالست�يان ) 1- 1(الش�ل رقم 
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 EXCELو�رنامج   �ست�يانمن إعداد الطالبت�ن بناءا ع�� نتائج : املصدر

اســــت�يان أي مــــا  50نالحــــظ أن عــــدد �ســــتمارات املوزعــــة تقــــدر بـــــ ) 1-1(مــــن خــــالل تحليلنــــا لنتــــائج ا��ــــدول 

 20، أمـا عـدد �سـتمارات غ�ـ� املسـ��جعة فقـدرت ب   %60اسـتمارة مـا يمثـل  30اس��جعت م��ا  %�100س�تھ 

  .املوزعة من العدد �جما�� لالستمارات  % 40استمارة و تمثل �سبة 

مـــن خـــالل القـــراءة التحليليـــة ل�ـــذه النتـــائج توصـــلنا إ�ـــ� أن �نـــاك أســـباب جعلـــت أفـــراد عينـــة البحـــث محـــل  

الدراسة، م��ا ا���ولة و م��ا املعلومة حسب تصر�حات السادة محافظي ا��سابات �� ك��ة �ل��امات و عـدم 

 .توفر الوقت للرد ع�� �ذه �ستمارات

نايـة بالبحـث العل�ــ� مـن طـرف �عــض أفـراد عينـة الدراســة ،و�التـا�� عـدم املســا�مة و�ـذا يـدل ع�ـ� عــدم الع

  .�� �رتقاء بامل�نة 

  .أدوات جمع البيانات  و معا����ا إحصائيا: املطلب الثالث 

سنو�� من خـالل �ـذا املطلـب  أداة أساسـية تتمثـل �ـ� �سـت�يان  باعتبـاره مجموعـة مـن �سـئلة املتنوعـة 

ببعضـــ�ا الـــبعض �شـــ�ل �ســـمح بتحقيـــق ال�ـــدف امل�شـــود  ، و يرســـل �ســـت�يان  بال��يـــد �لك��و�ـــي و واملرتبطـــة 

العادي أو باي طر�قة أخرى إ�� مجموعة من �فراد  و املؤسسات ال�� تم إختيار�ا من طـرف الباحـث  ل�ـي يـتم 

يـــة لتحقيـــق �ـــدف البحـــث �غـــض �عبئ��ـــا  و رد�ـــا للباحـــث ،و ي�ـــون عـــدد �ســـئلة  ال�ـــ� يحتو��ـــا  �ســـت�يان �اف

  .النظر عن عدد�ا 

  .كما سن�بادل من خالل �ذا املطلب  �ساليب �حصائية  املستخدمة ملعا��ة بيانات للدراسة

  .بناء أداة الدراسة : أوال 

�عــد �طــالع ع�ــ� أدبيــات الدراســة  و مختلــف الدراســات ال�ــ� تنازلــت متغ��ا��ــا تــم إعــداد �ســت�يان  �شــ�ل 

  .يحتوي  ع�� �جزاء التالية ��ا�ي 

  .مقدمة تم�يدية: أ

يـــــتم مـــــن خالل�ـــــا توضـــــيح مختلـــــف حي�يـــــات موضـــــوع الدراســـــة إلفـــــراد عينـــــة الدراســـــة مـــــع إعالم�ـــــم ســـــر�ة 

  .املعلومات ال�� سوف يقدمو��ا ألغراض علمية بحثية ال غ��

 : ا��زء �ول لإلست�يان : ب

  ).العمر، املؤ�ل العل��، ا����ة املي�ية(ة يتم إدراج فيھ البيانات ال��صية لعينة الدراس
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  :ا��زء الثا�ي لإلست�يان: ج

  :ينقسم إ�� محور�ن      

 :ا��ور �ول )  1

�ــل فقـرة ت�ـ�جم معيــار  و�تضـمن ار�عـة عبـارات مقســمة �ـ� جـدول واحــد �ـل م��ـا يحتـوي ع�ــ� أر�عـة  فقـرات،

  .من معاي�� التدقيق ا��زائر�ة

�ل �ستع�ن محافظ ا��سابات �� آداء م�امھ (�جابة ع�� السؤال الفر�� �ول ال�دف من �ذا ا��ور �و 

  .ومنھ اختبار الفرضية �و�� اعتمادا ع�� النتائج املتوصل إل��ا) بمعاي�� التدقيق ا��زائر�ة ؟ 

  :ا��ور الثا�ي)  2

  .فقرة، تمثل الصعو�ات محل الدراسة)  14(ي�تضمن أر�عة عشر      

�ل توجد �ناك صعو�ات تحـول دون تطبيـق (ا��ور �و اإ��ابة ع�� السؤال الفر�� الثا�ي  ال�دف من �ذا

ومنــھ اختيــار الفرضــية الثانيــة اعتمــادا ع�ــ� النتــائج املتوصــل ) محــافظ ا��ســابات ملعــاي�� التــدقيق ا��زائر�ــة ؟

  .إل��ا

  :وتحديد درجة املوافقة ع�� �ذه الفقرات ف�و ممثل �� ا��دول التا��    

  .درجات مقياس  ليكرت ا��ما��� ) 2-1(ا��دول  رقم    

بدائل 

  �جابة

غ�� موافق 

  �شدة

موافق   موافق  محايد  غ�� موافق

  �شدة

  05  04  03  02  01  الدرجة

  

  أساليب املعا��ة  �حصائية لبيانات الدراسة : ثانيا 

إجــراء التحليـل الــالزم  وتبو���ـا وعرضــ�ا ثـم�عـرف �حصـاء الوصــفي بأنـھ �حصــاء الـذي ��ــتم بجمـع البيانــات      

من خالل استخدام مقاي�س ال��عة املركز�ة ومقاي�س ال�شـ�ت، و أ�ـم أسـاليب �حصـاء الوصـفي و�ختبـارات 

  :�حصائية ال�� تم �ستعانة ��ا �� تحليل �جابات املتحصل عل��ا ��

  .�ستخدم من أجل تحليل خصائص عينة الدراسة :التكرارات  -
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�� تحو�ل التكرارات من قيمة عددية إ�� قيمة �س�ية وقـد تـم �سـتعانة ��ـا للمسـاعدة :  ل�سب املئو�ةا -

  .�� عملية تحديد خصائص عينة الدراسة

�ـــو أحـــد مقـــاي�س ال��عـــة املركز�ـــة �ك�ـــ� اســـتخداما، �ســـتخدم مـــن أجـــل معرفـــة :  املتوســـط ا��ســـا�ي -

  .متوسط �جابات املتحصل عل��ا

ما نظـرا لدقتـھ ، �ســتعان �ـو مـن أ�ـم مقـاي�س ال�شــ�ت وأك���ـا شـيوعا واسـتخدا:  املعيـاري �نحـراف  -

  .مدى �ش�ت �جابات عن وسط�ا ا��سا�ي وتباي��ا ةبھ ملعرف

صـدق الفرضـيات الختبـار مـدى )  T-TEST( �عـد تحليـل البيانـات تـم اســتخدام  :أساليب اختبار الفرضيات

  .املصاغة من عدم�ا

  .الفرضيات عرض وتحليل نتائج الدراسة واختبار: الثا�ياملبحث 

ا واختبـــــار الفرضـــــيات، حيـــــث تـــــم ل�ـــــيلحت ســــ�تطرق مـــــن خـــــالل �ـــــذا املبحـــــث إ�ـــــ� عـــــرض بيانــــات الدراســـــة و 

تقســيمھ  إ�ــ� مطلبــ�ن ، نتطــرق �ــ� املطلــب �ول إ�ــ� عــرض وتحليــل بيانــات النتــائج ، أمــا �ــ� املطلــب الثــا�ي فنقــوم 

  .لفرضياتمن خاللھ باختبار ا

  .عرض وتحليل نتائج الدراسة: املطلب �ول 

  :تحليل البيانات ال��صية: أوال 

  "��اصية العمر" التوز�ع التكراري ) 3-1(ا��دول رقم 

  .يمثل الدائرة ال�س�ية ��اصية العمر) 3-1(الش�ل 

 SPSSباالعتماد ع�� مخرجات برنامج التحليل من إعداد الطالبت�ن : املصدر
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حازت ع�� أع�� �سبة بواقع ) سنة  40اك�� من (أن الفئة العمر�ة ) 3- 1(نالحظ من خالل ا��دول       

من أفراد عينة الدراسة ، و�� ن�يجة )  % 26.7(ب�سبة ) سنة  40إ��  31من (ي�� ذلك الفئة العمر�ة ) 73.3%(

و تالاكم�ا إثر �نتقال من التنظيم  منطقية نظرا للتأخر �� منح �عتماد الناتج عن تأخر دراسة امللغات

  .حيث أصبح منح �عتماد من صالحيات �ذا �خ�� ) ا��لس الوط�� للمحاسبة (القديم إ�� ا��ديد 

  "للمؤ�ل العل�� " التوز�ع التكراري ) 4-1(ا��دول رقم 

  
  .للمؤ�ل العل��يمثل الدائرة ال�س�ية ) 4-1(الش�ل 

 SPSSباالعتماد ع�� مخرجات برنامج التحليل من إعداد الطالبت�ن : املصدر

نالحـــظ أن الفئـــة ال�ـــ� تمثـــل أ�ـــ�اب حـــام�� شـــ�ادة ل�ســـا�س حـــاوت ع�ـــ� أك�ـــ� ) 4-1(مـــن خـــالل ا��ـــدول     

فـردا مـن عينـة الدراسـة  ثـم تل��ـا فئـة حـام�� شـ�ادة  30مـن أصـل  25و �سـبة تكـرار ) % 83.3(�سبة و املقـدرة بــ 

فــردا مــن عينــة الدراســة ، و�عــود ذلــك إ�ــ� نظــام  30مــن أصــل  5ســبة تكــرار قــدر�ا و �)  %16.7(املاســ�� ب�ســبة 

LMD  الذي ظ�ر مؤخرا.  
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  "ا����ة امل�نية  " التوز�ع التكراري ) 5-1(ا��دول رقم 

  
  .ل����ة امل�نية يمثل الدائرة ال�س�ية ) 5-1(الش�ل 

 SPSSباالعتماد ع�� مخرجات برنامج التحليل من إعداد الطالبت�ن : املصدر

تمثـل أع�ـ� �سـبة )  سـنوات  10اك�ـ� مـن (أن ا����ة امل�نية ألفراد العينـة  ) 5-1(نالحظ من خالل ا��دول     

فردا من  العينة محل الدراسـة ، تل��ـا ا���ـ�ة امل�نيـة مـن  30من اصل  23ب�سبة تكرار قدر�ا ) %76.7(مقدرة بـ 

 5فـــردا مـــن عينـــة الدراســـة ، أمـــا ا���ـــ�ة امل�نيـــة أقـــل مـــن  30مـــن اصـــل  7ت ب�ســـبة تكـــرار قـــدر�ا ســـنوا 10إ�ـــ�  6

ســنوات ال تمثــل أي �ســبة تفـــاوت ، يرجــع الســ�ب تـــأخر مــنح �عتمــاد و التغ�ــ�ات ا��اصـــلة �ــ� طــرق و كيغيـــات 

  .منحة مؤشر ا����ة امل�نية الذي لديھ عالقة وطيدة بمؤشر الفئة العمر�ة 
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  .فس�� اتجا�ات أفراد العينة نحو محاور الدراسة عرض و تحليل ت:  ثانيا

  تص�يف املتوسطات ا��سابية حسب سلم ليكرت ا��ما���) 6-1(ا��دول رقم 

  
  

 2016" معاي��التدقيق ا��زائر�ة  فيفري "القياس �حصا�ي الستجابات أفراد العينة لـ) 7-1(ا��دول رقم 
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  :التحليل الك��

نالحظ أن املتوسط ا��سا�ي العام للمجموعـة �و�ـ� مـن املعـاي�� الصـادرة )  3-7( من خالل ا��دول 

يقــدر بـــ ( واملتعلقـة بمــدى إســتعانة محـافظ ا��ســابات ��اتــھ املعـاي�� �ــ� أداء م�ــام التـدقيق �2016ـ� فيفــري 

املتعلـــــــق بتصـــــــ�يف املتوســـــــطات )  3-6(  و�ـــــــالنظر إ�ـــــــ� ا��ـــــــدول  0.125بـــــــانحراف معيـــــــاري مقـــــــدر بــــــــ  3.96

ممــا �ع�ــ� أن   ]   3.41 – 4.20 [ا��سـابية حســب ســلم لي�ــارت ا��ما�ــ�� فــإن �ــذا املقــدار يقــع �ــ� ا��ــال

درجــــة املوافقـــــة مرتفعـــــة، وعليــــھ �ســـــتخلص أن �ـــــذه ا��موعــــة مـــــن املعـــــاي�� مطبقــــة مـــــن طـــــرف محـــــافظي 

  .ا��سابات

  :التحليل ا��ز�ي

وال�ـــــ� ت�ـــــ�جم  ترت�ـــــب مـــــدى تطبيـــــق  04و 03، 02الفقـــــرات رقـــــم  مـــــن خـــــالل نفـــــس ا��ـــــدول نالحـــــظ أن

واملعيــاررقم " التأكيــدات ا��ارجيــة ) "  505(  محــافظ ا��ســابات ل�ــل مــن املعيــار ا��زائــري للتــدقيق رقــم 

، ل�ـــا نفـــس املتوســـط ا��ســـا�ي "التصـــر�حات الكتابيـــة ) "  580(رقـــم  واملعيـــار" �حـــداث الالحقـــة ) "  560(

ممــــا يفســــر تطبيــــق �اتــــھ املعــــاي�� مــــن طــــرف محــــافظي   0ونفــــس �نحــــراف املعيــــاري يقــــدر بـــــ  4واملقــــدر بـــــ 

  .ا��سابات

أمـا بخصــوص الفقـرة �و�ــ� وال�ــ� ت�ـ�جم مــدى تطبيـق محــافظي ا��ســابات للمعيـار ا��زائــري للتــدقيق   

معيـــاري  وانحـــراف 3.86تحـــوز ع�ـــ� متوســـط حســـا�ي يقـــدر بــــ " إنفـــاق حـــول أح�ـــام التـــدقيق ) "  210(رقـــم 

، بدرجــة موافقــة متوســطة، ممــا يفســر تبــاين �ــ� تطبيــق �ــذا املعيــار مــن محــافظ حســابات إ�ــ� 0.5يقــدر بـــ 

آخر من مجموع محافظي ا��سـابات الـذين �شـ�لون عينـة الدراسـة، و�ـذا �عـود إ�ـ� قاعـدة أسـبقية الواقـع 

دون �ل�ـ�ام "قبـول الو�الـة " ع�� القانون بمع�� أن محافظ ا��سابات بقي متمس�ا بتحر�ر وثيقة �س�� بـ 

  .كما نص عل��ا �ذا املعيار " رسالة امل�مة " بتحر�ر
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القياس �حصا�ي الستجابات أفراد العينة لصعو�ات تحول دون تطبيق محافظ ) 8-1(ا��دول رقم 

  .ا��سابات ملعاي�� التدقيق ا��زائر�ة 

قم
لر

ا
  

    

ة ر
با

لع
ا

  

  

افقة  درجة املو

�ي
سا

��
ط ا

س
تو

امل
ي    ر

يا
ملع

ف ا
را

ح
�ن

  

ب
�ت�

ال�
  

قة
اف

ملو
ة ا

ج ر
د

دة  
ش

ق �
اف

مو
  

ق
اف

مو
  

يد
حا

م
ق  
اف

مو
 ��

غ
  

غ
ق 

اف
مو

 ��

دة
ش

�
  

  

  

1  

�ناك قلة أو ا�عدام 

تنظيم ملتقيات           و 

ندوات بخصوص 

التعلر�ف ووضع ح�� 

التنفيذ املعاي�� التدقيق 

ا��زائر�ة من طرف 

  ا���ات ا��تصة 

    
    

    
    

    
    

   
    5  

24  00  01  00  4.
10

  0.
54

  

5  

تمر 
عة

ف
  

  

  

2  

قلة و ا�عدام املشاركة �� 

و   حالة تنظيم ملتقيات 

ندوات لوضع ح�� 

التنفيذ ملعاي�� التدقيق 

ا��زائر�ة من طرف 

ممت�� ا��اسبة �� 

  ا��زائر

    
    

   
    

    
   

    
    

 
3  

24  00  03  00  3.
90

  0.
71

  

10  

تمر 
عة

ف
  

  

3  

غياب تنظيم دورات 

ت�و��ية ��افظي 

ا��اسبات بخصوص 

  معاي�� التدقيق ا��زائر�ة 

   
    

    
  

    
  

5  

   
25  

00  00  00  4.
10

  0.
37

  

4  

تمر 
عة

ف
  

  

4  

عدم تفغيل آلية الرقابة 

القانونية ع�� أعمال 

  محافظ ا��سابات 

    
    

    8  

22  00  00  00  4.
42

  0.
44

  

2  

تمر 
ة 

فع دا
ج

  

  

5  

غياب ثقافة �عي�ن 

محافظي ا��سابات منة 

 طرف املؤسسات ا��اصة 

  

   
    

  
  

13  17  00  00  00  4.
43

  0.
50

  

1  

تمر 
ة 

فع
دا

ج
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6  

  عدم تفعيل آلية 

الرقابة ع�� املؤسسات 

بخصوص وجوب �عي�ن 

  محافظي ا��سابات 

    
   

    
  

   
11  

19  00  00  00  4.
36

  0.
49

  

3  

تمر 
عة

ف
  

�ناك ممارس�ن غ��   7

قانوني�ن مل�نة محافظ 

  ا��سابات 

 
    

  
 

06  18  06  00  00  

4  0.
75

  

9  

تمر 
عة

ف
  

قلة و غياب النصوص   8

التنظيمية ال�� افسر 

  القانون 

 
    

 
   

00  

13  10  01  06  3.
80

  0.
80

  

12  

تمر 
عة

ف
  

غياب ثقافة تبادل   9

ا��بالات و التجارب ب�ن 

  ا��افظ�ن 
    

  
05  16  06  00  00  3.
86

  0.
68

  

11  

تمر 
عة

ف
  

10  

نقص نوعية الت�و�ن ع�� 

مستو�� ا��امعات و 

باألخص ا��انب 

  التطبيقي 

    
 

 
    

05  

 
22  03  00  00  4.

06
  0.

52
  

7  

تمر 
عة

ف
  

11  

البطء �� إصدار معاي�� 

  التدقيق ا��زائر�ة 

      
05  22  00  00  03  

4  0.
45

  

8  

تمر 
عة

ف
  

12  
عدم استقاللية ال�يئات 

املشرفة ع�� م�نة 

  محافظ ا��سابات 

    
 

    
   

 
03  

00  00  22  05  2.
13

  1.
04

  

14  

ظة
خف

من
  

13  

عدم تحديد سلم ��عاب 

  ��افظي ا��سابات

   
      

05  

24  00  01  00  4.
10

  0.
54

  

6  

تمر 
عة

ف
  

14  

و              مركز�ة ال�سي�� 

�شراف ع�� م�نة 

  محافظ ا��سابات 

        
03  04  23  00  00  3.

33
  

  

0.
66

  

13  

تمر 
عة

ف
  

 SPSSباالعتماد ع�� مخرجات برنامج التحليل من إعداد الطالبت�ن : املصدر

أن املتوسط ا��سا�ي للصعو�ات ال�ـ� تحـول دون تطبيـق ) 8-1(نالحظ من خالل نتائج ا��دول رقم  

و�ـــالنظر إ�ـــ�  0.52بـــانحراف معيـــاري مقـــدر بــــ  3.89محـــافظ ا��ســـابات ملعـــاي�� التـــدقيق ا��زائر�ـــة  يقـــدر بــــ 
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املتعمــق بتصــ�يف املتوســطات ا��ســابية حســب ســلم لي�ــارت ا��ما�ــ�� فــإن �ــذا املقــدار )   6-1(ا��ــدول 

، مما �ع�� أن درجة املوافقة مرتفعة، و�التمعن �� ا��دول أعاله نالحـظ أن ]   3.41 – 4.20 [يقع �� ا��ال

فــــإن درجــــة موافقــــة  12فقــــة مرتفعــــة ومرتفعــــة جــــدا باســــت�ناء الفقــــرة رقــــم أغلبيــــة فقراتــــھ نالــــت درجــــة موا

ممــا يــدل  1.04وانحــراف معيــاري يقــدر بـــ  2.13املســتجو��ن ف��ــا منخفضــة، حيــث بلــغ متوســط�ا ا��ســا�ي 

ع�ـــ� عــــدم موافقــــة أغلـــب املســــتجو��ن ل�ــــذه الفقــــرة واملتمثلـــة �ــــ� أنــــھ مــــن بـــ�ن الصــــعو�ات ال�ــــ� تحــــول دون 

لية ال�يئـات املشـرفة الود إ�� عدم اسـتقتدقيق ا��زائر�ة من طرف محافظي ا��سابات �عتطبيق معاي�� ال

  .ع�� م�نة محافظ ا��سابات

  اختبار الفرضيات: املطلب الثا�ي

و�ســـــــــ�� مســـــــــتو�ات الثقـــــــــة  95%عنـــــــــدما نقبـــــــــل الفرضـــــــــية املبدئيـــــــــة فإننـــــــــا نقبل�ـــــــــا ب�ســـــــــبة دقـــــــــة 

Significance  (sig)Levels  أي يوجـد �سـبة خطـأ معـ�ن �ـ� قبولنـا للفرضـية املبدئيـة بمع�ـ� أننـا نقبـل �ـ�ة

و�س�� مستوى املعنو�ة، أي إذا �ـان مسـتوى الثقـة  aالفرضية املبدئية و�� خاطئة و�ذا ا��طأ �و ا��طأ 

%95 ( 1-a ) فان مستوى املعنو�ة a    و�� عبارة عن مساحة منطقة تحت منح�� التوز�ع تمثل  5%�ساوي

منطقـــة الـــرفض وت�ـــون إمـــا ع�ـــ� صـــورة ذيـــل واحـــد ج�ـــة اليمـــ�ن أو ال�ســـار أو ذيلـــ�ن م�ســـاو��ن �ـــ� املســـاحة 

�ع�ــ� أن العبــارة  0.05أقــل مــن  aأي عنــدما ي�ــون مســتوى الداللــة  .واحــد ج�ــة اليمــ�ن والثــا�ي ج�ــة ال�ســار

  .دالة إحصائيا ومنھ ��ة قبول الفرضية

�ع�ــ� أن العبـارة غ�ــ� دالـة إحصــائيا ومنـھ نــرفض  �0.05سـاوي أك�ــ� أو a أمـا إذا �ـان مســتوى الداللـة 

  .قبول الفرضية

  :إختبار الفرضية �و�� :أوال 

  : ��T-Test باستعمالو اختبار الفرضية � ) 9-1(ول رقم ا��د

  

  الفرضية �و��

املتوسط 

  ا��سا�ي

�نخراف 

  املعياري 

T 

  ا��سو�ة

درجة 

 ا��ر�ة

مستوى 

  الداللة

SIG  

�ستع�ن محافظ 

ا��سابات بمعاي�� 

التدقيق ا��زائر�ة �ش�ل 

  و غ���قراري   مباشر 

  

3.74  

  

0.406  

  

9.12  

  

29  

  

0.01  

 SPSSباالعتماد ع�� مخرجات برنامج التحليل من إعداد الطالبت�ن : املصدر
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 T-Test، و حسب اختبار  0.01عند مستوى a أن مستوى الداللة )  9-1(نالحظ من خالل ا��دول   

، �ــذا �غ�ــ� أن �ختبــار  دال إحصــائيا ، و أن �ــل  0.05للعينــة نالحــظ أن مســتوى داللــة العبــارة تقــل عــن  

افــراد العينــة متفقــون �ــ� �جابــة عــن أســئلة الفرضــية ممــا يؤكــد �ــ�ة قبــول الفرضــية ، ومنــھ نصــل إ�ــ� 

 وغ�ـــــ� �ــــة �شـــــ�ل مباشـــــر�ســـــتع�ن محــــافظ ا��ســـــابات بمعـــــاي�� التـــــدقيق ا��زائر ( �ــــ�ة فرضـــــ�تنا �و�ـــــ�

  ).إقراري 

  : إختبار الفرضية الثانية : ثانيا 

  : T-Testإختبار الفرضية الثانية باستعمال) 10-1(ا��دول رقم 

  

  الفرضية الثانية 

املتوسط 

  ا��سا�ي

�نخراف 

  املعياري 

T 

  ا��سو�ة

درجة 

 ا��ر�ة

مستوى 

  الداللة

SIG  

�ناك صعو�ات تحول 

دون تطبيق محافظ 

ا��سابات ملعاي�� 

  التدقيق ا��زائر�ة 

  

3.89  

  

0.52  

  

9.40  

  

29  

  

0.00  

  SPSSباالعتماد ع�� مخرجات برنامج التحليل من إعداد الطالبت�ن : املصدر

-T،   و حســب اختبــار  0.00عنــد مســتوى a أن مســتو�� الداللــة )  10-1(نالحــظ مــن خــالل ا��ــدول 

Test   التـــدقيق ا��زائر�ـــة  ملعـــاي��للعينـــة حـــول الصـــعو�ات ال�ـــ� تحـــول دون تطبيـــق محـــافظ ا��ســـابات

، �ـــذا �غ�ــ� أن �ختبـــار  دال إحصــائيا ، و أن �ـــل افـــراد  0.05نالحــظ أن مســـتوى داللــة العبـــارة  يقــل عـــن 

�ــ� �ــ�ة العينــة متفقــون �ــ� �جابــة عــن أســئلة الفرضــية ممــا يؤكــد �ــ�ة قبــول الفرضــية ، ومنــھ نصــل إ

  ).�ناك صعو�ات تحول دون تطبيق محافظ ا��سابات ملعاي�� التدقيق ا��زائر�ة(فرض�تنا الثانية 
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  : خاتمة الفصل الثالث

مــــن خــــال ل �ــــذا الفصــــل التطبيقــــي و مــــا عرضــــناه مــــن بيانــــات و تحلــــيالت لإلجابــــات متحــــل عل��ــــا ،   

اختبار�ـا ل�ـ�ة الفرضـ�ت�ن املصـاغت�ن �ـ�  بخصوص العبارات ال�ـ� تضـمن��ا محـاور �سـت�يان مـن خـالل

  :بداية �ذا الفصل توصلنا إ�� 

إن محافظي ا��سابات �� ا��زائر يطبقـون معـاي�� التـدقيق ا��زائر�ـة �شـ�ل غ�ـ� مباشـر و غ�ـ� إقـراري  -

 .و �ذا راجع إ�� عدم وجود �يئات رقابية ميدانية  تكفل التطبيق املباشر ل�ذه املعاي�� 

ا��ســــابات يواجــــھ صــــعو�ات ع�ــــ� ارض الواقــــع تحــــول دون تطبيقــــھ ملعــــاي�� التــــدقيق كمــــا أن محــــافظ  -

  .ا��زائر�ة و محاولتھ  التغلب عل��ا من خالل ا����ات امل��اكمة 
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 :خاتمة

حت محــــط ا�تمــــام الكث�ــــ� مــــن البــــاحث�ن وال�يئــــات ا��اســــ�ية الدوليـــــة صــــبإن م�نــــة محــــافظ ا��ســــابات  أ     

ع�ـــ� حـــد ســـواء ، وانطالقـــا مـــن �ـــذا �ـــدفت  و�قميميـــة، إ�ـــ� جانـــب الـــدول املتقدمـــة والســـائرة �ـــ� طر�ـــق النمـــو

إ�ــــ� الوقــــوف ع�ــــ� مــــدى اعتمــــاد " ا��زائر�ــــة واقــــع إل�ــــ�ام محــــافظ ا��ســــابات ملعــــاي�� التــــدقيق " دراســــ�نا �اتــــھ 

واســتعانة محــافظ ا��ســابات �ــ� ا��زائــر ��ــذه املعــاي�� ، حيــث تناولــت الدراســة شــق�ن نظــر��ن وآخــر تطبيقــي، 

ومـــن خالل�ـــا توصـــلنا إ�ـــ� النتـــائج املتعلقـــة باختبـــار الفرضـــيات و التحقـــق مـــن �ـــ���ا ، و�ق��احـــات وتوصـــيات  

  :نورد�ا �� ما ي�� 

 : لنتائج املتوصل إل��اا: أوال

محافظـة ا��سـابات عمليـة من��يـة تقـوم ع�ــ� تخطـيط مسـبق مـن طـرف �ــ�ص مؤ�ـل ي�ـون ع�ـ� علـم ب�ــل     

ما يجب القيـام بـھ لتحقيـق أ�ـداف املراجعـة، و �ـذه �خ�ـ�ة ع�ـ� من��يـة رئ�سـية     و متتاليـة ال يمكـن للمـدقق 

 .التخ�� ع�� أي م��ا و ال بتقديم واحد ع�� آخر

 رورة التعامـــل بمعاي��التـــدقيق ا��زائر�ـــة باعتبار�ـــا �ســـا�م �ـــ� توجيـــھ و ارشـــاد محـــافظ ا��ســـابات و ضـــ

 .تمكنھ من التغلب ع��  الصعو�ات و تجنب الوقوع �� �خطاء 

 يطور محافظ ا��سابات معاي�� التدقيق بتعاملھ مع�ا و اطالعھ  ع�� جوانب النقص ف��ا. 

 :  نيةدراس�نا امليداكما وأنھ من خالل 

اســت�تجنا أن  محــافظي ا��ســابات �ســتعينون بمعــاي�� التـــدقيق ا��زائر�ــة مــن خــالل أداء م�ــام�م  بــالرغم مـــن 

  .�عض الصعو�ات ال�� تحول دون ذلك 
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 املق��حات: ثانيا

مــن خــالل معا��ــة املوضــوع و الــذي اعتمــد ع�ــ� دراســة ميدانيــة و نظر�ــة و باالعتمــاد ع�ــ� �ســت�يان تــم 

  : التوصل أثناء اختبار الفرضيات إل�� ما ي�� 

يقوم محافظ ا��سابات باالستعانة بمعاي��  التدقيق ا��زائر�ة �ش�ل غ�� مباشر و غ�ـ� إقـراري  :الفرضية �و�� 

الل دراس�نا �اتھ إ�� أن �ـذه املعـاي�� يـتم تطبيق�ـا �شـ�ل غ�ـ� إلزامـي ، ف�ـ� ل�سـت قـوان�ن بـل ، حيث توصلنا من خ

قواعــد و ضــوابط تحــدد و ترســم معــالم امل�نــة ، فمــن الناحيــة امل�نيــة مجــافظ ا��ســابات بحكــم م�نتــھ يجــب عليــھ 

  .من الناحية القانونية ف�و غ�� ملزم ��ا تطبيق�ا أما

�نـــاك صـــعو�ات تحـــول دون تطبيـــق محـــافظ ا��ســـابات ملعـــاي�� التـــدقيق ا��زائر�ـــة مـــن خـــالل  :الفرضـــية الثانيـــة 

دراس�نا امليدانية تم التوصل إ�� أن �ناك �عض العراقيل تمنع محافظ ا��سابات من تطبيق �ذه املعـاي�� و ذلـك 

  .راجع إ�� عدم استقاللية ال�يئات املشرفة ع�� م�نة محافظ ا��سابات 

  يات و �ق��احات التوص: ثالثا 

  : بناءا ع�� ما سبق يتم تقديم �ق��احات التالية

  ال��ك�� ع�� التعليم ا��اس�� و الت�و�ن العم�� للمدقق�ن حول معاي�� التدقيق. 

 ع�� محافظي ا��سابات ��دف تطبيق معاي�� التدقيق ا��زائر�ة  ضرورة تفعيل آليات الرقابة. 

 ات الذين يزاولون امل�نة �ش�ل غ�� قانة�ي ضرورة القضاء ع�� محافظي ا��ساب. 

  سراع �� استكمال با�� معاي�� التدقيق ا��زائر�ة�. 

  ضــرورة �عـــاون محـــافظي ا��ســـابات و تبـــادل ا���ـــ�ات فيمـــا بيـــ��م للوصـــول بم�نـــة محـــافظ ا��ســـابات إ�ـــ�

 .أس�� املراتب 

 نظمـــة مـــن طـــرف ا��لـــس الـــوط�� إلزاميـــة حضـــور محـــافظي ا��ســـابات للـــدورات الت�و��يـــة و امللتقيـــات امل

 .للمحاسبة

 آفاق الدراسة: را�عا

   دراسة حالة ميدانية ل�ل معيار ع�� حدى بداية من جانبھ النظري إ�� جانبھ التطبيقي . 

  دراسة ���يصية للصعو�ات ال�� يواج��ا محافظ ا��سابات �� تطبيق �ل معيار من معاي��

 .التدقيق ا��زائر�ة
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  :قائمة املصادر و املراجع 

  .2010دار البداية ، ناشرون و موزعون ، الطبعة �و�� سنة " علم تدقيق ا��سابات " ز��� ا��درب  .د -1

            مدونـــــة النصـــــوص  ال�شـــــر�عية و التنظيميـــــة مل�ـــــن ا��ب�ـــــ� ا��اســـــب و محـــــافظ ا��ســـــابات " مولـــــود ديـــــدان . د -2

  .، دار  بلق�س لل�شر ، الدار البيضاء ، ا��زائر  2014، طبعة " و ا��اسب املعتمد 

  2002/2003الدار ا��امعية،�سكندر�ة ، مصر، " نظر�ة املراجعة و آلية التطبيق" دمحم سم�� الصبان  -3 

جغـــدم جمـــال ، دور و مســـؤولية محـــافظ ا��ســـابات �ـــ� تحســـ�ن نظـــام الرقابـــة الداخليـــة ، مـــذكرة تخـــرج ضـــمن  -4

ادة املاســـ�� ، �ليـــة العلـــوم �قتصـــادية و التجار�ـــة و علـــوم ال�ســـي�� ، تخصـــص تـــدقيق محاســـ��  متطلبـــات نيـــل شـــ�

 .2016/2017جامعة مستغانم ، ا��زائر ، 

مــذكرة تخــرج ضـــمن متطلبــات نيـــل " رز�ــق دمحم أنــور ، دور محـــافظ ا��ســابات �ــ� تقيـــيم نظــام الرقابــة الداخليـــة  -5

ية التجار�ـــــة و علـــــوم ال�ســـــي��، تخصـــــص فحـــــص محاســـــ�� ، جامعـــــة دمحم شـــــ�ادة املاســـــ�� ، �ليـــــة العلـــــوم �قتصـــــاد

  .2014/2015خيضر ، �سكرة ، ا��زائر 

مـذكرة تخـرج ضـمن متطلبـات نيـل " دور محافظ ا��سـابات �ـ� تقيـيم نظـام الرقابـة الداخليـة " �سر�ن حش����  -6

شـــ�ادة املاســـ�� ، �ليـــة العلـــوم �قتصـــادية و التجار�ـــة و علـــوم ال�ســـي�� ، تخصـــص تـــدقيق محاســـ�� ، جامعـــة دمحم 

  .2011/2012خيف�� ، �سكرة ، ا��زائر 

مـذكرة تخـرج مقدمـة ضـمن متطلبـات نيـل " سة م�نة محـافظ ا��سـابات �ـ� ا��زائـر واقع ممار :"  جبور س�يلة    -7

شـــ�ادة املاســـ�� �ـــ� العلـــوم املاليـــة  و ا��اســـبة ، تخصـــص تـــدقيق و مراقبـــة ال�ســـي�� ، �ليـــةة العلـــوم �قتصـــادية ، 

  .2016/2017جامعة مستغانم ، ا��زائر ، 

مـذكرة تخـرج ضـمن متطلبـات نيـل " ام الرقابة الداخلية دور محافظ ا��سابات �� تقييم نظ" �سر�ن حش����   -8

شـــ�ادة املاســـ�� ، �ليـــة العلـــوم �قتصـــادية و التجار�ـــة و علـــوم ال�ســـي�� ، تخصـــص تـــدقيق محاســـ�� ، جامعـــة دمحم 

  .2011/2012خيف�� ، �سكرة ، ا��زائر 

  .، ا��زائر �2007ي ،ا��م�ور�ة ا��زائر�ة الديمقراطية الشعبية ، القانون التجاري ، مطبوعات ب��  -9

املتعلـق بم�ـن  ا��ب�ـ�  2010جـوان  �29ـ� املـؤرخ  01-10ا��ر�دة الرسـمية ل��م�ور�ـة ا��زائر�ـة ، القـانون رقـم  -10

 .42و محافظ ا��سابات و ا��اسب املعتمد ، العدد 

  .املالية املتضمن معاي�� التدقيق ا��زائر�ة الصادر عن وز�ر  04/02/2016: املؤرخ �� 002املقرر  - 11
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