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أدى إلى  ،املتغيرات التي طرأت على البيئة املؤسسات الاقتصادية و كذلك تطور الاقتصاد املحلي و العالمي 

يم ألاداء على مختلف املستويات تحت تصرف و ذلك لتقي، ظهور أداة من أدوات الرقابة أال و هو التدقيق 

كما يعتبر نظام الرقابة الداخلية من لاجراءات التي تحقق ألاهداف املتوخاة و تجعل ، الشركة أو املؤسسة 

 .نظام املعلومات املحاسبي يستجيب لألطراف املستعملة ملتخذ القرار معلومات محاسبة ذات جودة عالية

يزيد من مصداقيتها و ، نشر كنظام محاسبي و مالي في املؤسسات الاقتصادية إن القوائم املالية التي ت

و من هذا املنطلق  ، من حيث ألارقام تتضمنها و ذلك تحت مسؤولية مهنية و مدنية و جزائية، موضوعيتها 

 و لهذا جعلت مجموعة من، عملت مختلف الدول على تنظيم مهنة التدقيق من الناحية النظرية و املهنية 

فالجزائر من تختلف على باقي الدول في تنظيم مهنة املحاسبة سهرت على  ، املعايير تحكم طبيعة هذه املهنة

حيث قامت بإصدار قوانين الهدف من ورائها التنظيم ،ئق بها الأل شكل الذي تستحقه و التنظيمها إلعطائها 

الدولة من خالله تنظيم املنهي و رفع تحاول ، املعمول به حاليا  01.10الجيد لهذه املهنة حسب القانون 

مستوى أداء املحاسبة بمختلف مستوياتهم و أصنافهم وبالتالي زيادة ثقة املستخدمين لقوائم املالية على ضوء 

 تقارير التدقيق و بالضبط محافظي حسابات حسب التشريع الجزائري 

 :و من هذا املنظور نطرح لاشكالية التالية 

 :إلاشكالية   -1

 تماد على املعايير التدقيق الجزائرية سيساهم في تحسين جودة املعلومات املحاسبيةو املالية؟ هل لاع

 :و يندرج تحت هذه لاشكالية مجموعة من ألاسئلة الفرعية يمكن حصرها فيما يلي 

 مدى مساهمة معايير التدقيق الجزائرية في تحسين واقع ممارستها مهنيا في الجزائر؟ 

 ة املعلومات املالية و املحاسبية من خالل إعتماد على معايير التدقيق هل يمكن تحسين جود

 الجزائرية؟

 ما هي أهم الصعوبات التي يواجهها املدقق الجزائري أثناء املهمة التدقيقية؟ 

 

 : الفرضيات  -2

 تساهم معايير التدقيق الجزائرية في تحسين واقع ممارسة املهنة في الجزائر. 

 ل في تحسين جودة املعلومات املالية و املحاسبية في الجزائرملعايير التدقيق دور فعا 

 يواجه املدققون الجزائريون عدة صعوبات أثناء أداء مهمة التدقيق مسبقا. 

 :أهمية الدراسة  -3

حسب دراسة تمكن ألاهمية ابتداءا من لاتحاد الدولي للمحاسبين أوال ثم معايير التدقيق، و الحد من 

لتطبيقات على املستوى الدولي، كما أن الرغبة دفعت العديد من الدول إلى لاندماج الفروقات التي تطردها ا

في لاقتصاد الدولي و بالتالي تبني العديد من الدول هذه املعايير  أي معايير  محاسبة الدولية و معايير التدقيق 

 .ملعايير الوطنية
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املتضمن النظام املحاسبي املالي ثم  11.07تمكن أهمية هذه الدراسات أيضا بعد إصدار الجزائر لقانون 

املنظمة ملهنة املحاسبة ثم معايير التدقيق املقتبسة من معايير التدقيق الدولية حيث جاءت  01.10قانون 

جاءت لتسهيل قراءات  NNAالجزائر بهذه لاصدارات إلصالح منظومتها املحاسبية و املالية، و معايير التدقيق 

لها للمقارنة بالنسبة ملستخدميها من املستثمرين و غيرهم و هذا إلى امليول الشخص ي لنا القوائم املالية و جع

 .لهذا املوضوع و توسيع في مجاله النظري و التطبيقي و عالقته بالتخصص في مجال املحاسبة و التدقيق

 :أهداف الدراسة   -4

املتضمن النظام   2007نوفمبر املؤرخ في   11.11.07تم إصالح منظومات املحاسبة بموجب القانون رقم 

الجريدة "يحدد قواعد تسييرها  2008جويلية  26و كذلك بموجب املؤرخ " الجريدة الرئيسية " املحاسبي املالي 

و الغرض من هذه لاصالحات جعل املنظومة املحاسبية للجزائر  تتوافق مع إطارها ( 19-2009" )الرسمية 

 .لية و بالتالي زيادة ثقة مستخدمي القوائم املاليةالتصوري مع املعايير املحاسبية الدو 

و تهدف أيضا هذه الدراسة إلى تطور حركة رؤوس ألاموال على املستوى الدولي و إبراز التطورات التي شهدتها 

املحاسبة نظرا للتحوالت في املعامالت الاقتصادية و الهدف الرئيس ي هو ما جاءت به املعايير الجزائرية للتدقيق 

(NNA ) و استكمال متطلبات لاصالح  01.10من التطورات في ظل اصالح النظام املحاسبية املالية و قانون

و هذا ما أكدت الجزائر سنة (ISA)املحاسبية البد من املعايير الجزائرية تتوافق مع معايير الدولية للتدقيق 

على جودة معلومات  (NAA)تدقيق و الهدف أيضا من هذا ألاثر تطبيق ومساهمة معايير الجزائرية لل 2016

 .محاسبية

 :حدود الدراسة  -5

  2020تتمثل في الفترة املمتدة من شهر  جانفي الى  شهر ماي : حدود زمنية 

  تتمثل في مكتب محافظ الحسابات السيد تاكرلي محمد   بمستغانم : حدود مكانية 

 

 : صعوبات الدراسة  -6

لتدقيق الجزائرية و أثرها في تحسين جودة املعلومات املالية نظرا لخصوصية هذا املوضوع املتعلق بمعايير ا

 :واملحاسبية وجدنا عدة صعوبات أهمها 

 عدم وجود دراسات أكاديمية متخصصة في هذا النوع من املوضوع. 

 قلة املراجع التي تتناول هذا املوضوع. 

 صعوبة تجاوب املهنيين مع بحث نظرا ملشكلة الثقة. 

 تلقينا صعوبات في التواصل فيما بيننا و مع محافظ  19علق بجائحة  كوفيد نتيجة الحجر الصحي املت

 .الحسابات
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 :منهج الدراسة  -7

خالل إجابتنا على لاشكالية الرئيسية و مختلف التساؤالت الفرعية الخاصة بموضوع دراستنا إعتمدنا على 

املذكرة التي تدخل في الاستكمال  مجموعة من املنهاهج في البحث العالمي وفق العناصر التي تناولتها هذه

 :متطلبات شهادة ماستر

 .منهج تاريخي و ذلك من خالل إبراز تطور مهنة التدقيق نشأتها و تطورها بشكل عام و بشكل خاص في الجزائر

 .منهج الوصفي التحليلي عند دراسة لاطار الفكري و النظري للتدقيق و تنظيم مهنة املحلية

و املحاسبي وجمع املعلومات املتعلقة باملوضوع و تبويبها و تصنيفها و تحليلها بغرض في ظل لاصالح املالي 

 .الفهم

املنهج التحليلي أيضا عند دراسة لدى محافظ الحسابات إضافة إلى ذلك املنهج التقويمي باعتبار هذه 

ي معايير التدقيق الدراسة تبحث عن الجوانب لايجابية في تنظيم املهنة التدقيقية في الجزائر بعد تبن

 (.ISA)املقتبسة من معايير الدولية للتدقيق  (NAA)الجزائرية 

 

 :أسباب إختيار الدراسة  -8

 :تنقسم أسباب إختيار موضوع إلى أسباب موضوعية و ألاخرى ذاتية

 :ألاسباب املوضوعية  -أ

 الجزائريةاهمية البحث في الوقت الراهن، حيث يتزامن مع حداثة إعتماد على معايير التدقيق  -

 .معايير التدقيق تبقى جديدة و غير معروفة -

 و مكانة محافظ الحسابات في تطبيقها و دور أساس ي له في معرفة إستعمالها  -

 ألاسباب الذاتية  -ب

 ".التدقيق املحاسبي"لاهتمام الشخص ي نظرا إلرتباطه مع تخصص  -

 .و ألاكادميين محاولة تقديم فائدة عملية يستفيد منها ذوي الاختصاص من الطلبة -

الرغبة في إلقاء الضوء على أخر مستجدات في مهنة التدقيق في الجزائر و هي معايير التدقيق الجزائرية  -

(NAA)و مدى مساهمتها في تحسين جودة املعلومات املحاسبية و املالية. 

 

 :الدراسات السابقة -9

  ية و أثرها في تحسين محمد ألامين حاج عاشور، بن سالم يوسماحة، معايير التدقيق الجزائر

 . 2018-2017جودة املعلومات املحاسبية و املالية، مذكرة ماستير في علوم التسيير 
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يهدف الباحث إلى ابراز التطورات التي شهدتها املحاسبة استجابة للتحوالت الكبيرة في املعامالت 

كات املتعددة الجنسيات و تطور لاقتصادية الدولية املتالحقة و الناتجة عن التوسع و التطور الكبير للشر 

 .حركة رؤوس ألاموال على املستوى الدولي

على جودة املعلومات املحاسبية و املالية  (NAA)التعرف على أثر تطبيق املعايير الجزائرية للتدقيق 

 واملقدمة في القوائم املالية ملستخدميها و بشكل عام ما يقدمه التدقيق الخارجي الذي يقوم به املهنيين

الجزائريين للحفاظ على جودة املعلومات املحاسبية و املالية التي يتم اعدادها في القوائم املالية و تقييم مدى 

 .مالئمة معايير التدقيق الدولية و متطلبات البيئة الجزائرية

 .تسليط الضوء على ما قدمته معايير التدقيق الجزائرية في تحسين جودة املعلومة املحاسبية

 

 يحي، دور جودة املعلومات املحاسبية في تحسين لافصاح املحاسبي، املعلومات املحاسبية  ناجي بن

 .2013-2012مذكرة ماجستير في علوم التسيير، تخصص محاسبة، جامعة باتنة، الجزائر 

يهدف الباحث من هذه الدراسة ابراز دور لافصاح في دفع املنشأة لرفع الدقة و مصداقية معلوماتها 

ية و جعلها مقبولة لدى الجميع، و دور جودة املعلومات املحاسبية في انتاج قوائم مالية تحتوي املحاسب

على لافصاح ألامثل، و كذلك ابراز مختلف نماذج لافصاح املحاسبي املتاحة للتطبيق من قبل 

 .املؤسسة

  مذكرة " ئم املاليةجودة املعلومات املحاسبة و أثرها على قراره مستخدمي من القوا"حورية بوقندورة

 2017-2016ماستر أكادمي، في علوم تجارية، تخصص محاسبة و مالية ،أم بواقي، 

 :تهدف الباحثة من هذه الدراسة ما يلي 

 .توضيح ماهية جودة املعلومات املحاسبية و القوائم املالية -

 . معالجة املعلومات املحاسبية حسب متطلبات تحليل القوائم املالية -

 .لقوائم املالية ملؤسسة مطاحن سيدي أرغيسمعرفة عرض ا -

 

  تقسيمات الدراسة -01

 :في هذه املذكرة سيتم التطرق إلى الفصول التالية 

 التأصيل النظري ملعايير التدقيق الدولية و الجزائرية :  الفصل ألاول 

قمنا  يتم التطرق في هذا الفصل إلى التأصيل النظري ملعايير التدقيق الدولية و الجزائرية، حيث

بتقسيمه إلى ثالث مباحث فتطرقنا في املبحث ألاول إلى  لاطار النظري للتدقيق، ثم في املبحث الثاني إلى  

 املعايير الدولية للتدقيق، أما في املبحث الثالث تطور معايير التدقيق في الجزائر

 

جودة املعلومات املحاسبية، كما يتناول هذا الفصل  دور النظام املحاسبي و املالي في تحسين :  الفصل الثاني

، ثم جودة املعلومات املحاسبية و املالية  في املبحث  املعلومات املحاسبية و املاليةتناولنا في املبحث ألاول 

الثاني  ، أما في املبحث الثالث تم التطرق إلى دور  نظام املعلومات املحاسبي و املالي في تحسين جودة 

 اليةاملعلومات املحاسبية و امل
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يتناول هذا الفصل الدراسة التطبيقية لتقييم مدى تأثير معايير التدقيق الجزائرية على جودة : الفصل الثالث 

 .املعلومات املحاسبية و املالية و هذا من خالل دراسة تطبيقية لدى مكتب محافظ الحسابات
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   : تمهيد

نظرا للحاجة إليهم من قبل  ، و هذاعايير التدقيقمل همية بالغةأ في السنوات ألاخيرة العالم أعطى خبراء

ية التي تتسم الهيئات املهنية لتلبية حاجيات مستعملي القوائم املالية الذين يهمهم الحصول على املعلومة املال

ة بعد ظهور شركات متعددة الجنسيات برزت أهميته و حاجة معايير التدقيق الدوليو  .بالدقة و املوضوعية

 تظهر التي مشكلة املحاسبة و التدقيق  إضافة إلى. العالقات التجارية الدوليةالستقطاب رؤوس ألاموال في 

 .عند كثرة املعلومات املحاسبية و املالية

ل ستجابة و مواجهة مشاكالا دعا أصحاب الفكر املحاسبي و املنظمات املهنية إلى  و من هذا املنطلق، 

ولية بإصدار معايير املحاسبة الد (CAFI)محاسبين قام لاتحاد الدولي لل، حيث وليةإصدار معايير املحاسبة الد

نظم هذه ألاخيرة معظم املنظمات املهنية للمحاسبة في مختلف أنحاء  و لقد ،ثم معايير التدقيق فيما بعد

املعايير ذا التعريف بو ألجل دراسة هذا املوضوع، ال بد من الرجوع إلى املفاهيم النظرية للتدقيق، و ك .العالم

سنتطرق في هذا . قبل دراسة التدقيق في الجزائر و معاييره و مدى توافقها مع املعايير الدولية الدولية للتدقيق

 :الفصل إلى ثالث مباحث و هي كاألتي

لاطار النظري للتدقيق: املبحث ألاول   

املعايير الدولية للتدقيق : املبحث الثاني  

 التدقيق في الجزائر معايير تطور : املبحث الثالث 
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قإلاطار النظري للتدقي :ألاول  املبحث         

ملحة تاريخية عن التدقيق : ألاول املطلب   

و تضير ، 1الشخص الذي يتحدث بصوت عال : التدقيق كلمة مشتقة من اللغة الالتينية و تعني 

فيجد  ،2الانسانية و تطور بتطورها  الدراسات التاريخية الى ان تدقيق الحسابات رافق ظهور الحضارة 

املتتبع لهذا التاريخ ان مهنة اتدقيق الحسابات تطورت في مختلف دول العالم في اطار فكرة انفصال امللكية 

و ذلك لحاجة مالك املؤسسة الى رأي فني محايد عن مدى كفاءة ادارة املؤسسة في تسيير  ،عن الادارة 

 3. مواردها املتاحة 

ثورة الصناعية لبريطانيا و تطور الصناعة و التجارة و الزيادة في أنشطة املؤسسات و زيادة ومع ظهور ال

و هو  لم يتغير فإن الهدف الرئيس ي للتدقيق  الضريبيالفجوة بين املالكين و لادارة املحترفة و تطور النظام 

و الرغبة  الاعترافم هو 0881اية الغش و الخطأ، و لكن التغيير املهم الذي طرأ خالل هذه الفترة و لغ اكتشاف

 الخطأالغش و  اكتشافاملحاسبية ألجل منع و ( البيانات)بوجود نظام محاسبي ألجل التأكد من دقة القوائم 

و قد  محايدبوجود الحاجة لتدقيق القوائم املحاسبية من قبل شخص مستقل و  الاعترافو التغيير ألاخر كان 

و ضرورة  التدقيقم، ألامر الذي أدى إلى تطوير مهنة 0881يزي لسنة نص على ذلك قانون الشركات لانجل

 .وجود أشخاص مؤهلين و مدربين للقيام بهذه املهنة 

بأهمية الرقابة الداخلية بسبب لاعتقاد السائد ذلك الوقت بأن الرقابة تتم  الاعتراففي هذه الفترة تم 

تدقيقا تفصيليا و لجميع العمليات، و لكن بتقدم الزمن  بواسطة القيد املزدوج، باإلضافة إلى أن التدقيق كان

و زيادة حجم العمليات و تطور ألانظمة املحاسبة ، بدأ لاعتراف و القبول بالتدقيق بواسطة العينات و 

م إذ بين القاض ي أثناء حكمه لهذه 0898في بريطانيا سنة ( البنك العام)خصوصا بعد قضية البنك العام 

تصبح معقولة و  القليلة الاستفساراتفي العمليات، فإن في حالة عدم وجود شك )فانهلي و بالتا. القضية 

مقبولة، و لهذا فإن رجال ألاعمال عندما يختارون بعض الحاالت فلهم الحق من أن الحاالت ألاخرى 

 (. صحيحة

بة الداخلية و إعترف كتاب املحاسبة و التدقيق ضرورة أهمية الرقا 0911ولغاية  0911و في الفترة من 

فائدتها للمؤسسات، و كذلك زيادة لاعتراف بأهمية التدقيق الخارجي و أن أول من   الذي بين أن نظام 

                                                           
1
 07 ص 1118 التوزيع ألاردن و للنشر لثة ، دار وائل االطبعة الث,  لنظرية و العمليةمدخل الى التدقيق من الناحية ا, هادي التميمي  

2
    10ص  0999 ،الطبعة الاولى  ،عمان  ،مؤسسة الوراق  ، اساسيات التدقيق في ظل المعايير االمريكية و الدولية ،حسين القاضي  

3
   18ص  1111الطبعة الاولى  ،عمان ،فاء دار الص ، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات ،أحمد حلمي جمعة  
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يعوض عن التدقيق التفصيلي و     إعترف بهذه ألاهمية ألاستاذ دكس ي (DICKSEE)الرقابة الداخلية الفعالة 

 : بين أن ألاهداف الرئيسية للتدقيق هي

.و الخطأإكتشاف الغش -0  

. إكتشاف و منع ألاخطاء الفنية-1  

.إكتشاف ألاخطاء في املبادئ املحاسبية-1  

: و خالل الفترة املذكورة أعاله تم تغيير أولويات ألاهداف املذكورة و أصبحت كمايلي  

.تحديد املركز املالي و ربحية املؤسسة-0  

إكتشاف الغش و الخطأ -1  

ك الفترة اعترفوا بأهمية الرقابة الداخلية للمدقق الخارجي و كما أن كتاب املحاسبة و التدقيق بتل

م فقد شهدت 0911أما الفترة بعد سنة . العينات التي يعتمدها تتوقف على جودة نظام الرقابة الداخلية أوال

في الواليات املتحدة ألامريكية و املسماة  0919 شبه إجماع، و خاصة بعد الحالة القضائية في سنة 

Mckesson and Robbins  من أن الغرض الرئيس ي من التدقيق ليس إكتشاف الغش و الخطأ فإكتشاف ،

مثل هذه الحاالت هو من مسؤولية لادارة، بل إن الغرض الرئيس ي للتدقيق هو تقرير املدقق املستقل و 

 .املحايد فيما إذا كانت البيانات املحاسبية تبين عدالة املركز املالي

و الجرائد  ألامريكية Aicraاملبدأ من قبل الجمعيات املهنية العاملية، مثل  و قد تم التأكيد على

و منشورات هذه الجمعيات من أن الغرض الرئيس ي لفحص البيانات املحاسبية من  البريطانية إذ جاء ادينات

طن العربي أما في الو . قبل محاسب قانوني مستقل و محايد هو ألجل إعطاء الرأي حول عدالة البيانات املالية

م، و هي تشريعات مستمدة من قانون 0909فإن فلسطين و العراق كانتا لديهما تشريعات متقدمة منذ سنة 

و هذه التشريعات تثبت حقوق و واجبات مدقق الحسابات أما في إمارة شرق ألاردن فقد . الشركات البريطاني

إذ أنش ئ أول مكتب لشركة جورج خضر،  م،0944كانت الخدمات املهنية تقدم لها من فلسطين و لغاية سنة 

م إنتقلت مؤسسة سابا و شركاؤهم من القدس إلى عمان، باإلضافة إلى إنشاء فروع 0948و من سنة 

م و بموجبه 0919ملؤسسات تدقيق بريطانية، أما في مصر فقد بدأ تنظيم مزاولة املهنة بصدور قانون لسنة 

 .املصرية م تم إنشاء جمعية املحاسبين و املراجعين0948و في سنة  إكتسب املدقق تقديرا و إحتراما،

و في منطقة الخليج العربي فقد تم تطبيق قانون الشركات الهندي املستمد من القانون لانجليزي و 

لغاية استقالل هذه ألاقطار، إذ أعطت قوانين الشركات فيها أهمية لتنظيم املهنة على ألاسس املطبقة في 

 . البلدان املتقدمة
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أما في سوريا و لبنان و املغرب العربي، فإن املهنة نشأت و تطورت على ألاسس املطبقة في فرنسا و التي 

لم تكن متطورة كما هي الحالة في بريطانيا، و يجب لاشارة هنا إلى أن مهنة التدقيق أنشأت في أمريكا من قبل 

و مازال هذا لاسم  Water Houseإسمه  اسكتلنديم، و باألخص من قبل شخص 0918البريطانيين سنة 

 Water House Copper Price1  :معروفا عامليا بإسم

 

التدقيق حول عامة مفاهيم : الثانيطلب ملا  

هو فحص حسابات وحدة اقتصادية ما للتأكد من صحتها، و بتعبير '' تدقيق'' إن املفهوم العام لكلمة 

انات و املستندات و الحسابات و السجالت الخاصة آخر فالتدقيق هو فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البي

باملشروع تحت التدقيق فحصا انتقاديا  منظما و بشكل يمكن املدقق من تقديم تقريره الذي يضمنه رأيه 

الفني املحايد املستقل حول مدى داللة القوائم املالية لذلك املشروع عن املركز املالي له في نهاية فترة زمنية 

 .يان تلك القوائم لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترةمحددة و مدى ب

و التي تعني يستمع، حيث أنه في العصور  AUDITمشتقة من اللغة الالتينية من كلمة " تدقيق" و كلمة 

القديمة كان صاحب العمل عندما يشك في وجود خيانة، يعين شخص للتحقق من الحسابات و كان هذا 

حاسب بخصوص الحسابات بالعمل لقد كان لايطالي باشيليو ألاول من أوجد نظام الشخص يجلس مع امل

م و قام بالتنويه ووصف واجبات و مسؤوليات مدقق الحسابات و فصل في عملية 0494القيد املزدوج في سنة 

 .التسجيل في الدفاتر

لة على ألاحداث عرف التدقيق بأنه عملية منتظمة للحصول على القرائن املرتبطة بالعناصر الدا

الاقتصادية و تقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير املوضوعة، 

 .ثم توصيل نتائج ذلك إلى ألاطراف املعنية

كما يعرف على أنه إختيار تقني صارم مبني بأسلوب منهي مؤهل و مستقل بغية إعطاء رأي معلل على 

علومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة و مدى إحترام القواعد و القوانين و املبادئ نوعية و مصداقية امل

 .املعمول بها في الصورة الصادقة على املوجودات و في الوضعية املالية و نتائج املؤسسة

تحقيق و بحث : مهما تعددت التعاريف و إختلفت زاوية النظر فخالصة القول أن التدقيق هي عبارة عن

تقييم لاجراءات املحاسبية و لادارية و غيرها السارية داخل املؤسسة وذلك لتقديم ضمانات لكل من  بهدف

إلخ حول صحة و مصداقية املعلومات املوضوعة تحت تصرفهم ...يهمه ألامر من مسيرين شركاء، نقابة و بنوك

 :و التي تمثل واقع املؤسسة، و بالتالي فإن عملية التدقيق تشمل

                                                           
 .09-07 مرجع سابق ص ،"إلى التدقيق من الناحية النظرية و العلمية مدخل"هادي التميمي،   1
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التـأكد من صحة قياس العمليات و سالمتها التي تم تسجيلها و تحليلها و تبوتيها فحص القياس  :الفحص-أ

 الحسابي للعمليات املالية الخاصة بالنشاط املحدد للمشروع ـ

و يقصد به إمكانية الحكم على صالحية القوائم الحالية النهائية كتعبير سليم ألعمال املشروع : التحقيق-ب

 معينة و كداللة على وضعه املالي في نهاية تلك الفترة ـ عن فترة مالية 

املدقق من إبداء رأيه الفني  يفتان مترابطتان يقصد بهما تمكينو هكذا فإن الفحص و التحقيق وظ

املحايد فيما إذا كانت عمليات القياس للمعامالت املالية قد أفضت إلى إثبات صورة عادلة لنتيجة أعمال 

 الي ـاملشروع و مركزه امل

يقصد به بلورة نتائج الفحص و التحقيق و إثباتهما في تقرير يقدم إلى من يهمه ألامر داخل : التقرير -ج

املؤسسة ز خارجها، و هو ختام عملية التدقيق حيث يبين فيه املدقق رأيه الفني املحايد في القوائم املالية 

ه بصورة سليمة و عادلةـ و تعني عبارة التعبير ككل من حيث تصويرها ملركز املؤسسة املالي و بيان عمليات

توافق البيانات الواردة في القوائم املالية من واقع املؤسسة، و هذا يتطلب من هذه البيانات أن '' عدالة''بـ

 تكون سليمة محاسبيا و وافية أي اهم يحذف شيئ منها و أن املدقق يشهد بذلك كله ـ 

هدافهأهمية التدقيق و أ:  املطلب الثالث  

ترجع أهمية مهنة التدقيق إلى مستخدمي البيانات املحاسبية أو املستفيدين منها، :  أهمية مهنة التدقيق-0

كلما كبر حجم املنشأة كلما أصبحت (عامليا, دوليا, محليا ) ولذلك ، و زاد عدد مستخدمي البيانات املحاسبية 

 في إتخاذ القرارات أو القرارات لاقتصادية ـمهمة التدقيق أكثر صعوبة نظرا إلستخدام هذه البيانات 

التي تنتج ( الدور لاقتصادي)و لذلك يتمثل دور املدقق في أنه يضيف قيمة للمعلومات لاقتصادية 

من النظام املحاسبي ملصلحة مستخدمي هذه البيانات لترشيد أحكامهم و قراراتهم من خالل تخفيض ما 

 : يعرف بخطر املعلومات الناتج عن

 عوبة الوصول املباشر للمعلوماتص -أ 

 التحيز من قبل معد املعلومات ـ -ب 

 الحجم الكبير للمعلومات ـ -ج 

 تعقد عملية التبادل ـ -د 
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و يمكن وصف هذه القيمة بالرقابة و الثقة، لذا يقسم البعض سلوك مستخدمي املعلومات في اتخاذ 

 :القرارات إلى ثالث مجموعات

و ألاشخاص ألاكثر ر السن و تضم  هذه املجموعة كبا:  Risk NevTral متعادلي املخاطر: املجموعة ألاولى

حرصا، و الذين يفضلون العوائد التي تتناسب مع درجات املخاطر املناسبة، مثل الحصول على عائد ثابت 

 منخفض مقابل درجة مخاطر منخفضة ـ 

 

يرين و املستثمرين و رجال ألاعمال و تضم هذه املجموعة املد:  Risk Averseمتجنبي املخاطر : املجموعة الثانية

حيث يكون الفرد في هذه املجموعة مستعدا لتحمل املخاطر في حالة أن تكلفة لاستثمار املبدئي أقل من 

 القيم املتوقع الحصول عليها في املستقبل ـ 

 

القمار، والذين ، و تضم هذه املجموعة املقامرون في نوادي   Risk Seekingقاصدي املخاطر : املجموعة الثالثة

 1يدفعون أموالا أكثر مما يتوقعون من العائد خاصة إذا تم حساب هذا العائد بإحتماالت الربح و الخسارة ـ

تكمن أهمية التدقيق في كونها وسيلة تهدف إلى خدمة العديد من ألاطراف الطالبين لخدماتها و 

 :مخرجاتها و كل طرف حسب الحاجة

مادا شبه كلي على املعلومات املحاسبية لوضع الخطط و مراقبة يعتمدون اعت:  مسيرو املؤسسة -0

ألاداء و تقييمه ، و منه تحرص على أن تكون تلك البيانات و املعلومات مدفقة من طرف هيئة فنية 

 . محايدة

تعتمد على املعلومات املستندة من القوائم املالية املدققة من طرف هيئة فنية محايدة لتبنى :  البنوك -1

 .قرارات منح الفروض و تسهيالت إنتمائيةعليها 

 :تعتمد على القوائم املالية املدققة في أغراض كثيرة يمكن تلخيصها في مايلي:  الدولة -1

 .التخطيط و الرقابة -

 .فرض الضرائب و تحديد ألاسعار لبعض املواد املحمية -

 .تقديم لاعانات لبعض الصناعات التي تهتم بترقيتها -

ليها نقابات العمال في مفاوضاتها مع لادارة بشأن ألاجور و املشاركة في ألارباح حيث تعتمد ع:  العمال -4

 .املحققة

 :يهتم املساهمين في نتائج التدقيق و هذا للتأكد من:  املساهمين و مالك املؤسسة -8

 .قدرة املسؤولين على التسيير الناجح -

 .ارات جديدةالاستغالل الجيد و ألامثل لألموال املستثمرة قبل لالتزام بقر  -

 .الكشف عن أخطاء الغش و منع حدوثها أو على ألاقل الحد من انتشارها -

                                                           
، 1108الطبعة الثانية ، –عمان  –، دار صفاء للنشر و التوزيع  "التأكيد وفقا للمعاريية الدولية للتدقيق والمدخل إلى التدقيق  "،أحمد حلمي جمعة  1

 . 18-18ص
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و هم أصحاب املدخرات، حيث تقدم كضمان أساس ي لطلب القروض و : املساهمين املحتملين -8

 .التحرك في حالة العسر املالي أو قرار لافالس أو في حالة استثمارات جديدة لطلب مساهمتهم

ون إن سالمة املركز املالي تعطي الثقة املطلوبة في املعلومات و التي تتم بين املؤسسة الدائنون و املورد -7

و متعامليها و دائنيها حيث يمكن أن يستعينوا باملدقق في القوائم املالية و املركز املالي، فهي تعتبر 

 1.كأساس لتقرير سالمة الحالة املالية و لتحديد اتجاهها

 :التدقيق  دافأه -1

التحقق و الفحص أو ( مدى)احب تطور مهنة التدقيق تطورا ملحوظا في أهدافها و مستوى لقد ص

كان الهدف من التدقيق اكتشاف  0911التأكيد و الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية، لذلك قبل عام 

 .يةو لذلك كان التدقيق تفصيلي، و ال يوجد نظام للرقابة الداخل. التالعب و لاختالس و ألاخطاء

م كان الهدف من التدقيق تحديد مدى صحة املركز املالي باإلضافة إلى 0941م حتى 0918و من عام   

م كان الهدف من 0981إلى  0941و من عام . اكتشاف التالعب و ألاخطاء، و بدء الاهتمام بالرقابة الداخلية

باري الذي يعتمد على فعالية نظام التدقيق تحديد مدى صحة املركز املالي، و تم التحول نحو التدقيق الاخت

م و حتى آلان أضيفت أهداف عامة للتدقيق أهمها تحقيق الرفاهية 0981الرقابة الداخلية، و من عام 

 .الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع

و من العرض التاريخي السابق نخلص إلى أن هناك تطور في أهداف مهنة التدقيق، و ماهو جدير بالذكر 

في  LOPASEداف مهنة التدقيق تعود إلى الفضاء لانجليزي و لعل العبارة املشهورة للقاض ي أن تطور أه

كلب حراسة و ليس كلب ذا حاسة تشم : " م و التي وصف فيها املدقق بأنه0898قضية حليج ألاقطان في عام 

 ".أثار املجرمين  إلقتضاءقوية 

            "IS A WATCHING DOG NOT A BLOOD HOUND  " 

و تشير العبارة السابقة إلى أن الهدف ألاساس ي للتدقيق ليس اكتشاف العش و الخطأ و إنما يظهر 

الخطأ و الغش عند قيام املدقق بمهمته، و لقد أكد على ما تقدم مجلس معايير للتدقيق لدى إجراء عملية 

 :تدقيق للبيانات املالية تتضمن

لبيانات املالية ككل خالية من ألاخطاء الجوهرية، الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت ا -0

 .سواء كانت ناجمة عن غش أو خطأ

 لابالغ عن البيانات املالية، و الاتصال بشأنها حسبما نقتض ي معايير التدقيق  -1

 .  الدولية، وفقا للنتائج التي توصل إليها املدقق

                                                           
 1101،مذكرة ماستر ، تخصص تدقيق محاسبي ، جامعة الوادي ،  "دور المراجعة الخارجية و مساهمتها في تشيد القرارات المالية "سعيدة عزه ،  1

  .01-01ص
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و من جميع ....... كانت البيانات املالية  و ذلك حتى يتمكن املدقق من التعبير عن الاستنتاج حول ما إذا

 1(.  IPRS املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية) جوانبها املادية طبقا إلطار معروف من التقارير املالية 

 املعايير الدولية للتدقيق: املبحث الثاني   

لاتحاد الدولي   ر سبي ، أقة العليا للتدقيق املحاكغيره من التنظيمات املهنية، و باعتباره الهيئ

، كان هدفه من ورائها إعطاء   ISAللمحاسبين جملة من لارشادات تحت مسمى معايير التدقيق الدولية 

 .صيغة دولية للتدقيق و العمل على رفع مستوى ألاداء

 مفهوم املعايير الدولية للتدقيق :املطلب ألاول 

ألاداء املنهي، فاملعايير تمثل النموذج الذي يستخدم في تعتبر املعايير الدولية للتدقيق بمثابة مقياس 

الحكم على نوعية العمل الذي يقوم به املراجع الخارجي، و تحدد املسؤولية التي يتحملها نتيجة قيامه 

لية إحالة بالفحص، ضمن الضروري أن يتم الفحص وفق املعايير املتعارف عليها و بذلك ال يتحمل املسؤو 

 2.د ذلكععب بظهور أي غش أو تال 

من الفروض منقبا هي عبارة عن أنماط التي يجب أن يقتدي بها املدقق أثناء أداء ملهمته و التي تستنتج 

 .و املفاهيم التي تدعمها

و تعرف أيضا بأنها املبادئ ألاساسية للتدقيق ذات القبول الدولي و املنفذة من طرف املدققين في جميع 

 . أنحاء العالم

تحاد الدولي للمحاسبين بأنها مصطلح عام يطلق على املعايير التي ستطبق في تدقيق كما عرفها لا

 .البيانات املالية و املعايير ستطبق فيما يتعلق بالخدمات ذات العالقة و التقارير على مصداقية البيانات

قيق املقبولة قبوال كما تعرف هذه ألاخيرة على أنها املعايير التي أصدرها لاتحاد الدولي، مع معايير التد

عاما و املطبقة في الواليات املتحدة ألامريكية و إن كان هذا الاتفاق ال ينبغي وجود بعض الاختالفات الطفيفة 

و بصفة عامة فإن معايير التدقيق الدولية ال تعني عدم الالتزام بالقواعد املطبقة في كل دولة ألن كل بلد 

  3.ظروفها الخاصة و قواعدها العامة

ملعايير هي عبارة عن ألانماط التي يجب أن يحتذي بها املدقق أثناء أداءه ملهمته و التي تستنتج منطقيا ا

من الفروض و املفاهيم التي تدعمها و التدقيق مهنة حرة تحكمها قوانين و قواعد و معايير، و املدقق شخص 

عام ألعمال اليوم و تعقد املحاسبات محترف متخصص و مهمته تزداد تعقيدا من فترة إلى أخرى نتيجة لتعقد 

                                                           
 .18، ص مرجع سابقالدكتور أحمد حلمي جمعة ،   1
عمان ،ألاردن  ،، دار البداية"الدوليةعددة الجنسيات في ضوء معايير التدقيق لتدقيق غلى االستثمار في الشركات متا"خلد رغب الخطيب ،   2

 .41، ص 1119،
, ديوان املطبوعات الجامعية _ التطبيقية االطار النظري و الممارسة_المراجعة و تدقيق الحساباتمحمد التهامي، طواهر  مسعود صديقي ،   3

 9، ص  1111الجزائر طبعة 
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و املشاكل املالية منها و القانونية و الضريبية على وجه الخصوص، و عليه ينبغي على املدقق مراعاة املعايير، 

أثناء قيامه بمهمته، حتى ال يكون مقصرا و ما يتبع ذلك من عواقب و سنتحدث هنا عن معايير التي أصدرها 

 :ين ألامريكي و التي تنقسم إلى ثالث مجموعاتمجمع املحاسبين القانوني

 .معايير عامة:   0 

 .معايير العمل امليداني:  1

 .معايير إعداد التقرير:   1

 

 :و يمكن توضيحها في الشكل املوالي 
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 معايير التدقيق املتعارف عليها:  (I-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  1118حجاج ، دار املريخ ، السعودية ،احمد حامد " تعريب محمد عبد القادر الدسطي"  فين جيمس لوبك، املراجعة مدخل متكاملأرينز ألي:املصدر

 .41ص

تهتم املعايير العامة بالتأهيل و الصفات الشخصية للمدقق و عالقتها بجودة و نوعية : "  املعايير العامة (0

ملدقق قبل التعاقد على مهمة املراجعة أن يقرر ما إذا كانت هذه ألاداء املطلوب، و من ثم فإنه يجب على ا

، و على أية حال فقد تبنى مجمع املحاسبين "املعايير يمكن تحقيقها، و استقاؤها عند أداء هذه املهمة 

 :القانونيين ألامريكي ثالثة معايير عامة و هي

لتأهيل العملي و العلمي يجب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لديهم قدرا كافي من ا -أ 

 .ملدققين

يجب أن يكون لدى املدقق اتجاه فكري و عقلي محايد و مستقل في كل ألامور املتعلقة بعملية  -ب 

 .الفحص و التدقيق

 .يجب أن يبذل املدقق العناية املهنية الواجبة و املعقولة عند أداءه ملهمة الفحص و إعداد التقرير -ج 

 معايير التدقيق املتعارف عليها 

 معايير العامة معايير العمل امليداني معايير إعداد التقرير

مدى إتفاق القوائم املالية  •

 مع املحاسبة املتعارف عليها

مدى الثبات في تطبيق  •

 املحاسبة املتعرف عليها 

مدى كفاية لافصاح  •

 لاعالمي 

اء الرأي لاجمالي في إبد •

 القوائم املالية 

التخطيط السليم لعملية  •

التدقيق و لاشراف الدقيق 

 على املساعدين

دراسة و تقييم النظام  •

 الرقابة الداخلية

 جمع ألادلة لاثبات •

 

التأهيل الكافي ملدققي  •

 .الحسابات

التأهيل العلمي و العملي  •

 للمدقق

التأهيل السلوك للمدقق  •

 بذل العناية املهنية 

استقالل مدقق  •

 الحسابات
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الكفاءة و الاستقاللية لدى مدقق الحسابات غير كاف إذا لقيام بمهمته على  إن توفر : معايير العمل امليداني (1

ومقاييس يستند إليها من أجل . أحسن وجه و إعطاء الرأي الصحيح حول شرعية و صدق الحسابات

 .تقييم العمل الذي قام به و بالتالي تحديد مسؤولية فيما إذا قام بما يجب في مراجعة و مراقبة الحسابات

و مستقل فقط بل يجب أن  كفئأجل ضمان نوعية جيدة لألعمال يجب على املدقق أن يكون و من 

و تتمثل معايير العمل امليداني في . تحقق أعماله مستوى مقبول من حيث انتظام و مصداقية الحسابات

امليداني في  لارشادات الالزمة لعملية جمع ألادلة إلثبات الفعلية، و تنحصر هذه املعايير التي تحكم العمل

 :ثالثة معايير و هي

فضال عن توافر إشراف دقيق على أعمال . يجب تخطيط مهمة املراجعة بشكل مناسب و كاف . أ

 .املساعدين

يجب دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية املوجودة بدقة، و ذلك لتقرير مدى الاعتماد عليه، و من  . ب

 .  التي ستتقيد بها إجراءات املراجعة ثم تحديد املدى املناسب لالختبارات الالزمة، و 

ضرورة الحصول على قدر كاف من أدلة لاثبات من خالل الفحص و املالحظة و الاستفسارات و  . ت

املصادقات و غير ذلك، و ذلك كله لتوفير أساس قياس معقول إلبداء الرأي فيما سيتعلق بالقوائم 

 .املالية موضع الفحص و املراجعة

 

تمت لاشارة سابقا إلى أن تقرير املراجعة يمثل املنتج املادي ألاساس ي للمراجعة، فهو : قريرمعايير إعداد الت  (1

يمثل املعلومات املبلغة من املراجع ألغلب املستخدمين، و من ثم فإنه يكون من املهم توفير كافة املعلومات 

ختصرا باإلضافة إلى كونه الالزمة بهذا التقرير بقدر لامكان، كما أنه يجب أيضا أن يكون واضحا و م

 .متطابقا مع النموذج الذي يتبع عادة بمهنة التدقيق

إعداد تقرير و تحقيقا لذلك فقد حدد مجمع املحاسبين القانونيين ألامريكي أربعة معايير تحكم 

 : التدقيق 

 .عليها يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت طبقا ملبادئ املحاسبة املتعارف . أ

يجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت هذه املبادئ قد طبقت خالل الفترة الحالية بنفس طريقة  . ب

 .تطبيقها خالل الفترة السابقة

يجب أن يتضمن التقرير رأي املدقق عن القوائم املالية كوحدة واحدة، أو قد يمتنع عن إبداء   . ت

 باب ذلك، و في كل ألاحوال التي يرتبط اسمالرأي، و في هذه الحالة فإن التقرير يجب أن يتضمن أس

املدقق بالقوائم املالية فإن التقرير يجب أن يوضح خصائص فحص املراجع و درجة املسؤولية التي 

 1.يتحملها

                                                           
، عة الجياللي اليابس بسيدي بلعباس، مجلة الباحث لاقتصادي، جام"  ر اصالحات المحاسبية و المالية غلى مهنة التدقيقأث"زوهري جليلة ،   1

 .89-88-87ص. 1108ديسمبر 14العدد
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 نشأة املعايير الدولية للتدقيق :املطلب الثاني 

ث عقد املؤتمر الاول كانت املحاوالت لوضع معايير موحدة دولية قد بدأت مع بداية القرن العشرين حي

لقد كان الدافع . ، و توالى عقد املؤتمرات الدولية منذ ذلك التاريخ0914في الواليات املتحدة الامريكية سنة 

ألاساس ي  لوضع معايير التدقيق هو نتيجة الدعاوي املتزايدة التي كان يرفعها املتضررون على املدققين منذ 

من القرن العشرين و منذ ذلك الحين بدأت الدراسات و ألابحاث  أزمة الكساد العالمي خالل الثالثنيات

املختلفة في مجال مهنة تدقيق الحسابات و تقديم لاقتراحات الخاصة بمعايير متفق عليها لألداء املنهي و كان 

السبق في هذا املجال للجنة لاجراءات تدقيق الحسابات بمجمع محاسبين القانونيين ألامركيين فقد أصدرت 

كتيب بعنوان توصية مقترحات بمعايير أداء مهنة تدقيق الحسابات مغزاها العام متفق عليه،  0947في سنة 

 1.و منذ ذلك التاريخ أصبح هناك معايير تدقيق متفق عليها 0948لقد اعتمد مجمع هذه املقترحات سنة 

 تدقيق الدوليةتصدر عن لاتحاد الدولي للمحاسبين جملة من لارشادات تحت مسمى معايير ال

(.INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING ( ISA  وكان هدفه من ورائها إعطاء صيغة دولية للتدقيق

و العمل على رفع مستور ألاداء إن الاتحاد الدولي للمحاسبين هو منظمة عاملية املحاسبين، تأسست عام 

اء في الفقرة الثانية من الدستور أن دولة، و قد ج 49منظمة محاسبية في  81م بمقتض ى إتفاقية بين 0997

هدف لاتحاد هو تطوير و تدعيم مهنة محاسبة دولية مترابطة في إطار قواعد متناسقة، و يضم لاتحاد في 

و ضع اتحاد . مليون محاسب 1.8بلدا و والية قضائية يمثلون أكثر من  011عضوا و منظمة من  087عضويته 

تقرير مؤتمر ألامم املتحدة للتجارة و التنمية )جاالت تدقيق الحسابات املحاسبين الدولي معايير تتعلق بم

1118.) 

 ت املتعلقة باملحاسبة و التدقيقبسبب التغيرات العاملية وحدة املنافسة و الرغبة في توحيد املمارسا

( IAPC)نشأت الحاجة إلى وضع املعايير دولية للتدقيق، صدر بواسطة لجنة ممارسات التدقيق الدولية 

«INTERNATIONAL AUDITING PRACTICES COMMITTEE»  املنبثقة عن لاتحاد الدولي للمحاسبين 

 2(. 1118لاتحاد الدولي للمحاسبين، )

 لجنة املعايير الدولية: املطلب الثالث

هي الهيئة املهنية املختصة في إصدار و تبويب و شرح و تعديل املعايير الدولية للتدقيق، انبثقت من 

اد الدولي للمحاسبين، و قد أعطيت لها صالحية و مسؤولية محددة و هي إصدار مسودات املعايير لاتح

 3.الدولية للتدقيق نيابة عن لاتحاد

                                                           
1
، مذكرة يةمعايير تدقيق الجزائرية و آثرها في تحسين بجودة المعلومات المحاسبية و المالمحمد األمين حاج عاشور، بن سالم بوسماحة،  

  01ص 7102-7102ماستر في علوم التسيير 
،اطروحة دكتوراه ،جامعة  "أثر تطبيق معايير التدقيق الدولية على استقطاب االستثمارات االجنبية في االردن"فارس رشيد عودة الحرابشة،   2

 .19، ص8/0/1108العلوم الاسالمية العاملية ،عمان 
 .88-84ص 1101القاهرة ،مصر ، الشركة العربية املتحدة للتسويق و التوريدات " حساباتتدقيق ال"خالد امين عبد هللا ،   3
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أعطت لجنة التدقيق الدولية صالحية و مسؤولية محددة و هي إصدار مسودات و أدلة التدقيق الدولية  -

 .بالنيابة عن مجلس لاتحاد

ء اللجنة ملدة خمس سنوات من ممثلين تعينهم منظمات الدول، ألاعضاء التي يختارها يتم اختيار أعضا -

 1.مجلس لاتحاد لعضوية اللجنة و على املمثل الذي تعينه املنظمة أو منظمات ألاعضاء أن يكون عضوا فيها

تحادية، الهند، ضمت اللجنة ألاولى في عضويتها ممثلين عن أستراليا، كندا، فرنسا، جمهورية أملانيا الا -

 .اليابان، املكسيك، هولندا، الفلبين، اململكة املتحدة، ايرلندا و الواليات املتحدة ألامريكية

يفترض كلما أمكن ذلك أن تضم اللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة ممثلين عن الدول غير ألاعضاء حتى يتم 

 .الحصول على أكبر قدر ممكن لوجهات النظر املختلفة

 2:عند صدور معايير التدقيق الدولية مايلي ىيراع

أنه طاملا إن معايير التدقيق الوطنية تختلف بدرجة أو بأخرى من دولة إلى أخرى، فإنه من املهم لصدور  -0

معايير تدقيق مراعاة مثل هذه الاختالفات، و محاولة الوصول إلى معايير دولية، أو يراد لها أن تحظي 

 .ما تفعله لجنة ممارسة التدقيق الدوليبالقبول العام دوليا، و هذا 

إن اللجنة عندما تضع معايير تدقيق دولية فإنها تستهدف تطبيقها على تدقيق القوائم املالية، إال أنه ال   -1

 .هذه إذا لزم ألامر بحيث تطبق على خدمات مهنية مواءمه  يمنع أن يتم

روج على معايير التدقيق الدولية، طاملا يمكن ملراقب الحسابات في مجاالت و ظروف معينة أن يقرر الخ -1

 .كان ذلك ألاغراض الحرص على تحقيق كفاءة و أهداف التدقيق

القاعدة أن تطبق معايير التدقيق على كافة عمليات تدقيق الحسابات، و الاستثناء ان يقتصر تطبيقها  -4

 .رعلى أمور معينة و إن حدث فيجب أن يتم لاشارة إلى ذلك صراحة في صدر املعيا

 :عادة تتبع لجنة ممارسة التدقيق الدولي الخطوات التالية عند صدور معيار دولي للتدقيق -8

 .تكوين لجنة فرعية الختيار املوضوعات التي تحتاج لعمل دراسات منفصلة و متعمقة -   

 .تقوم اللجنة الفرعية بإجراء الدراسة املتعمقة على املوضوع املختار -   

 .عية بإعداد مسودة املعيار املقترحتقوم اللجنة الفر  -   

  .دراسة املرفقة باملعيار املقترحتقوم اللجنة الفرعية بتوثيق ال -   

 

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل . التدقيق المحاسبي  من متطور المعايير الدولية و مدى امكانية تطبيقها في الجزائرمحمد امين مازون ،   1

 .89ص 1100-1101 1رجامعة الجزائ. شهادة املاجيستير في العلوم التجارية 
، ملتقى دولي علمي، باجي  ، النظام المحاسبي المالي في مواجهة المعايير المحاسبة و المعايير الدولية للمراجعةبن عمارة منصور وحومي محمد  2

 .9-8، ص 1100ديسمبر  04-01مختار ، عنابة ، يومي 
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 الجزائر التدقيق في معايير تطور : املبحث الثالث 

 الجزائرية التدقيق  عاييرنشأة م: ب ألاول لملطا

من  ائرز الجت الاقتصادية التي عرفتها ع التحوال معرفت مهنة التدقيق في الجزإئر عدة تطورإت باملوازاة 

اقتصاد السوق، ولاصالحات الاقتصادية الناتجة إلى املوجه لاشراكي لانتقال من النظام الاقتصادي خالل 

عنه، وعقد اتفاق الشراكة مع لاتحاد ألاوروبي والتفاوض بشأن الانضمام للمنظمة العاملية للتجارة، ولهذا 

املهنة في الجزإئر منن لاستقالل، حيث  ٥هذبها املراحل التي مرت أهم عرض  هده النقطةخالل سيتم من 

املتضمن  1945/09/19لاستقالل وفقا للقوانين الفرنسية ونذكر منها قانون قبل مورست هذه املهنة في الجرئر 

الاستقالل، بعد القانون معموال به حتى بقي هذا وقد املعتمدين، تأسيس نقابة الخبراء املحاسبين املحاسبين 

 .حول الشركات التجارية 1966/07/24القانون الفرنس ي املؤرخ في طبق كما 

 م 1980غاية إلى إلاستقالل بعد مرحلة ما. 1

، 1969للقوانين الفرنسية إلى غاية سنة تمارس وفقا بقيت مهنة التدقيق في الجرائر بعد لاستقالل 

، والذي ينص في  1970املالية لسنة قانون خالل من ل مرة الجزائري مهنة التدقيق ألو املشرع حيث تناول 

أن وزير الدولة املكلف باملالية والتخطيط مسؤول عن تعيين محافظي الحسابات في  على( 39)مادته 

الشيات الوطنية والهيآت العمومية الني لها طابع صناعي وتجاري من أجل ضمان سالمة ودقة حسابات 

 ٠ها وتحليل وضعية أصولها وخصوم

ليحدد واجبات ومهمة محافظي الحسابات في  1970/11/16املؤرخ في  173-70ولقد جاء املرسوم  

املؤسسات العمومية و  ٥املؤسسات العمومية وشبه العمومية، حيث يقومون باملراقبة الدائمة لتسيير هذ

 1:املختلطة، ويقوم بذلك موظفو الدولة، ويعينون من بين 

 اليةاملراقبون العامون للم. 

  املراقبون املاليون. 

  املفتشون املاليون. 

 املالية بصفة إستثنائيةرة واملوظفون املؤهلون من وزا. 

 :ويقوم ألاشخاص املذكورين أعاله باملهام التالية 

 مراقبة ألاموال وطرق تنغيذ العمليات التي لها انعكاس اقتصادي ومالي على التسيير. 

 عد املسطرة في التسجيالت املحاسبية، وكذا فعالية احتياطات متابعة مدى تطبيق لاجرإءات والقوا

 .املؤسسة

                                                           
 .001،0989، الجريدة الرسمية للجمهورة الجزائرية ، عدد 0971ي لسنة يتضمن قانون املال 10/01/0989املؤرخ في  017-89الامر رقم   1
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  ملوجودة في املحاسبة العامة ؤنحاسبة التحليلية امراقبة مصداقية وصحة الجرد وحسابات النتائج

 .للمؤسسة

 تقييم التسيير املالي والتجاري للمؤسسة املراقبة. 

 املاليةوزارة الوصية أو للوزارة ها لاشارة إلى ألاخطاء املرتكبة في التسيير وتقديم. 

 

بوجود خلل في ممارسة مهنة تدقيق الحسابات سواء من حيث القائمين أو من  املرحلةت هذه وتميز 

حيث املهام املوكلةة لهم، كونها ال تتالءم مع تنظيمها الذي يقض ي بممارستها من طرف مهنيين مستقلين مع 

عدم تكييفها مع التطورات الاقتصادية الحاصلة خالل هذه الرحلة شرط عدم التدخل تتسيير، باإلضافة إلى 

 التي عرفت تطبيق مخطط التسيير لاشتراكي للمؤسسات، وال يرجع ذلك إلى نقص املهنيين املؤهلين

فقط، بل يوجد خلل كذلك حتى في التكوين واملختصين في التدقيق املالي بسبب غياب سياسات وخطط 

  1.املهنة تنظيم وتحديد طبيعة هذه

الجوهرية الني تميزت هذه املرجلة هو غياب قانون خاص بمهنة تدقيق الحسابات  الثغراتومن أبرز 

 :النقائص التاليةإلى وفقا للمعايير املهنية الدولية، ويمكن لاشارة 

  وتعدد املؤسسات البشرية واملالية نقص لامكانيات بسب الدائمين للمحاسبين املراقبين غياب

 .ابةقالر وع موض

  عدم وضوح املعايير الني تسمح بالدخول ملمارمة املهنة، والني كانت تحددها لادارة العمومية وفق

 .ألاهداف املرجوة

  نحافظي الحسابات وتراكم املهام املوكلة لهم  071-71مجاالت الرقابة املحددة من خالل املرسوم

توى الدولي ولاقليمي، حيث أن املهام املوكلة تتناقض مع معايير املهنة املقبولة قبوال عاما على الس

مرإقبة صحة وانتظامية الحسابات، بل تمتد إلى تقييم على إلى محافظ الحسابات ال تقتصر فقط 

 .كل قدرات التسير بالؤسسة التي تقتض ي إعتماد وزير املاليةعلى قرارت التسيير وإصدار أراء مسبقة 

  ساباتالحمدة الوكالة غير املحدودة ملحافظ. 

 

 

ويتعلق بتنظيم مهنة املحاسب  1971سنة  82-71ونشير إلى أنه خالل هذه املرحلة صدر ا؛ألمر ربم 

إلى ، ونشير  1991غاية إلى به ، وقد امتد العمل  1945/09/19املعتمد والخبير املحاسب الغيا بذلك قانون 

ي تعلق بتعيين محافظي الحسابات فباملراجعة القانونية وتنظيمها ماعدا ما يهتم أن هذا القانون لم 

ين سبحااملبأن يكونوا من بين الخبراء حاكم، حيث ألزمها املحاسبة لدى املاملؤسسات الخاصة والخبراء في 

                                                           
يتعلق بواجبات و مهمات مندوبي الحسابات للمؤسسات الوطنية العمومية او شبه العمومية ،  08/00/0971املؤرخ في  071-71املرسوم رقم   1

 . 10، املاجة 0971-97الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 
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املالية  ارةقانونية للمؤسسات العمومية تحت وصاية وز جعة الرافق هذا القانون ، وبذلك تبقى املاملرخصين و 

 .82-71. حاسبة الذي أنشأ بموجب قانون وليست تابعة للمجلس ألاعلى للم

 (1988-1980)مرحلة إعادة تنظيم املراجعة القانونية . 2

ؤسسات العمومية الاقتصادية الذي نتج عنها إرتقاع مع إعادة تنظيم لاقتصاد الوطني وهيكلة امل

كم في أطر تحكم توليد املعلومات وضعف التحوغياب عدد املؤسسات العمومية وتعقد أنماط السير 

ي تفرزها أسالب تال لاختالالتاملشرع الجزائري أن يسن آليات رقابية تحد من على النظام املحاسبي، كان 

املتعلق بنشاط وطبيعة املراقبة من طرف  05-80صدر القانون رقم  1980/03/01ففي . التسيير املتبناة

ألغى حيث ة، بتتمثل في مجلس املحاساملهنة  ٥مجلس املحاسبة، والذي أقر بإنشاء هيئة مهنية لتنظيم هذ

حيث نصت املذكور أعاله،  173-70رقم كذا املرسوم  0971   املالية لسنة. من قانون  39هذا القانون املادة 

مختلف املحاسبات التي تصور يراقب مجلس املحاسبة أن على  05-80. املادة الخامسة من القانون 

 1.بة صحتها وانتظامها ونزاهتهاتتم مراقأن العمليات املالية واملحاسبية 

ويعتبر مجلس املحاسبة هيئة ذات صالحيات قضائية وإدارية تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية 

مكلفة بمراقبة مالية الدولة واملؤسسات املنتخبة والجماعات املحلية واملؤسسات لاشرإكية بأنواعها، كما 

أنواعها التي تستفيد من املساعدة املالية للدولة أو جماعة بجميع املؤسسات جميع مراقبة املحاسبة يمكن 

أو تسبيقات أو ضمانات ولكن قروض منح أو أو مساهمة في رأس املال شكل محلية أو هيئة عمومية في 

لم يكن كافيا لتعديل محتوى النصوص القانونية الني  1970من قانون املالية لسنة (  39) إلغاء املادة 

ة لاشراكية نظر ملا شهدته هذه املرحلة من شغور شبه كلي في إصدار القوانين املنظمة كانت تنظم املؤسس

 :بالعناصر التاليةيتعلق للمهنة فيما 

  الحساباتشروط تعيين مرجعي. 

  املهنيينهؤالء واجبات و مهام. 

  الحساباتمسؤولياتهم، وبصفة عامة كل ما يتعلق بالقوانين املنظمة ملرجعة. 

  حيث نص قانون املالية لتلك السنة في مادته  0988الخارجي كما هو إلى غاية قيق حال التدوبقي ،

أنه يتم تعيين محافظين للحسابات بالنسبة للمؤسسات العمومية واملؤسسات الني تملك على  980

لم تصدر النصوص املتعلقة ولكن فيها الدولة أو هيئة عمومية حصصا في رأسمالها لاجتماعي، 

 :تفسير ذلك بمجموعة من العوامل أهمهاولكن تلك املادة، ق تطبيبكيفية 

  العضوية الهيكلة إعادة أخرى مثل التي استدعت إحتياجات الفترة لاقتصادية لتلك الظروف

 .محافظة الحسابات وعدم لاهتمام مشكل واملالية للمؤسسات، مما حجب 

  من أقل كان الذي الرقابة القانونية نقص لامكانيات البشرية من حيث عدد املهنيين املختصين في

                                                           
، 47، يتضمن تنظيم مهنة املحاسب و الخبير املحاسب ،جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد  19/01/0970مؤرخ في  81-70لقانون رقم ا  1

 .47املادة 
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 .وستمائة مؤسسةألف قدر عدد املؤسسات في ذلك الوقت بحوالي بينما ، رينعش

  كبير في عدم جلب اهتمام السلطات العمومية باملهنة بشكل غياب التنظيم املنهي للمهنة ساعد

 .العموميفي إدارة وسياسة إعادة الهيكلة للقطاع التحكم لعبه في تقد الذي والدور 

 

 (1991-1988)املؤسسات العمومية الاقتصادية في املراجعة القانونية تأهيل مرحلة إعادة  -3

املتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية  01-88صدر القانون رقم  1988في سنة 

ة على املؤسسات املتضمن القواعد الخاصة املطبق 04-88وتعديل القانون التجاري بواسطة القانون 

العمومية الاقتصادية، حيث أصبحت املؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب هذين القانونين  شركات 

تنظيمها بمقتض ى قواعد القانون التجاري، وبذلك تم تحرير املؤسسات ويتم تجارية لها الشخصية املعنوية 

م وظيفة الرقابة التي تمت ترجمتها قانونيا تعترضها، وإعادة تنظيكانت العمومية من القيود لادارية التي 

 .الاقتصاديةاملؤسسات بإعادة تأهيل محافظة الحسابات، وتأسيس التدقيق الداخلي في 

إلقتصادية (لفصل التام بين التدقيق الخارجي لحسابات املؤسسات اا ومن خالل هذين القانونين تم

التدقيق الداخلي تحت سلطة مجلس يتوالها لذي الحسابات، وتقييم طرق تسييرها امحافظي التي يمارسها 

 .            إدارة املؤسسة

املتعلق  32—90املتعلق باستقاللية املؤسسات صدور القانون  01—88صدور القانون تلى وقد 

بمجلس املحاسبة ليراعي التغييرات الجديدة في املؤسسات العمومية، حيث أصبحت مهمة مجلس املحاسبة 

والجماعات املحلية واملرافق العمومية، حيث  أصبحت هيئة خاضعة الدولة بة الالحقة ملالية تنحصر في الرقا

لقواعد القانون لادارة واملحاسبة العمومية، وأصبحت العمليات التي تتداولها املؤسسات العمومية 

 .من اختصاص مجلس املحاسية ليست لاقتصادية طبقا للقانون املدني والقانون التجاري 

 (1991بعد ما :)مهنة املراجعة تنظيم و حلة إلاصالحات مر  . ث

لتنظيم مهنة التدقيق في الجزإئر وهو املعمول به  1991سنة  08-91في هذه املرحلة صدر القانون رقم 

بموجبه املنظمة الوطنية للخبراء املحاسبين ومحافظي الحسابات واملحاسبين أنشئت ، حيث 2011لغاية سنة 

وكلت مهمة تدقيق االهيآت واملؤسسات التي ال تدخل في مجال اختصاص مجلس املعتمدين، وبذلك أ

املحاسبة للخبراء املحاسبين ومحافظي الحسابات املسجلين في جدول املنظمة الوطنية للخبراء املحاسبين 

ليعدل  1993سنة ، 08—93.( -1)وقد صدر املرسوم التشريعي .ومحافظي الحسابات واملحاسبين املعتمدين 

نحو الجزائري املتضمن القانون التجاري وذلك ليتماش ى مع التوجه الجديد لإلقتصاد  59—75تمم ألامر وي

 اقتصاد السوق 

بعض أحكام ويلغي الذي يعدل  20-95رقم التوجه الجديد للدولة، صدر القانون نفس وفي 

املحاسبة مجلس آلان أن د لحاعتبر هذا القانون املعمول به وقد املحاسبة، بمجلس املتعلق  32-90القاذون 

البعدية ألموال الدولة والجماعات لاقليمية واملرافق العمومية، حيث يدقق في  هو املؤسسة العليا للرقابة
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نطاق اختصاصه، ويقيم  شروط استعمال الهيآت للموارد و الوسائل املادية وألاموال العامة التي تدخل في

الهيآت للقوانين والتنطيمات واملعمول بها، لهذه لية واملحاسبية من مطابقة العمليات املاويتأكد تسييرها 

الرقابة التي يمارسها مجلس املحاسبة هو تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد هذه والهدف من 

والوسائل املادية وألاموال العمومية، وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير املالية 

 1.العمومية

واملتضمن قانون أخالقيات مهنة الخبير املحاسب  1996لسنة  136-96 رقم التنفيذي  املرسومثم جاء 

ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد باعتبارها مهن مستقلة تقتض ي وجود دستور ينظم أداء وسلوك 

الخبرة املهنية  يتضمن املوافقة على لاجازات والشهادات و كذا شروط 1999أعضائها، ثم صدر مقرر سنة 

باملوافقة وذلك  2006ثم في سنة  2002املقرر في سنة هذا  عدلوقد التي تخول الحق في ممارسة املهنة، 

 .على شهادات أخرى تخول الحق في ممارسة املهنة

لينظم مهنة  2010/06/29مؤرخ في  01-10، صدر قانون جديد للمهنة تحت رقم 2010وفي سنة 

املنظم للمهنة منذ  08- 90القانون أحكام الحسابات واملحاسب املعتمد، حيث يلغي الخبير املحاسب ومحافظ 

جانفي  27بعض النصوص التطبيقية له، وقد صدرت هذه ألاخيرة بالجريدة الرسمية في صدور بعد  1991

 2:، وهي كاآلتي2011

 سيره، يحدد تشكيلة املجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد 24-11مرسوم تنفيذي رقم  -

 .، يحدد تشكيلة املجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء املحاسبي 25-11مرسوم تنفيذي رقم -

، يحدد تشكيلة املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات، 26-11رقم تنفيذي مرسوم  -

 .وقواعد سيره وصالحياته

ية للمحاسبين املعتمدين، ، يحدد تشكيلة املجلس الوطني للمنظمة الوطن27- 11مرسوم تنفيذي رقم  -

 .وصالحياته وقواعد سيره

، يحدد تشكيلة اللجنة الخاصة املكلفة بتنظيم انتخابات املجلس الوطنية  28-11مرسوم تنفيذي رقم  -

للمصف الوطني للخبراء املحا سبين و الغرفة الوطنية ملحافظي  الحسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبين 

 .املعتمدين وصالحيتها

 ملصف، يحدد رتبة ممثلي الوزير املكلف باملالية لدى املجلس الوطنية 29-11م تنفيذي رقم مرسو  -

،الوطني للخبراء املحاسبين والغرفة الوطنية محافظي الحسابات واملنظمة الوطنية  للمحاسبين 

 .املعتمدين وصالحياتهم 

ة الخبير املحاسب ،ومحافظ ، يحدد شروط و كيفيات الاعتماد ملمارسة مهن30-11 ٠مرسوم تنفيذي رقم -

 .الحسابات و املحاسب املعتمد

                                                           
1
 .11، املادة0998، 19، يتعلق بمجلس املحاسبة ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد07/17/0998مؤرخ في  11-98القانون رقم   

 .14/14، ص11/11/1100بتاريخ  17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد  2
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، يتعلق بالشروط واملعاير الخاصة بمكاتب الخبير املحاسب ،ومحافظ 31-11مرسوم تنفيذي رقم -

 .الحسابات واملحاسب املعتمد

 .، يتعلق بتعيين محافظي الحسابات 32-11مرسوم تنفيذي رقم  -

 يةمعايير التدقيق الجزائر : املطلب الثاني 

املتعلق بتنظيم املهنة جاءت معايير التدقيق الجزائرية بكلمة لسلسلة التشريعات  1001حسب القانون 

إصدارات املجلس الوطني للمحاسبة ملعايير  فيه تعددتاملوضحة واملفسرة لبعض املواد الواردة أساسا 

 .ةحين القيام بهذه الدراس معيار 08التدقيق الجزائرية والتي وصل عددها إلى 

 " إتفاق حول أحكام مهمة التدقيق"  101ق املعيار الجزائري للتدقي (0

 :مجال تطبيق املعيار   -0.0 

يعالج هذا املعيار الجزائري للتدقيق واجبات املدقق لإلتفاق مع لادارة و عند لاقتضاء مع ألاشخاص 

 .القائمين على الحكم في املؤسسة حول أحكام مهمة التدقيق

مهام تدقيق الكشوف املالية التاريخية الكلية أو الجزئية أو كذلك املهام امللحقة، مع يخص املعيار كل  -

 .وجود بعض الخصائص فيما يخص التدقيقات املتكررة أو تدقيقات الكيانات الصغيرة

ال تشكل نمادج  الرسائل املهمة املقترحة في امللحق إال أمثلة يجب تكييفها مع املتطلبات والشروط  -

 .ملهمةالخاصة با

 .يقصد باملدقق في هذا املعيار محافظ الحسابات أو املدقق املتعاقد وفقا لذلك- -

 :ألاهداف -1.0

إن الهدف املدقق هو قبول و متابعة مهمة التدقيق فقط في الحاالت التي تكون الشروط التي سيجرى      

قيق مجتمعة، و بعد التأكد من التدقيق على أساسها قد تم لاتفاق عليها، ضمان أن الشروط املسرفة للتد

وجود تفاهم مشترك بين املدقق و لادارة، و عند اقتضاء القائمين على الحكم في املؤسسة، على أحكام مهمة 

 .التدقيق
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 :ألافكار ألاساسية للرسالة املهمة   -1.0

 :أحكام مهمة التدقيق يجب أن تدون في رسالة مهمة التدقيق و يجب أن تتّضمن مايلي

 د  هدف و نطاق التدقيق املتضمن الكشوف املاليةتحدي -

 تحديد مسؤوليات املدقق  و كذلك مسؤوليات لادارة -

 يجب على لادارة احظار املوقف باألفعال التي تؤثر على لبكشوف املالية  -

 على لادارة  تقديم توضيحات و تصريحات كتابية للمدقق  عند طلبها -

مة ألاولية معدة من طرف املدقق في السنة ألاولى من املهمة في حيث تتم  املصادقة على الرسالة امله

 :الحاالت التالية

 .وقوع  حدث يتطلب واجبات إضافية من طرف املدقق -

 .مواجهة املدقق مشاكل خاصة عند مباشرته ألعماله  -

 .حدوث تغيرات في الهيئة امليسرة -

 تأكيدات  الخارجيةال 818معيار الجزائري للتدقيق  (1

 :التأكيدات الخارجية مفهوم -0.1

التأكيد الخاريجي هو دليل مثبت  يتم الحصول عليه عن طريق رد خطي موّجه مباشرة إلى املدقق 

 :من طرف الغير،سواء كان في شكل ورقي أو إلكتروني، أو شكل آخر و  يصنف إلى  نوعين

د مباشرة على مدعو للر " الغير"هو طلب من خالله يكون  "  تأكيد إيجابي"طلب تاكيد مستعجل  -

 .املدقق ما إذا كان يؤكد أو ينفي املعلومات الواردة في الطلب  أو يقدم معلومات مطلوبة 

هو طلب من خالله يكون الغير مدعو للرد مباشرة على املدقق "  تأكيد سلبي:  "طلب تأكيد دقيق -

 .فقط في حالة نفيه املعلومات الواردة في الطلب
 

 :مجال تطبيق املعيار -1.1

الج هذا معيار إستعمال املدقق إلجراءات التأكد الخارجية بغية الحصول على أدلة مثبتة  تساعد يع

 .املدقق في بناء رأيه املنهي حول الكشوفات املالية
 

 :ألاهداف -1.1

يلجأ املدقق إلى هذه  لاجراءات الخاصة بالتأكيدات الخارجية للحصول على ألادلة املادية ذات داللة و 

الاداءات  املطلوبة ،  يقصد بالتأكيد  الخارجي هو دليل املثبت  الذي يتم  الحصول عليه عن  مصداقية 
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طريق  رد خطي  موجه  مباشر إلى املدقق  عن طريق الغير، حيث يكون هذا الّرد في شكل إرسالية أو نص أو  

 .أي  شكل آخر

 حداث الالحقةأحداث  تقع بعد إقفال الحساب ألا  881املعيار الجزائري للتدقيق  (1

كافة الشروعات الخاصة  باألحداث الالحقة  إلقفال   881يتضمن املعيار الجزائري للتدقيق رقم 

 :املؤسسة و املفصلة كاآلاتي

 :مجال التطبيق -0.1

ألاحداث الالحقة، إلتزامات املدقق إتجاه ألاحداث الالحقة   881يعالج املعيار الجزائري للتدقيق 

 .ر تدقيق الكشوفإلقفال الحسابات في إيطا

 :ألاحداث الالحقة -1.1

قد تتأثر بعض ألاحداث التي تقع بعد تاريخ إقفال الحسابات على الكشوف املالية حيث يتم تطبيق 

 .هذا املعيار بعد تكيفه حسب الضرورة و حسب مبادئ أساسية واردة في الشرح التالي

للحصول على أدلة  881يضمنها املعيار يلجا املدقق إلى هذه لاجراءات الخاصة باألحداث الالحقة التي 

 .مادية و موضوعية يرتكز عليها في إبداء رأيه حول الكشوفات املالية 

 :ألاهداف -1.1

في إيطار هذا املعيار الخاص باألحداث الالحقة يعالج املدقق ألاحداث التي وقعت بين تاريخ  إقفال  

 .عديالت على الكشوفات املاليةالكشوفات  املالية و تاريخ تقريره و ذلك عن طريق احداث ت

 : لاجراءات املطلوبة -4.1

يجب على املدقق أن يأخد بعين لاعتبار تقيمه الشخص ي للمخاطرة قصد تحديد طبيعة و نطاق  

إجراءات  التدقيق  و تأثر  على  الكشوف  املالية التي  انجزت من بين تاريخ إصدار التقرير و تاريخ  

 :نشر  الكشوف املالية

  صول جراء حريق أو فيضانإتالف ألا. 

 التنازالت أو لافتناءات ألاصول املحققة. 

 نزع امللكية من طرف لادارة. 

 ألاحداث ذات داللة لتقييم التقديرات أو املؤونات املسجلة. 

 التصريحات الكتابية 881املعيار الجزائري للتدقيق   (4

ابية عند تدقيق البيانات املالية التي التصريحات الكت 881يتم تطبيق املعيار الجزائري للتدقيق محت 

 .تتضمنها القوائم املالية كذلك يتم تطبيق هذا املعيار حسب الضرورة للتدقيق املعلومات املحاسبية
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 :مجال التطبيق -0.4

كيفية توثيق اقرارات لادارة   بموجب التصريحات الكتابية  881يعالج هذا املعيار الجزائري للتدقيق 

 .ى أدلة لثتبث بها مسؤولية الإلدارة  حول  ما يراه مناسباحيث يتحصل املدقق عل

 :تصريحات كتابية -1.4

على املدقق أن  يحصل على تصريحات الكتابية ليدعم أدلة لاثبات  أخرى  و يعزز  موقفه في بناء  

 .رأيه املنهي حول الكشوف املالية

 

 :ألاهداف -1.4

 :ات الكتابية إلى تحقيق أهداف و هييلجأ املدقق عند استعماله لهذا املعيار الخاص بالتصريح

  الحصول على التصريحات الكتابية من لادارة لتحديد مسؤوليتها املتعلقة بإعداد الكشوف

 .املالية

 جمع أدلة إثبات املادية و عناصر املقنعة  املتعلقة بالكشوف املالية. 

 الرد بشكل مالئم على التصريحات  املقدمة  من طرف لادارة. 

 :ملطلوبةلواجبات اا -4.4

يقوم املدقق بحفظ أدلة التصريحات الكتابية ضمن أوراق عمله حيث تعتبر  التصريحات الكتابية 

 :و يأخذ التصريح الكتابي أحد ألاشكال آلاتبة .أفضل دليل إلثبات

 .إقرار خطي من إدارة أو تصريح كتابي -

 .رسالة املدقق  يتم  قولها  و تصنيفها  من قبل لادارة -

 .ت مجلس لادارة أو نسخة موقعة من البيانات املاليةحاضر إجتماعا -

 .تخطيط تدقيق الكشوف املالية  111املعيار الجزائري في التدقيق  (8

يحتوي هذا املعيار على املبادئ الاساسية و الاجراءات الجوهرية و الارشادات ذات عالقة حول مضمون  

لغرض فهم و تطبيق املبادئ الاساسية و الاجراءات  . الذي يتضمن ٗتخطيط تدقيق الكشوف املالية 300املعيار 

و الارشادات املتعلقة بهذا املعيار فمن الضروري الاخذ بُعين الاعتبار النص الكامل املتعلقة بهذا املعيار الذم 

  :يتضمن كافة املشرحات املفضلة حسب الصيغة التالية

  . دقق فيما يخص تدقيق الكشوف املاليةالتزامات امل 111مجال تطبيق املعيار  يدرس املعيار ـ ج ت  -

أهداف يستوجب عمل املدقق اعداد استراتيجية عامة تتطابق مع املهمة و مع طبيعة املؤسسة ، و  -

ان العناية الهامة و املالئمة قد اعطيت للمجاالت الهامة في عملية التدقيق بطريقة كفؤة  بالتوقيت 

  .املطلوب
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ى توزيع الاعمال و املهام  على املساعدين و برنامج التدقيق يبقى يساعد التخطيط عل: تخطيط العمل -

  . عن مسؤولية املدقق الذي عليه اعداد استراتيجية عامة للتدقيق حسب املهمة

 يختلف التخطيط حسب حجم املؤسسة و كذلك حسب املهمة . 

 على املدقق وضع رزمانة التخطيط و توثيق برنامج التدقيق  

 لتدقيق على املدقق مراعاة التقديرات اخالصة باملخاطرعند اعداد برنامج ا  

 جب اعادة النظر يف خطة التدقيق الشاملة كلما دعت الضرورة لذلكي . 

 

 .العناصر املقنعة  811الجزائري في التدقيق  املعيار  (8

 يحتوي هذا املعيار على املبادئ الاساسية  الاجراءات الجوهرية و الارشادات ذات عالقة حول مضمون 

لغرض فهم و تطبيق املبادئ الاساسية . الذم يتضمن العناصر املقنعة في التدقيق الكشوف املالية 500املعيار 

و الاجراءات و الارشادات املتعلقة بهذا املعيار فمن الضروري الاخد بُعين الاعتبار النص الكامل للمعيار الذم 

  :ةيتضمن كافة الشروحات املفضلة حسب الصيغة التالي

على جميع العناصر املقنعة املجمعة اتناء  811ج ت . يطبق هذا املعيار ـ : مــجـــال تـطبــيــق الــمـعــيـــار  -0.8

  التدقيق

أثناء وضع حيز التنفيذ اجراءات التدقيق يهدف املدقق إلى الحصول على العناصر املقنعة : الهدف  -1.8

 يستند عليها في تأسيس رأيهالكافية  قصد استخالص النتائج املعقولة التي 

الـــواجــبــات أملطلوبة  املعلومات الصادرة عن املؤسسة و املستعملة من طرف املدقق في اطار اجراءات -

إال دارة مسؤولة على عرض الكشوف  .التدقيق تعكس بشكل صحيح و منتظم طبيعة و عمليات املؤسسة

ـ الادارة ان الكشوف املالية يعطي صورة  وفية وأنه تم املالية وفقا للمرجع املحاسبي املطبق ، كذلك تقد

 .. عرضها بشكل صحيح في كل جوانبها الهامة

 "ألارصدة املتاحة"مهام التدقيق الدولية  801للتدقيق  الجزائري  املعيار (7

جاء في هذا املعيار ليعالج  واجبات املدقق فيما يخص ألارصدة لافتتاحية التي  التدقيقإن اطار مهمة 

تضمن املبالغ الوا ردة  في الكشوف املالية و العناصر املوجودة في بداية الفترة  و التي يجب أن تقدم ت

الطرق املحاسبية في عرض حسابات السنوات السابقة ، و يقصد بمهنة التدقيق : املعلومات على أساسها مثل

 .ا  من طرف مدقق آخرالولية تدقيق الكشوف املالية ألول مرة أو  عندما  تكون  مدققة  سابق
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يعاجل هذا املعيار واجبات املدقق فيما يخص الارصدة الافتتاحية في اطار مهمة : مــجـــال تــــطـبـيـق املـعــيــــار  -0.7

  .التدقيق الاولية

يستوجب على املدقق عند التكليف بالتدقيق فحص الكشوف املالية و الارصدة الافتتاحية  : الـــهــــدف -1.7

لتأكد من عدـم وجود أ خطاء جوهرية تؤثر على البيانات املالية أن الارصدة الختامية السابقة مت نقلها ا

  . بشكل سليم و صحيح في بداية الًفترة

جيب على املدقق أن يجمع العناصر املقنعة التي تثبت أن الارصدة الافتتاحية ال : اجــــراءات الــتـــدقــيــق  -1.7

 اء جوهرية و ال يوجد اختالاللت في الكشوف املاليةتحتوي على اخط

 : على ادلة اتبات حول الارصدة الافتتاحية و هو بذلك يعتمد على مايلي الحصول يحتاج املدقق  

على املدقق التأكد من ثبات الطرق املحاسبية املطبقة بشكل دائم في : استمرارية تطبيق الطرق املحاسبية 

  . املؤسسة

 لبيانات املالية للًفترة السابقة تم تدقيقهالتأكد من ان ا  

 يجب على املدقق تقييم مخاطر الاختالالت في حالة وجودها  

  في حالة التغيَير في الطرق املحاسبية على املدقق التأكد ان التسجيالت٘ تمت بصفة مالئمة محاسبيا و

 تم الافصاح عن ذلك

 .قرير التدقيق على الكشوفتـأسيس الرأي و ت  711للتدقيق  الجزائري املعيار  (8

يحتوي هذا املعيار على املبادئ الاساسية  الاجراءات الجوهرية و الارشادات ذات عالقة حول مضمون 

لغرض  .الذم يتضمن تأسيس الرأي و تقرير التدقيق للكشوف املالية عند تدقيق الكشوف املالية 700املعيار 

رشادات املتعلقة بهذا املعيار فمن الضروري الاخد بُعين الاعتبار فهم و تطبيق املبادئ الاساسية كاالجراءات والا 

 : النص الكامل للمعيار الذم يتضمن كافة الشروحات املفصلة حسب الصيغة التالية

 يدرس املعيار التزامات املدقق فيما يخص تشكيل رأي حول الكشوف املالية: مــجـــال تــطــبـيـق املــعــيار  -0.8

يستوجب على املدقق تشكيل رأي قائم على اساس الاستنتاجات املستخرجة من العناصر : ـــدافالاهــ -1.8

 .املقنعة املجمعة و التغَيير بوضوح عن هذا الرأي في تقرير كتابي يصف اساس ذلك الرأي

 .الاجراءات التحليلية 811املعيار الجزائري للندقيق     (9
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تخدام املدقق لالجراءات التحليلية التي تعتبر الزامية عند يعالج هذا املعيار اس: نطاق املعيار -0.9

الاستعراض الحسابات و تعرف على انها تقنية  مراقبة تتمثل في تقدير املعلومات املالية و غير مالية مع القيام 

 .بمقارانات   مع معطيات سابقة

اء إجراءات تحليلية قرب نهاية جمع العناصر املقنعة الدالة و املوثوقة  وتصور و أد: هدف املعيار -1.9

. عملية التدقيق ،تساعده على استنتاج ما إذا كانت القوائم املالية تتناسق مع املعرفة الكتسبة للمؤسسة 

 .تستعمل الاجراءات التحليلية في مرحلة التخطيط، ويعتمر عليها الكتشاف الاختالالت في الكشوف

 .ية الاستغاللاستمرار  871املعيار الجزائري للتدقيق 10)  

يعالج هذا املعيار إستلزامات املدقق عند تدقيق الكشوف املالية في ظل تطبيق فرضية : نطاق املعيار -0.01  

 .استمرارية الاستغالل

يقوم املدقق في هذه الحالة بجمع عناصر مقنعة و كافية لتقدير صحة فرضية : مسؤولية املدقق -1.01

 .عين الاعتبار ألاحداث املحتملة الوقوع يمكن أن يؤذي إلى وقف الاستغاللاستمرارية الاستغالل، مع ألاخذ ب

جمع العناصر املقنعة املتعلقة بمدى مالئمة تطبيق لادارة الفرضية استمرارية : هدف املعيار -1.01

 .الاستغالل

 استخدام أعمال املدققين  الداخلين 801املعيار الجزائري للتدقيق (00

يتناول هذا املعيار الشروط و كيفية انتفاع املدقق الخارجي من أعمال التدقيق الداخلي  :نطاق املعيار -0.00

 .108طبقا ألحكام املعيار رقم 

إمكانية استخدام ألاعمال الخاصة باملدققين الداخلين، و في حالة استخدامها تحديد مدى مالئمة 

 .أعمال املدققين الداخليين الحتياجات التدقيق

قق الخارجي مراعاة فعالية املراجعة الداخلية و تأثيرها على إجراءاته كما يمكنه أن يحدد ألاثر يجب على املد-

 .املتوقع ألعمال املدققين الداخليين على أعماله

يلجا املدقق الخارجي في اطار استخدامـ هذا املعيار إلى الانتفاع من اعمال املدققين الداخليُين  :الاهـــــــــداف -1.00

ية استخدامها الحتياجات التدقيق و يقدمـ التدقيق الداخلي املساعدة املباشرة للمدقق الخارجي في و كيف

 .اجراءات التدقيق

 .استخدام أعمال خبير معين من طرف املدقق 811املعيار الجزائري للتدقيق (01

ره للقيام بمراقبة خاصة في يعالج هذا املعيار واجبات املدقق عندما يستعين بخبير يختا: نطاق املعيار -0.01- 

 .حقل خبرة معين غير املحاسبة و التدقيق
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يهدف املدقق إلى تحديد الحاالت التي تستدعي ضرورة الاستعانة بخبير، و إذا قام بذلك : هدف املعيار -1.01 

 .فيجب عليه تحديد مالئمة لاعمال إلحتياجات التدقيق

يد الحصول على معرفة أفضل املؤسسة، تقيم بعض ألاصول و يستعين املدقق بخبير عندما ير  -            

 .املخزونات الخاصة

 .على املدقق مراعاة طبيعة املوضوع، التدقيق و أهميته عند اختيار الخبير-           

على املدقق تقييم الكفاءة املهنية للخبير و سمعته في مجال عمله و كدا اكتساب املعرفة الكافية في -           

   .امليدان

تدقيق التقديرات املحاسبية بما فيها التقديرات املحاسبية للقيمة "  841املعيار الجزائري للتدقيق   13)

 "الحقيقية و املعلومات الواردة املتعلقة بها 

 بما فيها التقديرات, واجبات املدقق املرتبطة بالتقديرات املحاسبية  841يعالج املعيار  : مجال املعيار -0.01

تتضمن الواجبات , املحاسبية للقيمة الحقيقية و املعلومات الواردة املتعلقة بها في اطار تدقيق الكشوف 

املطلوبة التي تخص الاختالالت املتعلقة بالتقديرات املحاسبية الفردية و تقدم مؤشرات تحيز محتملة ادخلتها 

و معايير اخرى التقديرات  111و  108تطبق املعايير يطور هذا املعيار الكيفية التي من خاللها , الادارة تحديدا 

 املحاسبية

  : الاهداف -1.01

 : يهدف املدقق من خالل تطبيق هذا املعيار الى جمع العناصر املقنعة و الكافية للتحقق من ان 

سواء كانت  بما فيها التقديرات املحاسبية للقيمة الحقيقية املدرجة في الكشوف املالية, التقديرات املحاسبية -

و هذا في املرجع املحاسبي , مسجلة ال مقدمة كمعلومة و املعلومات املقدمة في امللحق املتعلق بها معقولة 

 املطبق

 السبر في التدقيق  811املعيار الجزائري للتدقيق (  04

 مجال التطبيق -0.04

جراءات التدقيق و يعالج املدقق استخدام السبر في التدقيق النجاز ا يقرر يطبق هذا املعيار عندما 

ووضع فحوص الجراءات الاختيار و مراجعة , طريقة استخدام السبر الاحصائي لتحديد و اختيار عينة ما 

 .تفصيلية و تقييم نتائج السبر

الذي يعالج واجبات املدقق في اطار تحديد و انجاز اجراءات  811املعيار الجزائري  811و يتمم املعيار 

التي تمكنه من خالصات معقولة و التي يؤسس  لى جمع العناصر املقنعة الكافية و املالئمةالتدقيق املوجهة ا

 .عليها رايه
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 :الهدف  -1.04

ان الهدف من تطبيق هذا املعيار هو حصول املدقق على قاعدة معقولة يستخرج منها الاستنتاجات 

 حول املجتمع الاحصائي الذي اختيرت منه العينة

 "–اعتبارات خاصة  –العناصر املقنعة "  810يق الجزائري معيار التدق (08 

 :مجال التطبيق  -0.08

عند حصوله على العناصر , يعالج هذا املعيار مدى اعتبار املدقق في اطار تدقيق الكشوف املالية 

باملخزونات و  و ذلك فيما يتعلق, و كذا املعايير الاخرى  811و  111, املقنعة الكافية و املناسبة وفقا للمعايير 

 القضايا و النزاعات التي تلزم الكيان و املعلومات القطاعية

 :الاهداف  -1.08

 :كافية و مالئمة بخصوص , يهدف املدقق من خالل تطبيق هذا املعيار في الحصول على عناصر مقنعة 

 وجود املخزونات و حالتها  -

 اكتمال الحصاء القضايا و النزاعات التي تلزم الكيان -

 خاصة تلك املتعلقة بالقطاع , تقديم املعلومات الواجب الافادة بها  -

 "وثائق التدقيق "  111املعيار الجزائري للتدقيق  (08

 :مجال و نطاق تطبيق املعيار  -0.08

املسؤولية التي تقع على عاتق املدقق إلعداد وثائق تدقيق الكشوف املالية و يفيد  111يعالج املعيار 

 .الاحتفاظ بجميع الوثائق املعدة من طرف املدقق او املتحصل عليها اثناء تادية مهامه , ق مصطلح التوثي

 :الاهداف  -1.08

 :ان الهدف من هذا املعيار يتمثل في تحضير الوثائق التي تسمح للمدقق ب 

 اعداد ملف تدقيق كافي و مناسب و كامل لتدعيم تقريره  -

فيذ للتدقيق طبقا ملعايير التدقيق الجزائرية و ملتطلبات تم التخطيط و التن بأنهاملدقق  تأكيد  -

 النصوص القانونية و التنظيمية ذات الصلة 

 مهام التدقيق املستقبلية  ألغراضالاحتفاظ بملف دائم للبيانات ذات الاهمية  -

 .من اجراء رقابة النوعية على اداء عملية التدقيق  تمكين املدقق -

 

 

 



الجزائرية و الدولية التدقيق لمعايير النظري التأصيل:                               األول صلالف  
 

35 
 

 عايير التدقيق الجزائرية مع معايير التدقيق الدوليةمدى توافق م: املطلب الثالث

أنما بمثابة حيث تكاملها و الجزائرية ترابطها التدقيق ر ياملعايمع الدولية للتدقيق املعايير أهم مميزات 

 :وفيما يلي التفصيلواحدة وحدة 

 .جديدة ملهنة التدقيق اضافةالجزائري معايير التدقيق تمثل  -

 معها  ضالتدقيق الدولية وال تتناقر يمعايمقتبسة من ئرية الجزار التدقيق يمعاي -

املعايير التدقيق الدولية تعد الافضل من حيث الشمولية و لاطار التصوري حيث لم تتبنى الجزائر  -

 .الذي هو بمثابة اهم معيار التدقيق الدولية 200املعيار رقم 

 .املاليةالقوائم التدقيق الجودة برقابة الخاص  220املعيار الدولي رقم الجزائر لم تتبنى  -

 وضوح تفسير أكثر و شمولية  أكثر الدولية املعايير  -

أعده           الدليل هذا املعايير و هذه تطبيق  كيفية حيوضمنهجي تستند معايير التدقيق الدولية إلى دليل  -

 .املهنيين الاتحاد الدولي للمحاسبين ويلتزم به 

 معايير يوضح كيفية تطبيق هذهمنهجي ر الى دليل معايير التدقيق الجزائرية تفتق  -

تخص ادلة الاثبات  12من أصل معايير  5حيث معيارا  36من أصل معيارا اثنا عشر الجزائر تبني  - -

 .500 املعايير فئة وهي 

هناك دورات تدريبية للمهنيين تكن عملية تبني معايير التدقيق الدولية جاءت مفاجئة ولم  -

للمحاسبة واملنظمات بين املجلس الوطني الجزائرية حيت ال يوجد أي تنسيق وللمنظمات املهنية 

 .املهنية 

إلى في تحويل واضحة خطة أي التدقيق الدولية لم تكن وفق برنامج ومراحل مسطرة تبني معايير  -

 معايير

 .التدقيق الدولية

هما معايير التدقيق ر التدقيق الدولية تشرف عليها الهيئات مهنية مستقلة غير حكومية بينيمعاي -

 .الدولية يشرف عليها مجلس املحاسبة هيئة إدارية تحت سلطة املالية 

في معايير التدقيق الجزائرية تم استعمال مصطلح جديد وهو مصطلح الكشوفات املالية بدال من  -

 .وهي القوائم املالية  2010الجزائري املصطلحات التي جاء بها 

 ، و تبنيها ألربعة معايير          1108ايير دولية للتدقيق في فيفري تبني الجزائر ألاربعة مع  بعد  -

، تبين أن الجزائر متجهة نحو التبني الكامل للمعايير الدولية للتدقيق، 1108دولية للتدقيق أخرى في أكتوبر 

 1. كما تنبأ به الخبراء في هذا املجال
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 خالصة

 

ت ألاخيرة نحتاج كثيرا ملعايير التدقيق لتلبية حاجات القوائم من خالل الفصل ألاول نستخلص أنه في السنوا

املالية و ذلك الستقطاب رؤوس املوال في العالقات التجارية الدولية حيث ما قام به لاتحاد الدولي 

 .للمحاسبيين بإصدار معايير املحاسبة الدولية، ثم معايير التدقيق فيما بعد

انظمة الرقابة الداخلية و البيانات و املستندات و الحسابات فحصا  إن التدقيق كلمة مستوحاة هذا الفحص

 .إنتقاديا منظما و بشكل يمكن املدقق من تقديم تقريره الذي يصمنه رأيه املحايد املستغل

 نو من خالل هذا استنتجنا أن أهميته تعود بالفائدة على كل مستخدمي البيانات املحاسبية أو املستفيدي

 .منها

الدولية للتدقيق بمثابة مقياس ألاداء املنهي، فاملعايير تمثل نموذجا الذي يستخدم في الحكم على  إن معايير 

نوعية العمل  الذي يقوم به املراجع الخارجي، و تعرف أيضا أنها املبادئ ألاساسية للتدقيق ذات القبول 

 .الدولي و املنفذة من طرف املدققين في جميع أنحاء العالم

هنية املختصة في إصدار و تبويب و شرح و تعديل املعايير الدولية للتدقيق هي رقبة املعايير الدولية إن الهيئة امل

 .حيث تضم اللجان الفرعية املنبثقة عن لجنة املمثلين عن دول غير أعضاء
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 تمهيد

يق فعالية و أداء للتوصل إلى تقرير معايير التدقيق الجزائرية من املبادئ ألاساسية للتدقيق و تحقتعتبر 

نهائي مفصل ومفحوص فحصا دقيقا و ذلك لتقييم املخاطر، و هنا تجدر لاشارة إلى الحاجة املاسة إلى 

 املعلومات املحاسبية واملالية لتحسين و تطوير عملية اتخاذ القرار، 

 :و سنتطرق في هذا الفصل إلى

 

 ملاليةاملعلومات املحاسبية و ا: املبحث ألاول 

 جودة املعلومات املحاسبية و املالية: املبحث الثاني

 دور نظام املعلومات املحاسبي و املالي في تحسين جودة املعلومات املحاسبية و املالية: املبحث الثالث
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 املعلومات املحاسبية و املالية :  ألاول املبحث 

 الية املعلومات املحاسبية و امل تعريف: ألاول  املطلب

 : تعاريف  (0

ذات معنى للمستخدم يحتاج  املستخدمين لتلك   هي بيانات تم تنظيمها  أو معالجتها لكي تصبح :  10 تعريف 

املعلومات من أجل إتخاد القرار املناسب أو من أجل تطوير و تحسين عملية إتخاد القرار املناسب أكثر عندما  

و من ناحية أخرى  هناك حدود معنية للعقل البشري تمكنه من  . تزداد  كمية و نوعية املعلومات املتوفرة

 1.إستخدام وامتصاص و معالجة تلك املعلومات

استخدامها في أنظمة املعلومات املحاسبية البد لها من أن تتميز بعدد من  إن املعلومات التي يتم:  11 تعريف

أية أخطاء في حالة كانت هذه املعلومات  ، لتجنب حصول  السمات حتى يتم إدراجها في تقارير قسم املحاسبة

 :و فيما يلي نذكر هذه السمات. ال تتمتع بالخصائص املطلوبة أو ال تقدم الفائدة املرجوة منها

  دون أي تحيزضوعية و تسجيلها و لابالغ عنها يتم إعدادها بمو  . 

 يجب أن يتسق تسجيل املعلومات و النتائج لجميع الفترات املعروضة. 

 ملعلومات التي يمكن استخدامها إلنشاء تقارير تعرض معلومات محددةتوفير ا. 

 شمولية املعلومات و تجميعها بشكل روتيني و التأكد من صحتها. 

  2. اعداد التقارير وفقا لحاجة القارئ 

 

 3أنواع املعلومات املحاسبة و املالية  (1

 :قسمت املعلومات املحاسبية إلى أنواع و من هذه التصنيفات نجد

 :حسب مستخدمو املعلومات املحاسبية: تصنيف ألاول ال

  املستثمرون املساهمون. 

  العمال الدائمون و املؤقتون و التمثيالت النقابية املمثلة لهم"املوظفون" 

 املقرضون  والدائمون التجاريون و ألاخرون مثل البنوك. 

 الزبائن. 

  كالتها مصلحة الضرائبو  والحكومات. 

                                                           
 .07، صمرجع سابقزياد عبد الحليم ذيبة،  -نضال محمود الرمحي  1
2   https//sotor.com/ " 18/11/1111 11:80عليه ساعة أطلع " املحاسبيةخصائص جودة املعلومات 
جامعة ورقلة، الجزائر،  1100/1101، مذكرة ماجستير في علوم التسيير، "دور الرقابة الجبائية لتحسين جودة املعلومات املحاسبة" سليمان عتير،   3

 .08-01ص – ص
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  أفراد املجتمع"الجمهور ." 

 

 :حسب إلزامية القانونية: التصنيف الثاني

 حيث تلزم املؤسسة لاقتصادية بقوة القانون على مسك دفاتر و حفظ : املعلومة املحاسبية إجبارية

 .السجالت و املستندات و إعداد القوائم املالية الالزمة

  ة الداخلية و هذا النوع من مثل املوازنات التقديرية و تقارير لادار : املعلومات املحاسبية إختيارية

 .املعلومة ضروري لتسيير الجيد للمؤسسات لاقتصادية

 .حسب درجة إستفادة منها في إتخاد القرار: التصنيف الثالث

 املعلومة املحاسبية التاريخية. 

 املعلومة املحاسبيةالحالية. 

 املعلومة املحاسبية املستقبلية. 

 املعلومة املحاسبية الداخلية. 

 :حسب فروع املحاسبة تنقسم إلى: لرابعالتصنيف ا

  تشير إلى املعلومات التي تصنف املوارد و لالتزامات املالية و ألانشطة التي تقوم بها  :املحاسبة املالية

 .املؤسسة لاقتصادية

 تشمل املحاسبة لادارية إنتاج و تفسير املعلومات املحاسبية بغرض املساعدة : املحاسبة لادارية

صفة خاصة عند إدارة ألاعمال و يستخدم املديرون هذه املعلومة  لوضع البيانات العامة لادارة ب

 .للشركة و تقييم أداء ألاقسام و الافراد

 يعتبر إعداد التقارير الضريبية عن الدخل مجاال متخصصا في املحاسبة ، ويتم : املحاسبة الضريبية

 الدخلع املتطلبات التقرير خاص بضريبة إعداد قرارات الضريبة من واقع املعلومة لتتوافق م

 .حسب املعلومات املتعلقة باملحيط: التصنيف الخامس

 تتمثل في املعلومات الخاصة بنشاط املؤسسة املتولدة عن عمليات التي تقوم بها : املعلومات الداخلية

 .مثل رقم ألاعمال كمية  تكاليف ألافراد

 الخارج و تكون متعلقة باملحيط مثل معلومات حول هي معلومات تأتي من : املعلومات الخاريجية

 .الزبائن، املوردين، القوانين
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 .مستخدمو املعلومات املحاسبية: املطلب الثاني 

 1: يمكن تقسيم مستخدمو هذه املعلومات إلى املستخدمون الداخليين و املستخدمون الخارجيين

 :املستخدمون الداخليين  .0

هم بإدارة  أنشطة املؤسسة و استخدام مواردها لاقتصادية و هم كافة ألاطراف التي يتصل عمل

البشرية في سبيل تحقيق ألاهداف املسطرة فاملديرون يحتاجون إلى املعلومات للتخطيط و التنظيم و إدارة 

 .املؤسسة و تقييم ألاداء املسؤولين و ينطبق هذا على فئة املديرين بكافة مستوياتهم

 : املستخدمون الخارجيين .1

 :ينقسمون إلى و 

 :وتتضمن ألاطراف التالية:  الفئات التي لها مصالح مالية مباشرة في املؤسسة - أ

  املستثمرون يستخدمون املعلومات املحاسبية إلتحاد القرارات بشراء ألاسهم  و استمرارية الاحتفاظ

 .بها أو بيعها

 روض بمقدرة املؤسسة املقرضون يستخدمون املعلومات املحاسبية لتقييم مخاطر منح إئتمان الق

 .على سداد ديونها

  العاملون و يستخدمون املعلومات املحاسبية ملعرفة املركز املالي للمؤسسة و مدى قدرتها على تحقيق

 .أرباح بغرض الحكم على استمرارية املؤسسة

 لدفاع ومستويات ألارباح املحققة ل  النقابات العاملة تحتاج هذه ألاخيرة املعلومات عن الوضع املالي

 .عن حقوق العمال و تحسبن ظروف العمل

 :الدوائر و السلطات الحكومية ذات عالقة منها - ب

  مصلحة الضرائب تهتم بالقوائم املالية الصادرة عن املؤسسة الستخدامها لتحديد الضريبة

 .املستحقة

 في  مصلحة لاحصاءات تهتم بالقوائم الصادرة عن املؤسسة ملراعاتها في الحساب الدخل القومي

 .مختلف القطاعات الاقتصادية

 السلطات القضائية تحتاج إلى القوائم املالية للفصل في أمور لافالس و املنازعات القضائية. 

  املحللون املاليون و الوسطاء املاليين يحتاجون إلى القوائم املالية بغرض إجراء التحاليل املالية و

 .تقديم استشارات التخاذ القرارات املؤسسة

 ستهلكون أو العمالء يهتمون بتكوين فكرة عن قدرة املؤسسة على الاستمرار  بتزويدهم بالسلع  امل

جودة وكمية و نوعية و أسعار معينة و كذا الاستمرار بتقديم خدماتها بعد البيع و خدمات ضمان 

 .املنتج

                                                           
1
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 لتنبؤ بتطويره املخططون الاقتصاديون يحتاجون للمعلومة املحاسبية لتحليل النشاط الاقتصادي و ا

 .واتجاهاته

 مستخدمو املعلومات املحاسبية: (II-1) الجدول رقم

 احتياجات املستخدمين املستخدمون 

 :القياس الشامل لألداء .0 ذوي املصلحة املباشرة 

 مقاييس مطلقة - أ

 باملقارنة مع ألاهداف و املعايير - ب

 :تقييم أداء لادارة .1

 ألارباح و الكفاءة إلى استخدام املوارد - أ

 ولية القانونيةاملسؤ  - ب

ذوي املصلحة غير 

 املباشرة

 التوقعات املستقبلية .1

 ألارباح - أ

 التوزيعات و الفوائد - ب

 الاستثمارات - ت

 التوظيف - ث

 الحكم على املركز املالي .4

 تقييم السير املالي - أ

 تقييم درجة السيولة - ب

 تحديد درجة املخاطرة و عدم التأكد - ت

 تخصيص املوارد .8

 تقييم الديون و حقوق امللكية  .8

 لتزام باللوائح و القوانينتقييم لا .7

 تقييم مساهمة املشروع لاجتماعية و خدمة البيئة و لاقتصاد القومي  .8
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 .أهمية املعلومات املحاسبية و املالية: الثالث  املطلب

أصبح من الضروري توافر املزيد من البيانات و املعلومات التي تغطي كافة أوجه النشاط الاقتصادي  

لتي تعكس طبيعة العالقة املتبادلة بينهما وهذا في ظل تطورات التي شهدتها اقتصاديات داخل املجتمع وا

املعلومات املحاسبية كوسيلة هي ألعالم و بما أن املحاسبة تؤثر و تتأثر بالظروف البيئية فإن مخرجاتها من 

ناتجة عن متطلبات معنية فقد تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و القانونية 

و . التي تعمل في ظلها أملحاسبة و لهذا فقد ازدادت أهمية املعلومة املحاسبية بما أنها أداة فعالة فإتحاد القرار

با أو إيجابا وهذا يتماش ى مع مدى دقة املعلومة املحاسبية و توقيت الحصول عليها و هذه ألاخيرة تتأثر سل

 1.موضوعية قياسها

إن املعلومات املحاسبية شأنها شأن أي معلومات أخرى تتمثل في زيادة املعرفة و تخفيض مخاطر عدم 

املعلومات املحاسبية  التأكد لدى متخذي القرار و على العكس من املعلومات الوصفية أو الشخصية فإن

 2.عادة ما تكون كمية و موضوعية و أكثر فعالية
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 جودة املعلومات املحاسبية و املالية: ني املبحث الثا

 .جودة املعلومات املحاسبية و املالية و كيفية تقييمها: املطلب ألاول 

 جودة املعلومات املحاسبية و املاليةتعريف (  أوال 

حدد مفاهيم جودة املعلومات الخصائص التي تقسم بها املعلومات املحاسبية املفيدة  أو ت: 10تعريف

القواعد ألاساسية الواجب استخدامها لتقييم نوعية املعلومات أملحاسبية و يؤدي تحديد هذه 

ن الخصائص إلى مساعدة املسؤولين عند إعداد التقارير املالية في تقييم نوعية املعلومات التي تنتج ع

 1.تطبيق الطرق و أساليب املحاسبية البديلة

يقصد بمفاهيم جودة املعلومات تلك الخصائص النوعية التي يجب أن تتمتع بها املعلومات : 11تعريف

املحاسبية املفيدة، أي أن توافر هذه املعلومات على تلك الخصائص التي تجعلها ذات فائدة كبيرة 

ا نعني ما تتمتع به هذه املعلومات من مصداقية و ما تحققه من لألطراف املختلفة املستفيدة منها، كم

منفعة للمستخدمين  و أن تخلوا من التحريف و التضليل و أن تعد في ضوء مجموعة من املعايير 

 2.القانونية و الرقابية  و املهنية و الفنية بما يساعد على  تحقق الهدف من استخدامها

 

 كيفية تقييمها (  ثانيا 

إمكانية استعمالها فى الوقت الحالي او توقع استعمالها في  دىقيمة املعلومات املحاسبية بم ددتتح

لك املعلومات وبالتالي القيمة املضافة التي تحدثها عنى ذبناءا على  ةت املتخذاراتقبل وكفاءة وفعالية القر سامل

وعليه يتم التركيز على القيمة ة، سوظانف املؤس اطات وشف نتلرار وانعكاسها على مخقتوى كل مراكز المس

لكن  بدقهومات علة املفتكل تقدير ة واملنفعة، يمكن فلك عامل التكلذوينخل في تحليل  للمعلوماتلية يضفالت

ر ثيع تأم الاستعمالإعادة  وإمكانيات الاستعماالت ددلة نظرا لتعسهو تتم بنفس ال ال نفعة قيمة امل ديدتح

 .توياتسم عدة علىومات عللك املتاستعمال 

 

تها للمستخدم أو درجة جو دد دها، وهناك ثالثة عوامل تحدتبية قيمتها من جو ستستمد املعلومات املحا

، درجة ألاخطاء والتحيز في إنتاج ومعالجة  وماتعلى املعلرجة الرض ى د،  وماتعل، وهي منفعة امل رار قملتخذ ال

                                                           
للمؤسسة ، تخصص مالية و ملتقى وطني حول حوكمة محاسبة ، "دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة املعلومات املحاسبة"هوام جمعة   1

 .01، ص1101محاسبة، جامعة العربي بن مهيدي ، أم بواقي، 
، مجلة دراسات و البحوث التجارية ، كلية التجارة ، العدد "دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة املعلومات املحاسبة"محمد ابراهيم الخليل   2

 .18، ص1118ألاول، مصر، سنة 
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الحصول   تزيد تكلفةما د، وعن ةفلك تكلذلب طتومات يعلك امللى تعل، وللحصول  وماتعلونقل البيانات وامل

ومات من عليل ألاول يتمثل في زيادة قيمة املدأمام بديلين، الب رار و متخذ القستخدمها أن مفإعليها عن قيمتها 

 تدنيني فهو ثايل الدأما الب. وماتعلة املنافع املتحصل عليها من املداو من خالل زيا. اصحته درجةخالل زيادة 

من هذه  ةتمدسليل من املنافع املتقرجة صحة املعلومات أو من خالل الدمن خالل تخفيض فة كلالت

 .املعلومات

 

ابها بالفرق بين حس، ويتم  ار البدائلتيعمالها في اخستر واار قير في الغقيمة املعلومات قيمة الت مثلت

ى لت إدهذه املعلومات لاضافية التي أ ىعلة الحصول فتكل هاروحا منطر الثاني مراالق و نتائجر ألاول قراائج التن

ن قيمة فإا قابسر املتخذ قرايير الغيدة إلى تدالج ي املعلومات املحاسبيةذنه إذا لم تؤ فإر وبالتالي رايير القغت

  .ر لصفاوي اسومة تعلملهذه ا

 ة املعلومات املالية و املحاسبية و العوامل املؤثرة عليها خصائص جود: الثاني  املطلب

 خصائص جودة املعلومات املالية و املحاسبية(  أوال 

 .نذكر الخصائص التي تجعل املعلومات مفيدة في إتحاد القرار يليفيما 

 :و تضم خاصتين أساسيتين و هما: الخصائص ألاساسية 

و يقصد بها وجود عالقة وثقة بين املعلومات املستمدة من املحاسبة املالية و ألاغراض التي  :املالئمة - أ

من اجلها أي وجود ارتباط منطقي بين املعلومات و القرار موضوع الدراسة و يمكن تحقيق هذه  تعد

 1:الخاصية من خالل 

 يعني يجب توفر املعلومات املحاسبية في فترة زمنية مناسبة حتى ال تفقد  : التوقيت الزمني املناسب

 .قيمتها

 بؤية باملستقبل أي تستخدم في تصميم نماذج أي تكون املعلومة املحاسبية قدرة تن:  القيمة التنبؤية

 .التنبؤ باألحداث الاقتصادية قصيرة املدى

 و هو أن تكون للمعلومات املحاسبية إمكانية لاستخدام في الرقابة و التقييم: القيمة الرقابية. 

 

عليها، و يمكن  تعرف على أنها الثقة باملعلومات املتوفرة و مصداقيتها و بالتالي إشكالية لاعتماد: الثقة - ب

 :تحقيقهامن خالل

  و هو أن تكون املعلومات املحاسبية معبرة عن ألاحداث الخاصة بها بصورة سليمة  و : صدق التعبير

 .أمنية وحالية من أي تالعب

 و هو قدرة الوصول إلى نفس النتائج من قبل عدة أشخاص : قابلية التحقق. 

                                                           
 .49صبق، مرجع ساناجي بن يحي،   1
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 1:تتعلق ب: الخصائص الثانوية

ت في استخدام نفس الطرق و ألاساليب املعتمدة في قياس و توصيل املعلومة املحاسبية أي ثبا: الثبات - أ

 .من فترة ألخرى 

يعني لاتساق في تطبيق ألاساليب و القواعد املحاسبية من فترة إلى أخرى لكي يتمكن : قابلية املقارنة  - ب

 .مستخدمي القوائم املالية من مقارنة النتائج أعلل على مر الزمان

  : حها في الشكل التالي و نوض

 

 الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية: (II-1)الشكل رقم

 

 مستخدمو املعلومات املحاسبية

 القيود

  م.خصائص مستخدمو املعلومات 

 املعيار السائد

 

 خصائص  أساسية

 عناصر

 الخصائص 

 ألاساسية

 

 

 الخصائص الثانوية  

 

                                                           
، مذكرة ماجستير فرع تسيير كلية علوم لاقتصادية و علوم "خصائص املعلومات املحاسبية وأثرها في إتخاد القرارات "ناصر محمد علي املجهلي،  1

 .18-11ص  1119التسيير، جامعة باتنة، 

 متخدي القرارات و خصائصها

ة   نافع تفوق تكلفة ألاهمية النسبيامل

  
لى فهمعاملقدرة   

فائدة املعلومات إلتخاد القرار 

           

 امكانية اعتماد عليها     املالئمة

 التقييم و 

 التعدية

 العكسية

  

 التنبأ  

      

 

 

 

 الوقت

 عدم 

  التحيز

 

ألامانة 

في 

 العرض

 

 

القابلية 

قالتحق  

 

 قابلية املقارنة الثبات
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محاسبة العمليات ألاجلة، دار التعليم  -القوائم املالية محاسبة العمليات النقدية-، الدورة املحاسبية"املحاسبة املالية"محمد سامي رامي، :  صدرامل

 .188،ص1100الجامعي، للطباعة والنشر و التوزيع، لاسكندرية، 

 

  ةالعوامل املؤثرة على جودة املعلومات املحاسبية و املالي( ثانيا 

 : عوامل بيئية -0

إن ظروف التي تعيش فيها املؤسسة تؤثر على جودة املعلومات التي يجب تقديمها و "  ةياملحاسببيئة ال" 

مقدارها و أثرها على مؤسسة لالستفادة منها بحيث تختلف املعلومات املحاسبية التي يتم عرضها في التقارير 

 .اختالف الظروف من بلد آلخر املالية املنشورة من دولة ألخرى و هذا يرجع إلى

 :العوامل الاقتصادية -1

بالسياسات املحاسبية نتائج اقتصادية حيث تكون هذه النتائج  يجب أن يكون لكل قرارات املرتبطة

صحيحة و تخفيض التكاليف التي يتحملها مستخدمو املعلومات في جمعها مثل التضخم حيث يترتب على 

 .ات املحاسبية التي تعد وفقا ألساليب التكلفة تاريخيةارتفاع معدله  عدم مالئمة املعلوم

 :ةالعوامل الاجتماعي -1

تتميز الخصائص النوعية للمعلومة املحاسبية ببعض القيم الاجتماعية مثل اتجاه املجتمع نحو السرية 

فنجد في القوائم املالية و الوقت فالسرية تؤثر على عملية تجميع و نشر املعلومات املحاسبية أما الوقت 

الدولة تعطي قيمة أعلى للوقت تهتم بقائمة الدخل و تعد البيانات املالية خالل فترات مالية متقاربة و 

 1.العكس بالنسبة للدولة التي ال تعطي للوقت أهمية تهتم بقائمة املركز املالية  فقط

 : العوامل القانونية -4

قانونية تؤثر بشكل مباشر و غير مباشر على إن العوامل القانونية وأهمها مجموعة ألانظمة و القواعد ال

مهنة املحاسبة و الرقابة و لاشراف على ممارستها خصوصا مع ظهور الشركات املساهمة التي تتميز بإفصال 

امللكية عن لادارة مما أدى  خضوعها إلى التشريعات القانونية  و الضريبية منذ بدء تكوينها حتى تصفيتها و 

 .ية التي تعد بها املعلومات و كيفية عرضها في التقارير ملاليةهذا ينعكس على الكيف

 

 

                                                           
 84ص  1101تخصص محاسبة، جامعة باتنة  ريرسالة ماجست، "لافصاح املحاسبي حدوده و أثره على جودة املعلومات املحاسبية"بوتيغان حمزة،   1
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 :ثقافيةالعوامل ال -8

تتمثل في املستوى التعليمي ووضع املنظمات املهنية، فاملستوى التعليمي يؤثر في املمارسة املحاسبية و 

 1. التدقيق بشكل عام و الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية بشكل خاص

 

 : جودة املعلومات املحاسبة واملاليةملوالي نعرض العوامل املؤثرة على و في الشكل ا

 

 

 العوامل املؤثرة على جودة املعلومات املحاسبة واملالية: (II-2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبين: املصدر 

 

                                                           
ماستر أكادمي، في علوم تجارية، تخصص  مذكرة  ،"جودة املعلومات املحاسبة و أثرها على قراره متخد من القوائم املالية"حورية بوقندورة   1

 . 07ص 1107-1108محاسبة و مالية ،أم بواقي، 

                                 العوامل املؤثرة على جودة املعلومات املحاسبة واملالية 

      بيئية. ع   اقتصادية. ع   اجتماعية. ع      ثقافية.ع     قانونية. ع

وضع منظمات -

 مهنية 

رفع املستوى -

التعلمي للتدقيق 

بشكل عام و 

خصائص املعلومات 

 بشكل خاص

بالتأثير وذلك 

 دألانظمة و القواع

القانونية على مهنة 
 .املحاسبة

 السرية في القوائم-

 .املالية

اعطاء قيمة -

 .للوقت

اهتمام بقائمة -

 .املركز املالي

تخفيض التكاليف -

التي يتحملها 

مستخدمو املعلومات 

 .وفقا ألساليب

 : صفيما يخ-

من ( بيئة املحاسبة)

خالل دراسة  

املعلومات املحاسبية 

املعروضة في القوائم 

.املالية  
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 ق جودة املعلومة املحاسبيةيمعايير تحق:  املطلب الثالث

 :ايير قانونية مع .0

تسعى العديد من املؤسسات املهنية في بعض الدول  لتطوير معايير لجودة تقارير املالية ولتحقيق 

من خالل التشريعات و قوانين الواضحة و منظمة لعمل هذه املؤسسة مع توفير هيكل تنظيمي . لالتزام بها

 .فعال يقوم بضبط جوانب  ألاداء في املؤسسة

 :معايير رقابية  .1

ينظر إلى عنصر الرقابة بأنه أحد املكونات العملية لادارية التي يرتكز عليها كل من مجلس لادارة 

و يتوقف نجاح هذا العنصر على وجود رقابة فعالة تحدد دور كل من اللجان املراجعة وأجهزة . واملستثمرين

 الرقابة املالية 

ساهمين و ألاطراف ذات عالقة في تطبيق الحوكمة بواسطة ولادارية في تنظيم املعالجة املالية و كذلك دور امل

أجهزة رقابية للتأكد من أن سياستها و إجراءاتها تنفد بفعالية، و بياناتها املالية تتميز باملصداقية مع وجود 

 .مستمرة و تقييم للمخاطر و تحليل العمليات و مدى لالتزام بالقواعد والقوانين املطبقة  تغدية عكسية

 : ر املهنيةمعايي .1

تهتم الهيئات و املجالس املهنية املحاسبية بإعداد معايير املحاسبية بإعداد معايير املحاسبة و املراجعة 

لضبط أداء العملية املحاسبية و التي أدت بدورها إلى ظهور الحاجة إلعداد التقارير املالية تتمتع بالنزاهة و 

 .ألامانة

 : معايير الفنية .4

ية يؤدي إلى تطوير جودة املعلومات مما يعكس بدوره على جودة التقارير املالية و إن توفر معايير فن

 1.يزيد ثقة املساهمين  وأصحاب املصالح بالشركة وهذا يؤدي إلى رفع الاستثمار

 

 

 

                                                           
0- 

مذكرة ماستر أكاديمي، تخصص التدقيق املحاسبي " ية في تحسين جودة املعلومات املحاسبيةدور املراجعة الداخل"بن نوار محمد   1

 41ص  .1107-1108و مراقبة التسيير، جامعة مستغانم 
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 : و نوضحها في الشكل التالي 

 

 

 و املالية ةيمعايير جودة املعلومات املحاسب: (II-3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مذكرة ماجستير في العلوم التجارية ،كلية العلوم الاقتصادية ("IAS/IFRS)لافصاح املحاسبي في ظل معايير محاسبة الدولية "صبايحي نوال :  املصدر

 ، ص1101/1110و العلوم التجارية و علوم التسيير جامعة الجزائر 

 

 

 

 

 

 

 

 

بية       قار معايير       معايير قانونية ير مهنية           معاي  

      

مهنية         ير   

  

فنية       معايير   

 :و تتضمن

 املالئمة -

شمل ت الثقة و ما -

عليه من 
 خصائص

 :و تتضمن 

 معايير محاسبية -
 معايير مراجعة -

 دور املراجعين -

 دور لجان املراجعة-

 دور املساهمين-

دور ألاطراف ذات -

 عالقة

 الرقابية دور ألاجهزة-

بالقوانين  الالتزام-

 املنظمة

الالتزام باللوائح -
 املنظمة
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 في تحسين جودة املعلومات املحاسبية و املالية  حاسبي و املالينظام املعلومات امل دور : الثالثاملبحث 

سنتطرق في هذا املبحث إلى تعريف نظام املعلومات املحاسبي و املالي ألنه يعتبر أحد املقومات ألاساسية 

ى كما سنتحدث أيضا على مبادئه ضرورية و في ألاخير نتطرق إل تحسين جودة املعلومات املحاسبية و املاليةفي 

 .وظائفه

 

 و املالي و مكوناته  املعلومات املحاسبينظام مفهوم : املطلب ألاول 

يعتبر نظام املعلومات املحاسبة السليم أحد أهم املقومات ألاساسية لنظام الرقابة الداخلية الفعال، 

و  فنظام املعلومات املحاسبة الذي يعمل وفق طرق واضحة منصوص عليها قانون و تستجيب إلى وضعية،

طبيعة نشاط املؤسسة ، و ضمن نمط املعالجة  آلالية املتحكم فيها،و يعتمد على مجموعة متكاملة من 

الدفاتر و السجالت املحاسبية و دليل للحسابات يراعي في تصميمه يتسير إعداد القوائم املالية بأقل جهد  

الداخلية ، يجب أن يتضمن هذا ممكن و بأكثر  دقة ممكنة يكون أحد املقومات املدعمة لنظام الرقابة 

الدليل الحسابات الالزمة و الكافية لتمكين لادارة من أداء مهمتها الرقابية على العمليات ، و لتمكين املحاسب 

من الفصل بين العناصر املتعلقة بالنفقات الاستثمارية و النفقات الاستهالكية ، إنطالقا مما سبق يجب أن 

 :سبية وسيلة لتحقيق مايلييكون نظام املعلومات املحا

لرقابة على سجالت التشغيل و تنفيد العمليات ، إذ أن هذه السجالت تمثل مصادر البيانات و ا -

 تدفقها؛

 تبويب البيانات ووضع دليل مبوب للحسابات؛ -

 .تصميم السجالت املحاسبية بطريقة مناسبة للرقابة -

تكون مرقمة "كما توضح املسؤوليات  وجود مستندات داخلية كافية لتغطية كافة أوجه النشاط،  -

 ؛ "تسلسليا

 وجود دليل لإلجراءات و السياسات املحاسبية يوضح الطرق التي تتبع ملعالجة العمليات؛ -

 إعداد موازنات تخطيطية تفصيلية للعمليات و متابعة تنفيدها؛ -

 1"لقياس ألاداء الفعلي" وجود نظام تكاليف فعال -

و تبويب و معالجة و توصيل    املكونات تنظم لاداري يختص بجمع  و يعرف النظام املحاسبي أنه أحد

املعلومات املالية املالئمة إلتحاد القرارات و إلى ألاطراف الخارجية ، و الجهات الحكومية و دائنين و املستثمرين 

 1.و إدارة املؤسسة

                                                           
طبوعات الطبعة الرابعة ، ديوان امل،  "املراجعة و تدقيق الحسابات لاطار النظري و املمارسة التطبيقية"محمد التهامي، طواهر مسعود صديقي   1

 .011-99ص – ص 1104   ،الجزائر الجامعية، 
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 مبادئ نظام املعلومات املحاسبي و املالي و مقوماته: املطلب الثاني 

 :دئ نظام املعلومات املحاسبي مبا (0

 تتمثل في 

يعتبر هذا املبدأ من أهم املبادئ التي توفر لإلدارة إحتياجتها من املعلومات و : مبدأ التكلفة املناسبة  -

 .تحقق لها الرقابة الداخلية بتكاليف معقولة 

تقارير املالية إن نظام املعلومات املحاسبي يجب أن يتكون من : مبدأ الثبات في إعداد التقارير  -

 .الختامية معدة بطريقة موحدة و ثابتة 

أي أن النظام ال يعمل تلقائيا إال من خالل ألافراد لذلك من : مبدأ العمل لانساني في إعداد التقرير  -

الضروري مراعات جانب العالقات لانسانية والتركيز  على توفير الظروف املالئمة لألفراد ألداء 

 .مهامهم بشكل جماعي

حيث يجب أن يراعي في نظام تصميم املعلومات املحاسبي ما يتضمن هيكل التنظيمي : مبدأ الهيكلة  -

من الخطوط للسلطة املسؤولية و التي تحدد كذلك أساليب الظبط و الرقابة الداخلية وتحدد 

 .كذلك مسار تدفق البيانات و املعلومات من و إلى نظام املعلومات املحاسبي

جب أن يتصف النظام املحاسبي باملرونة كي يستجيب ملختلف التغيرات التي تحدث في ي:  مبدأ املرونة -

 .املستقبل

تعتبر التقارير هي املخرجات ألاساسية لنظام املعلومات املحاسبي و بالتالي يجب : مبدأ إعداد التقارير -

ف هذه التقارير أن يكون هذا النظام قادر على إصدار التقارير الداخلية و الخارجية و يجب أن تتص

 .بدقة

يجب أن يتوفر نظام املعلومات املحاسبي على مجموعة من : مبدأ الضبط و الرقابة الداخلية -

      2.لاجراءات التنظيمية املتكاملة و التي تضمن صحة و دقة املعلومات املحاسبية

 .مقومات نظام املعلومات املحاسبي -2

وظائفه بنجاح يتطلب توافر مجموعة من املقومات لتحقيق نظام املعلومات املحاسبي أهدافه و 

 :ألاساسية التي تساعد في ذلك، و تتمثل في

 املستندات 0.1

                                                                                                                                                                                     
1
جامعة محمد بوضياف "نظام المعلومات المحاسبي و دوره في اتخاد القرارات اإلنتاجية ، مؤسسة ثقافة الجامعية، الجزائر "حسين بلعجوز    

  .710ص 7110االسكندرية  ،"مسيلة
، 87،89ص  1111، نوفمبر 10سكرة، العدد، مجلة العلوم لانسانية  جامعة خيضر، ب"سبيةطبيعة و أهمية نظام املعلومات املحا"لعماري أحمد،   2

81. 
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  تعتبر املتستندات الوثائق و الدليل املوضوعي و املصدر ألاساس ي إلثبات املعامالت و ألاحداث

 ن قانونيةلاقتصادية في سجل الوحدة لاقتصادية و تعتبر سند القيد في املحاسبة وبرها

  تلعب املستندات دورا هاما في النظام املحاسبي و في فعالية دورة العمليات في املؤسسة لاقتصادية

 :لألسباب التالية

 تستخدم كوسيلة لثباث العمليات و تسجيلها في التسجيالت املحاسبية. 

 كن نشوء تشكل ألاساس لتحديد تدفق البيانات داخل املؤسسة لاقتصادية من خالل تحديد أما

 .هذه املستندات

  تدل على حركة التدفقات املالية ألصول املؤسسة لاقتصادية. 

  تستخدم بعض املستندات كأساس في إعداد  مستندات أخرى. 

 .و لذلك تعتبر املستندات وسيلة فعالة من وسائل الرقابة الداخلية 

نه يتم تصميمها داخليا و ذلك إلستخدام تنشأ هذه ألاخيرة داخل املؤسسة بمعنى إ: املستندات الدخلية 0.0.1

 .داخل و خارج املؤسسة 

يرداملستندات الخارجية للمؤسسة من مصادر خارجية كالبنوك و املوردين و : املستندات الخارجية0.1.1 

 :العمالء و الهيئات الحكومية و يمكن تصنيفها

ملؤسسة لاقتصادية و عادة ما ترفق مع هي مستندات التي تؤيد حدوث العملية في ا: مستندات التبوتية0.1.1

 .مستندات املحاسبية لتؤيدها

عبارة عن نمادج تصميم لتدرج فيها البيانات التي تخص املعاملة املالية و تنقل : املستندات املحاسبية 0.4.1

 .تلك البيانات في العادة من املستندات التبوتية املرفقة بها

 :الث أنواعو عادة ما تقسم تلك املستندات إلى ث

 .يستعمل لتنفيد كافة العمليات املتعلقة بالصرف من قبل الؤسسة لاقتصادية : مستند الصرف

 .و يستعمل لتنفيد كافة العمليات املتعلقة باإليرادات التي تحصل عليها املؤسسة من الغير: مستند القبض

 . دفع أو قبض فعليةيستخدم لتثبيث قيود املستويات التي ال تتضمن عمليات :  مستند القيد

 الترميز -1.1

هي عملية وضع أرقام و الحروف هجائية و عالمات و صور و ألوان لتمييز كل مفرد من املفردات 

العنصر املعين بالعملية على غيره، لتسهيل عملية تجميع املعلومات و كذا تسهيل عملية لاتصال و إنجاز 

 .سريع للعمليات

 دليل الحسابات: رابعا
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يمكن ان   تيديد العمليات التحخالل مهمة في توجيه العمل املحاسبي من أداة الحسابات  ليلديعتبر 

بها املؤسسة الاقتصادية حيث تساهم في تسهيل العمل املحاسبي من خالل تقوم تستقر بها العمليات الني 

للدليل يمكن  إضافة تعطي للحسابات املختلفة أنيمكن والترميزات التي  ،الترقيات ، التبويالت،اتالتصنيف

ودليل الحسابات عبارة عن قائمة تتضمن رموز ز وأرقام . املستخدمةواملصطلحات  املفاهيم بعض ح يوضت

 .قتصاديةاملؤسسة لاداخل الحسابات املستخدمة 

 

 و املالي في تحسين جودة املعلومات املحاسبية و املالية  نظام املعلومات املحاسبي مساهة:املطلب الثالث 

 تحسين جودة املعلومات املحاسبية و املاليةدور فعال بوظائفه ألاربع على  املحاسبينظام املعلومات ل

 :عبر املهام التالية

 : تجميع البيانات -0

مثل التعرف على البيانات :البيانات من مجموعة من لاجراءات و الخطوات  تجميعتتكون مهمة 

سجيلها على املستندات فإذا كانت  املعاملة الاقتصادية  مرتبطة الاقتصادية املرتبطة باملعامالت وقياسها و ت

باملعامالت وقياسها و تسجيلها على املستندات أما إذا كانت املعاملة الاقتصادية هي إنتاج سلعة ما فيجب 

هذا القياس ، ثم تسجيل هذه القياسات في نماذج  لسلعة ووحدة قياسها و كيفية تنفيذالتعرف على هذه ا

ندات التي سبق تصميمها لهذا الغرض ،بعد ذلك تراجع هذه البيانات و تصحح أخطاء القياس أو أخطاء املست

التسجيل إن وجدت و إذا تم تجميع هذه البيانات في مناطق بعيدة عن مراكز التشغيل فيلزم نقلها و تحويلها 

وحدات لانتاج التام و قياسها و إلى مراكز تشغيل البيانات و حالة استخدام تكنولوجيا قد يتم التعرف على 

  1.تسجيلها إلكترونيا

 :معالجة البيانات -1

يقصد بعملية املعالجة لاجراءات و الخطوات الواجب تنفيذها لتحويل املدخالت ممثلة في البيانات 

 :الخام إلى املنتج النهائي هو املعلومات و فيما يلي بعض هذه لاجراءات

 مثل البيانات الخاصة باملبيعات أو باملشتريات أو باإلنتاج: ةتقسيم البيانات إلى أقسام محدد. 

 خ أو نقل البيانات أو تفريغها في املستندات أخرى أو وسائط تخزين أخرى مثل تفريغ بطاقات س

 .  ساعات العمل التي أداها العامل في كشف الرواتب و ألاجور للعمال

 تبويب البيانات أو تنظيمها طبقا ملعايير معنية. 

                                                           
 .11دار امليسرة للنشر و التوزيع عمان، ألاردن، ص، الطبعة ألاولى  "نظم املعلومات املحاسبة "زياد عبد الحليم ذيبة   -نظال أحمد الرمحي   1
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 جميع البيانات ذات طبيعة الواحدة مثل تجميع كميات املخزون من ألاصناف املتشابهة و املوجودة ت

في املخازن مختلفة للحصول على إجمالي الكمية املتاحة من كل صنف من أصناف البضاعة 

 .املوجودة في املخازن في تاريخ معين أو منطقة معينة

 بيعة مع القوائم أسعار هذه ألاصناف من اجل حساب دمج البيانات مثل دمج القوائم ألاصناف امل

 أي قيمة املبيعات"كمية ألاصناف املبيعة  

 

 ه ملخصا لجميع عمليات تلخيص البيانات مثل الحصول على رقم إجمالي املبيعات خالل اليوم بوصف

ى إجمالي املبيعات على مجموع مبيعات ألايام السابقة للحصول علأو إضافة  اليوم البيع خالل

 .الرصيد التراكمي للمبيعات خالل فترة زمنية معنية

 

 :الرقابة على البيانات  -1

تتضمن مراقبة البيانات وظيفتين أساسيتين ألاولى الحراسة البيانات و حمايتها بوصفها إحدى ألاصول 

يتم  معالجتها املنشأة و الثانية و التأكد من ان البيانات التي يتم الاحتفاظ بها هي بيانات صحيحة و كاملة و 

بطريقة صحيحة و هناك العديد من ألاساليب و لاجراءات التي قد تستخدم من أجل تحقيق مستويات عالية 

من ألامن و الحماية و الرقابة على البيانات ومن هذه ألاساليب على سبيل املثال املطابقة البيانات التي ادخلت 

 .البيانات بعد التأكد من سالمتها و مراجعتها إلى الحاسوب مع السجالت ألاصلية التي جمعت فيها

 :إنتاج املعلومات -4

تشتمل مهمة إنتاج املعلومات على تلك الخطوات و لاجراءات الالزمة واتباعها ملعالجة البيانات 

 .واستنتاج املعلومات منها و اعداد التقارير عنها  و توصيل هذه التقارير إلى مستخدميها
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 خالصة

ملعلومات نافعة ذات جودة هو الهدف ألاساس ي ملتخذ القرار ، ولكي تكون املعلومة صادقة و إن توفير ا

واضحة ونافعة من طرف مستخدميها يجب أن تكون ذات جودة تتضح بخصائص تجعلها ذات فائدة كبيرة 

مساعدة املسؤولين لألطراف املختلفة املستفيدة منها و أن تعد في ضوء معايير قانونية و الرقابية و الفنية إلى 

 .تساعد في تقييم نوعية املعلومات التي تنتج عن تطبيق الطرق و أساليب املحاسبية البديلة

تنحصر خصائص هذه املعلومات في خصائص أساسية نذكر منها املالئمة القيمة التنبؤية و القيمة 

 .هي الثبات و قابلية املقارنةالرقابية و الثقة وصدق التعبير و قابلية التحقيق أما الخصائص الثانوية ف

إذن املعلومة املالية و املحاسبة مكون أساس ي و موجه للقرار ملا توفره من أمن و ضمان و عليه وجب 

عليها أن تكون ذات جودة عالية و تخلو من التحريف و التضليل و أن تعد في ضوء مجموعة من املعايير 

 .القانونية و الرقابية و ملهنية والفنية

 .يؤدي نظام املعلومات املحاسبي و املالي إلى توليد معلومات ذات مصداقية في اتخاذ القراركما 

من خالل الفصلين نستنتج أن معايير التدقيق الجزائرية تساهم في تحسين جودة املعلومة املحاسبية و 

 .املالية و تؤثر عليها

 .ليهو في ألاخير سوف نحتك بالجانب التطبيقي الكتشاف ما توصلنا إ
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 تمهيد

بعد أن تناولنا موضوع الدراسة من الجانب النظري ، البد من إسقاط ذلك على الجانب التطبيقي و 

،  هذا من خالل دراسة لدى مكتب محافظ الحسابات ، و التركيز على العديد من ألادوات لتحليل البيانات

دانية بيننا مع محافظ الحسابات ، بهدف معرفة مدى تأثير معايير التدقيق الجزائرية على فكانت دراسة مي

جودة املعلومات املحاسبية و املالية ، و تحقيق أهداف الدراسة من خالل طرح ألاسئلة و صياغتها بشكل 

محافظ صحيح حتى تكون الدراسة أكثر مصداقية و وضوح ، وقوفا بمختلف املراحل التي يمر عليها 

الحسابات خالل عملية اتخاذ القرار باستعمال املعايير  الجزائرية للتدقيق ، و في هذا الفصل سوف نقوم 

بتقديم ملحة حول مكتب محافظ الحسابات بعدها نتطرق إلى الوثائق التي يستخدمها و املراحل التي يمر بها و 

 .املخططات و العناصر التي يستخدمها
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 تقديم مكتب محافظ الحسابات: ألاول  املبحث

 

 التعريف باملكتب:املطلب ألاول 

 

يعتبر مكتب محافظ الحسابات من بين أهم الركائز التي تعتمد عليه كل املؤسسات لاقتصادية في 

وضع تقاريرها املالية، و من هذا سوف نعرف املكتب و كذا الهيكل التنظيمي له و بعدها الخدمات التي يقوم 

 .يمهابتقد

إن املكتب محل الدراسة عبارة عن مكتب املحاسبة و الحباية و الخبرة القضائية و محافط الحسابات 

سنوات خبرة  10هو محافظ حسابات معتمدة لدى مجلس القضاء بمستغانم، و له أكثر من " تكارلي محمد"

يث يتواجد املكتب بحي         من حيث ممارسة املهنة و ما يزيد عن ذلك بالنسبة ملمارسة مهنة املحاسبة، ح

 :والية مستغانم، و يتمتع صاحبه باإلعتمادات التالية 

/                     املؤرخ في  341محافظ الحسابات و خبير قضائي و محاسب معتمد وفقا لإلعتماد رقم  -0

ة املختصة الصادر عن املصنف الوطني للخبراء املحاسبين و محافظي الحسابات بأداء اليمني باملحكم

كما يسجل لدى مفتشية الضرائب بهدف بداية عمله بصورة قانونية، حيث يمثل الرقم "    /  " 

، ورقم املادة و يقوم محافظ الحسابات بايداع ملف التكوين من هذه الوثائق لدى /     الجبائي  

د ج لدى /  املقدر بــ ، و يقوم بتسديد مبلغ لاشراك السنوي / الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات بـ 

 الغرفة، و من هنا يصبح مسجال في الغرفة الوطنية
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 :الهيكل التنظيمي ملكتب ملحافظ الحسابات: املطلب الثاني 

و يتكون هذا املكتب من محافظ الحسابات و ألامانة و محامي مستشار متعاقد و فيما يلي الهيكل 

 التنظيمي ملكتب محافظ الحسابات 

 لهيكل التنظيمي ملكتب محافظ الحساباتا:  ( III-1)قم  الشكل ر 

 

 

 

 

  

                                                               

 
 

 

 إعداد الطالبين بإعتماد على وثائق مكتب محافظ الحسابات : املصدر 

 

 الخدمات التي يقوم بها  مكتب محافظ الحسابات : املطلب الثالث 

 ا ان هذا املكتب نشط في امليدان املالي و املحاسبي يقوم بتقديم ما يلي بم

مسك املحاسبة لألشخاص الطبيعيين كالصيدلي و الطبيب و املحامي، و ألاشخاص املعنويين  -

 كاملؤسسات

 .إعداد ميزانيات ختامية و القيام بالتصريحات الجبائية الشهرية و كل أعمال الدورية لزبائنه -

 "دائرة، الوالية، وطن"ارات جبائية كما تضع أيضا عمليات الطعن لدى مختلف اللجان تقديم استش -

 .املصادقة على حسابات الجمعيات و املؤسسات -

الرقابة القانونية املستقلة و ذلك بابداء شهادته على صحة الحسابات السنوية و التحقق من  -

 .املعلومات املعطاة في تقرير مجلس لادارة

 .ت التصفية للمؤسسات التي أفلست أو أنهت نشاطها التجاري القيام بعمليا -

 

 

 

 مكتب محافظ الحسابات

 

 ةألامانـــــــــــــــ

 

 محامي مستشار متعاقد
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 الوثائق و إلاجراءات التي يستخدمها محافظ الحسابات : املبحث الثاني 

وثائق التدقيق تبين لنا أنه يعالج املسؤولية التي تقع على محافظ الحسابات  230معيار رقم  باستعمال

و ذلك . الاحتفاظ بالوثائق املتحصل عليها أثناء تأديته ملهامه إلعداد وثائق التدقيق ، الكشوف الحالية و 

بتحضيرها وإعداد ملفات التدقيق الكافي لتدعيم تقريره طبقا ملعايير التدقيق الجزائرية و النصوص القانونية 

 و كذلك هذا اجراء رقابة نوعية و من هذا املنطلق يكون لديه مخطط عمل مدقق

 دائمةالوثائق ال: املطلب ألاول 

الوثائق التي يجب على املؤسسة لاحتفاظ بها بشكل دائم و التي ال يجوز اتالفها و هي التي ال  فهي

يستغنى عنها لحاجة العمل أو  حاجة البحث العلمي أي عي الوثائق التي تثبت أمالك الدولة أو ا ألاشخاص أو 

 :ق إلى حقوقهم، أو وثائق وجود ألاجهزة الحكومية حيث تنقسم هذه الوثائ

 

 :  Les livres obligatoiresالدفاتر لالزامية  - أ

 :و هي دفتر اليومية، دفتر ألاستاذ، و دفتر الجرد

 :دفتر اليومية  .0

و هو الدفتر الرئيس ي الذي يعتمد عليه التاجر في محاسبته، حيث يدون به يوما بيوم جميع العمليات 

لبيع أو الشراء، او تحصيل مبلغ مالي أو تسديده التي ينجزها حسب الترتيب الزمني سواء تعلق ألامر با

كما يدون بهذا الدفتر مصدر كل عملية، و مضمونها و السحاب املتعلق بها، و مراجع املستند الذي 

 .يثبتها

 :  Le grand livreدفتر ألاستاذ   .1

من يخصص هذا الدفتر لكي ينقل إليه التاجر ملخص املعلومات املضمنة في دفتر اليومية و ذلك 

خالل ثالثة أقسام تخصص أولها لحساب وضعية املنشأة، و ثانيها لحسابات لادارة، و ثالثها 

 .للحسابات الخاصة

 :  Le Livre d’inventaireدفتر الجرد    .1

إلى جانب دفتر اليومية و ألاستاذ يجب على التاجر ان يقوم بجرد يشمل قيمة عناصر أصول منشآته 

و يدخل في " شهرا 12مدة الدورة للمحاسبة "كل دورة محاسبية وخصومها على ألاقل مرة  في 

ألاصول الواجب جردها كل ما يملكه املشروع التجاري من أموال عقارية و منقولة و حقوق اتجاه 

 .الغير، اما الخصوم فتتضمن ديون املشروع التجاري 

ما عليه من التزامات و  و من خالل هذه العملية يتمكن التاجر في ختماها ان يعرف ماله من حقوق و 

 .  يحدد الحصيلة و حساب ا أرباح أو الخسائر و هي املعلومات التي يجب تدوينها في دفتر الجرد
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 :  Les livres facultatifsالدفاتر لاختيارية  - ب

هذه الدفاتر لم ينص عليها املشرع ال في مدون التجارة و ال في القانون املتعلق بالقواعد املحاسبية 

ب على التجار العمل بها و لكن مع ذلك قد يتم اعتمادها من طرف التجار كإضافات للدفاتر لالزامية و الواج

 .دفتر املسودة، دفتر املخزن، دفتر الصندوق، و دفتر ألاوراق التجارية

 :دفتر املسودة  -0

م بنقلها و هو دفتر يضمنه التاجر بسرعة و دون تنظيم تفاصيل العمليات التي أنجزها كل يوم، ليقو 

نهاية اليوم او ألاسبوع او الشهر حسب الحالة إلى الدفتر اليومية املساعدة، او دفتر ألاستاذ، دفاتر 

 .املساعدة

 :دفتر املخزن  -1

 .و هو دفتر تدرج به حركة البضائع التي دخلت أو خرجت من املخزن 

 :دفتر الصندوق  -1

لتجارية، و التي تخرج منه مع بيان رصيد في و تدون فيه تفاصيل املبالغ التي دخلت الصندوق املنشأة ا

آخر كل يوم، و هذا الدفتر يجري به العمل على الخصوص في املؤسسات التي تكثر فيها حركة دخول و 

 .خروج النقود كمؤسسات لائتمان

 :دفتر ألاوراق التجارية  -4

 .و لاستيفاءو تقيد فيه تواريخ لاستحقاق ألاوراق التجارية ليعرف التاجر مواعيد الوفاء 

 

 الوثائق السنوية : املطلب  الثاني

عن املنشأة، حيث تعتبر   Financial  Reportingتعتبر القوائم املالية الوسيلة ألاساسية لإلبالغ املالية 

 .القوائم املالية حجز الزاوية التي تقوم عليها عملية إتخاذ القرار 

 امليزانية : أوال 

مالية تظهر بصورة مفصلة للعناصر املرتبطة مباشرة بتقييم الوضعية املالية هي قائمة : تعريف امليزانية 

للمؤسسة املتمثلة في ألاصول و الخصوم و ألاموال الخاصة حيث تحافظ امليزانية دائما على توازنها ألن 

 . األاصول و لاجمالية املستثمرة في النشاط لاقتصادي يجب أن تقابلها ديون و أموال خاصة مساوية له

 : و تتكون هذه ألاخيرة من أصول و خصوم 

 :و تنقسم إلى أصول جارية و أصول غير جارية : ا ألصول  -0

 :أصول جارية هي ألاصول التي تتوقع املؤسسة بيعها أو استهالكها خالل وتيرة لاستغالل العادية -

 :ما يلي  أصول غير جارية هي ألاصول املوجهة لخدمة املؤسسة لفترة طويلة تشمل هذه  أصول  -
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 ألاصول املوجهة لإلستغالل أو لاستعمال املستمر لتغطية إحتياجات املؤسسة. 

 ا أصول مالية و هي التي تتم حيازتها بغرض توظيفها على املدى طويل ألاجل. 

 

و تبين مصادر التمويل للمؤسسة و هذه املصادر قد تكون ذاتية مثل مساهمات الشركاء و قد : الخصوم  -1

 .ثل القروض بمخالف أنواعهاتكون خارجية م

تتكون الخصوم من التزامات الراهنة : من النظام املحاسبي املالي الخصوم كما يلي  22لقد عرفت املادة 

للمؤسسة الناتجة عن أحداث املاضية و التي يتم انقضاؤها للمؤسسة في خروج موارد مهمة ملنافع 

 إقتصادية

شهر  12يدهما خالل دورة استغالل العادية أو خالل تعتبر الخصوم خصوم جارية عندما يتوقع تسد

مواليه لتاريخ نهاية دورة املحاسبية أما باقي الخصوم فتصنف ضمن الخصوم الغير جارية و التي يتم تسديدها 

 .شهرا 12خالل دورة لاستغالل بل تستحق خالل فترة 

 

صومها الجارية و الغير  جارية و و هي الفرق املوجب بين أصول املؤسسة و مجموع خ: ألاموال الخاصة  -1

 .1تظهر في امليزانية في جانب الخصوم رغم أنها ال تعتبر خصوما واجبة التسديد و تشمل رأس املال

 :و الجدول التالي يمثل شكل امليزانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 
  16-13ص ص 2005، 2رارات، دار وائل للنشر، األردن الطبعة منير شاكر تحليل المالي مدخل صناعة الق 
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 شكل امليزانية:  ( III-1)جدول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــومالخصـــــــ ألاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

 ألاصول غير متداولة 

 القيم الثابتة املالية -

 القيم الثابتة املادية -

 القيم الثابتة املعنوية -

 القيم الثابتة الجارية -

 ألاصول الضريبة املؤجلة  -

 

 ألاصول املتداولة 

 املخزونات و الحسابات الجارية -

 الزبائن و الحسابات امللحقة -

 املوجبة حسابات الخزينة -

 ألاموال الدائمة 

 رأس املال املطلوب -

 لاحتياطات -

 فارق إعادة التقييم -

 نتيجة الدورة  -

 الخصوم غير متداولة 

 قروض و ديون مالية -

 ضرائب مؤجلة -

 

 :الخصوم املتداولة 

 املوردون و حسابات امللحقة -

 الضرائب -

 حسابات الخزينة السالبة -

 

 : 1عرض حساب النتائج: ثانيا 

ظام املحاسبي شكل حساب النتائج الذي يجب إعداده تبعا لطبيعة ألاعباء و النواتج غير أن لقد بين الن

بإمكان املؤسسات إعداد هذا الكشف حسب الوظيفة و يتم إعداد حساب النتائج على أساس تصنيف أعباء 

ال أن تصنيف و لايرادات حسب الطبيعة أو حسب الوظيفة املرتبطة بها و كالهما يؤدي إلى نفس النتيجة إ

لايرادات و ألاعباء في املحاسبة حسب الطبيعة و استنادا إلى مدونة حسابات النتائج عملية إجبارية في حين 

يترك حرية اختيار  للمؤسسة بامكانية تقديم حساب النتائج حسب الوظيفة في امللحق و زيادة مدونة 

تعمل مدون حسابات حسب خصوصيتها و حسابات لايرادات و ألاعباء في املحاسبة حسب الطبيعة، تس

 .احتياجاتها

 

 

                                                           
  10، ص 201/،  2عبد الرحمن عطية، المحاسبة العامة وفق النظام المحاسبي المالي درا النشر، الجزائر، ط 1
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تعرض لايرادات و ألاعباء في حساب النتائج حسب طبيعتها و الحد ألادنى : حساب النتائج حسب الطبيعة  - أ

 :من املعلومات التي يجب أن تظهر في حساب النتائج و هي 

 ،الهامش إجمالي القيمة  تحليل ألاعباء حسب طبيعتها من أجل تحديد مجاميع التسيير الرئيسية

 .املضافة، الفائض لاجمالي لإلستغالل

 إيرادات املالية و ألاعباء املالية 

 أعباء املستخدمين 

 الضرائب و الرسوم و التسديدات املماثلة 

 املخصصات لاهتالك و خسائر القيمة التي تخص تثبيتات 

  منتجات و أعباء"نتيجة ألانشطة العادية و العناصر الغير عادية" 

 النتيجة الصافية لكل سهم من ألاسهم بالنسبة للشركات املساهمة. 
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 حساب النتائج حسب الطبيعة( : III-2)الجدول 

 N N-1 مالحظــــــــــــــــــــة البيان

 رقم ألاعمال 

 تغير مخزون املنتجات املصنعة و املنتجات تقيد الصنع لانتاج املثبت

 إعانات لاستغالل

 نتاج السنة املالية إ -0

 املشتريات املستهلكة

 الخدمات الخارجية و لاستهالكات ألاخرى 

 إستهالك السنة املالية  -1

 ( 1-2) القيمة املضافة لإلستغالل- -1

 ألاعباء املستخدمين

 الضرائب و الرسوم و املدفوعات املشابهة 

 (3-63-64))الفائض لاجمالي عن لاستغالل  -4

 75رى املنتجات العملياتية ألاخ

 65أعباء عملياتية أخرى 

 78مخصصات لاسهتالك و املؤونات 

 68استئناف عن خسائر القيمة و املؤونات 

 4+75+78-65-68النتيجة العملياتية  -8

 67املنتوجات املالية 

 66ألاعباء املالية 

 67-66النتيجة املالية  -8

 5+6النتيجة العادية قبل الضرائب  -7

 (7)×% 19 العادية الضرائب الواجب دفعها عن النتائج

 الضرائب املؤجلة تغيرات حول النتائج العادية

 مجموع أعباء ألانشطة العادية

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية -8

 منتجات   -العناصر غ عادية     

 أعباء   -العناصر غ عادية   

 النتيجة غ عادية  -9

 النتيجة الصافية للسنة املالية -01

 مجالنتيجة الصافية للمجموع املبر  -00

   

 31:الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرجع سبق ذكره ص: املصدر 
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 :حساب النتائج حسب الوظيفة  - ب

تحتوي قائمة الدخل حسب الوظيفة و ذلك حسب خصوصيات كل مؤسسة من حيث النشاط و 

 :ة وهذا كما يلي الحجم، بحيث يمكن أن نجد عدة طرق و صور في تصنيف ألاعباء حسب الوظيف

 هامش الربح لاجمالي و هو عبارة عن الفرق بين رقم ألاعمال و تكلفة املبيعات. 

 النتيجة العملياتية و هي عبارة عن الفرق بين رقم ألاعمال و تكلفة املبيعات. 

  النتيجة العادية قبل الضريبة و عي عبارة عن مصاريف املستخدمين و مخصصات و لاهتالكات و أعباء

 .لية مطروح منها املنتوجات املاليةما

  النتيجة الصافية للسنة املالية و هي النتيجة الصافية لألنشطة العادية مضاف إليها املنتجات الغير عادية

 .1مطروح منها ألاعباء غير عادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 
الكشوف المالية، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عرض الكشوف المالية، قرار يحدد قواعد التقييم و المحاسبة و محتوى 

 25-24، ص2009مارس  25، الصادر في تاريخ 29
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 حساب النتائج حسب الوظيفة( : III-3)الجدول 

 N N-1 مالحظــــــــــــــــــــة البيان

 رقم ألاعمال 

 تكلفة املبيعات 

 هامش الربح إجمالي ( 1

 منتجات أخرى عملياتية

 التكاليف تجارية

 ألاعباء ألاخرى العملياتية

 النتيجة العملياتية( 2

 تقديم تفاصيل ألاعباء حسب الطبيعة

 مصاريف املستخدمين املخصصات لإلهتالكات

 منتجات مالية 

 أعباء مالية

 دية قبل الضريبةالنتيجة العا( 3

 الضرائب الواجبة على النتائج العادية للتغيرات

 الضرائب املؤجلة على النتائج العادية

 النتيجة الصافية لألنشطة العادية( 4

 املنتوجات غير عادية 

 ألاعباء غير عادية

 النتيجة الصافية للسنة املالية( 5

حصة الشركات املوضوعية مصنع املعادلة في النتائج 

  صافية

 النتيجة الصافية للمجموع املدمج

 حصة املجمع
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جدول تغيرات ألاموال الخاصة: رابعا   : 

 :1تعريف قائمة التغير في حقوق امللكية 

معظم املؤسسات كانت تقدم ضمن املالحق جدول يبين تطوير ألاموال الخاصة، بينما جعل املعيار 

(SASI)  املالية، يتم من خاللها تحليل التغيرات املنجزة على كل  ضمن القوائمهذه الوثيقة وحدة مستقلة

العناصر املكونة لألموال الخاصة  خالل الفترة،تعتبر قائمة التغيرات حقوق امللكية من القوائم املالية الحديثة 

 .و قد تم استحداثها لتوضيح الحركات التي تطرأ على رؤوس ألاموال الخاصة

 :تقدم معلومات واجب ادراجها و املتعلقة بالحركات املرتبطة بـ  قائمة تغيرات ألاموال الخاصة -

 النتيجة الصافية 

 كل عناصر النواتج و ألاعباء، ألارباح و الخسائر املسجلة ضمن ألاموال الخاصة. 

 تأثير تغيرات الطرق و تصحيح ألاخطاء على كل عنصر من ألاموال الخاصة. 

 لخسائر املسجلة ضمن ألاموال الخاصةكل عناصر النواتج و ألاعباء، ألارباح و ا. 

 كل عناصر النواتج و ألاعباء، ألارباح و الخسائر املسجلة ضمن ألاموال الخاصة. 

 توزيع النتيجة و املخصصات املقررة خالل الفترة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 
إلياس بدوي، دور و تطبيق النظام المالي المحاسبي وفق المعايير الدولية في معالجة أثر التضخم من القوائم المالية، مذكرة ماجيستار،  

 54ص 2010-2009غير منشورة، بسكرة 
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 :جدول تغيرات ألاموال الخاصة ( : III-4)الجدول 

رأس  البيان

 مالي

عالوات 

 لاصدار

فارق 

إعادة 

 قييمالت

فارق 

 التحويل

النتائج 

 مجمعة 

 غ موزعة

 املجموع

 N-2 02/12/31ألارصدة في 

 رصدة تغيرات الطرق املحاسبيةأ

 ألارصدة معاد معالجتها

 زيادة املتعلقة باعادة تقييم ألاموال الثابتة

 نقص متعلق بإعادة تقييم توظيفات

 فارق التحويل

املبلغ الصافي لألرباح و الخسائر غير 

 ي حساب النتيجةمدرجة ف

 النتيجة الصافية للسنة املالية 

 حصص ألارباح

 زيادة رأس مال الشركة

 N-  31/12/1ألارصدة في 

 نقص املتعلق بإعادة تقييم ألاموال الثابتة 

 زيادة املتعلقة بإعادة تقييم التوظيفات 

 فوارق التحويالت

املبلغ الصافي لألرباح و الخسائر املدرجة في 

 حساب النتيجة

 لنتيجة الصافية للسنة املاليةا

 حصص ألارباح

 زيادة رأس املال

      

       N 12-31ألارصدة قي 
 

 75، ص2008محمد توفيق، معايير املحاسبة الدولية، درا الورقة الزرقاء الدولية، الجزائر، : املصدر 
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 :جدول تدفقات الخزينة : خامسا 

 شغيلية تتمثل في التدفقات النقدية الناتجة عن ألانشطة الت: 

 املقبوضات النقدية الناتجة من بيع السلع و تقديم الخدمات 

  املقبوضات النقدية من ألعاب و عموالت و نواتج أخرى 

 املقبوضات النقدية نحو املوردين 

 املدفوعات النقدية اتجاه املستخدمين 

 املدفوعات و املقبوضات النقدية ملؤسسات التأمين 

 نشطة لاستثماريةالتدفقات النقدية من ألا: 

و تتمثل في ما يتم دفعه لشراء لاستثمارت في أوراق مالية من أسهم و سندات تصدرها جهات أخرى 

من أجل التدفقات النقدية الناتجة الحصول على عوائد من هذه لاستثمارات أو أي مواد أخرى تستخدم في 

 .توليد تدفقات نقدية مستقبلية

 ة التمويليةالتدفقات النقدية عن ألانشط: 

 :و تتمثل في ألاموال الخاصة اململوكة أو هيئة إقتراض الديون 

  هي املساهمات النقدية إعانات الاستثمار القروض طويلة ألاجل و : تحصيالت مصادر التمويل

 .متوسطة ألاجل

  تتمثل في توزيع ألارباح تسديد القروض إعادة شراء ألاسهم و يتم عرض : تسديدات مصادر التمويل

 :جدول تدفقات الخزينة وفق طريقتين

و هي تقديم مباشر للمقبوضات و املدفوعات الناتجة عن النشاط الرئيس ي : الطريقة املباشرة  -

للمؤسسة وفائدة الطريقة بالنسبة للمستعمل انها تقدم معلومة جديدة اضافية غير موجودة في 

 .امليزانية و ال في جدول حسابات النتائج

حسب هذه الطريقة تستخرج تدفقات املرتبطة بأنشطة التشغيل باإلعتماد : اشرة الطريقة غير املب -

على جدول امليزانية و حساب النتائج بحيث يحذف من النتيجة الصافية املحاسبية ألاعباء و 

لايرادات التي ال أصر لها على الخزينة و في الغالب تكون املخصصات لإلهتالك و املؤونات أو التي 

 . ها بالنشاط مثل فائضة القيمة الناتج عن التنازل عن التثبيتاتال عالقة ل
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 جدول تدفقات الخزينة( : III-5)الجدول 

املبالغ  البيان

 الجزئية

 املبالغ الكلية

 التدفقات النقدية الداخلية من أنشطة التشغيل  -0

 النقدية املقبوضة من العمالء 

 التدفقات النقدية الخارجة من أنشطة التشغيل -1

 لنقدية املدفوعة للموردينا 

 النقدية املدفوعة ملصالح التشغيل 

 الفوائد و الضرائب النقدية 

 (2-1)مجموع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  -1

 التدفقات النقدية من أنشطة لاستثمار 

 شراء املعدات

 بيع ألاراض ي

 مجموع التدفقات النقدية من أنشطة لاستثمار -4

 ة التمويلالتدفقات النقدية من أنشط 

 الزيادة في القروض طويلة ألاجل

 أقساط القروض

 توزيعات ألارباح

 مجموع التدفقات النقدية من أنشطة التمويل -8

  (3+4+5)صافي الزيادة في النقدية خالل الفترة 

 رصيد النقدية لبداية املدة رصيد للسنة السابقة 

  (رصيد النقدية للسنة الحالية)رصيد النقدية نهاية املدة 

  

 

 232ت.ج.مإلاجراءات املتخذة من طرف محافظ الحسابات الستغالل هذه الوثائق : املطلب الثالث 

من لاجراءات التي يتمتع و يقوم بها املدقق و إن كانت في مجملها عشوائية واسعة تتمثل في إثبات 

عالم كل الجهات التي شرعية و صدق الحسابات كما ينبغي أيضا إعداد تقارير تم املصادق عليها و في ألاخير إ

 .يخصها ألامر و هذا كله راجع إلستغالل الوثائق التي بحوزته
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 :اثبات شرعية و صدق الحسابات  -0

يجب على محافظ الحسابات أن يتأكد من أن الحسابات السنوية للشركة جاءت مستوفية لكل 

ة الوفية لحسابات الشركة الشروط املنصوص عليها قانونا من جهة، كما أنها تعطي مصداقية و تلك الصور 

 من جهة أخرى 

إن هذه املهمة تعد بحد ذاتها املهمة ألاساسية التي تسمح للشركة بأن تتخذ لك الوضع القانوني املربح، 

لذلك الزما على محافظ الحسابات ان يتأكد من أن القائمين باإلدارة قد احترموا كل القوانين والتنظيمات 

 ك املتعلقة بإعداد الحساباتالتي تحكم الشركات السيما تل

فصدق الحسابات هو التعبير الوفي لوضعية الشركة و هي النظرة التي يتمتع بها محافظ الحسابات 

 .حول وضعية معينة التي تسمح للشركة بأن تتخذ ذلك الوضع الذي يساعدها على التطور 

 

 :إعداد التقارير و املصادقة عليها  -1

ن صدق املعلومة و كذا الحسابات يتعين عليه إعداد تقارير فبعد أن يتأكد محافظ الحسابات م

 واملصادقة عليها

ففيما يخص إعداد التقارير، يلزم محافظ الحسابات بتقديم تقاريره إلى الجمعية عامة حتى يتسنى 

 .ألعضاء الشركة معرفة حال شركتهم،هذا عبر التقرير العام السنوي و التقارير الخاصة

 :التقرير العام  - أ

ن محافظ الحسابات ملزم بإعداد تقرير عام يثبت فيه ان ما جاء في التقارير املعدة مسبقا من يكو 

طرف القائمين باإلدارة جاء وفقا للشروط املنصوص عنها قانونيا و التقرير العام يكون مستوفيا جميع 

م قارئيه، سواء تعلق ألامر البيانات واملعلومات ألاساسية و التي من شأنها أن تعطي لهذا التقرير مصداقية أما

 .بمعلومات تتعلق بحالة الشركة أو بفروعها و كل ما من شأنه أن يفيد في عملية تقييم حالة الشركة

 :التقرير الخاص  - ب

إضافة إلى التقرير العام يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقاريره الخاصة تشديدا منه على بعض 

للشركاء أملساهمين  ألامر الذي يجعله بصفته رجل مهنة يبدي رأيه  املعامالت التي قد تحمل في طياتها أضرار 

في هاته املعامالت إذن قد تكون هذه املعامالت عبارة عن لاتفاقيات املبرمة ما بين الشركة و املسيرين، تنازل 

املساهمين عن حق ا أفضلية في لاكتتاب عن رفع رأس مال الشركة ، مشروع حفظ رأس مال الشركة أو 

 .حويل او اندماج الشركة ، العمليات املتعلقة بمختلف أشكال القيم املنقولةت

و عن املصادقة، فقد يصادق محافظ الحسابات على التقرير العام بدون تحفظ، كما يمكن أن ينوه 

على بعض التحفظات و تكون هذه التحفظات محل إعالم لكل أعضاء الشركة، و في الحاالت التي يجد فيها أن 

ئمين باإلدارة لم يحترموا القوانين فيما يخص إعداد الحسابات فيمكن ملحافظ الحسابات أن يرفض القا
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املصادقة إذن يتعين على محافظ الحسابات الذي يرفض املصادقة تعليل قراره و هذا حتى يتسنى للقائمين 

 .باإلدارة معرفة السبب

 

 :واجب لاعالم  -1

رعية و املصداقية لحسابات الشركة أوكلت له مهمة ما دام أن محافظ الحسابات هو حامي الش

التفتيش و التحقيق عن كل صغيرة و كبيرة في الشركة من أجل وصوله إلى الحقيقة التي عليه إعالم الشركاء 

 بها و كذلك السلطات العمومية و املتمثلة أساسا في السيد وكيل الجمهورية

 :إعالم الشركاء  - أ

و يكون من شأنه أن يعرقل استمرار استغالل املؤسسة يكون  كل نقص يكتشفه محافظ الحسابات

 محال لإلعالم من طرف محافظ الحسابات

من  230أما بالنسبة للمعلومات التي ينبغي على محافظ الحسابات أن يبلغها للمسيرين حسب املادة 

، و يتعين على املراقبة و التفتيش الذي قام به محافظ الحسابات: قانون الشركات الفرنس ي بعض أمثلة

 .محافظ الحسابات أن ينوه فقط باملعلومات دون حاجته إلعداد تقارير

 :إخطار السيد وكيل الجمهورية  - ب

لقد حرص املشرع الجزائري على أن يكون للقضاء دورها في مراقبة حياة الشركة، فألزم محافظ 

القانون التجاري و كذلك الحسابات بأن يخطر وكيل الجمهورية بكل ما من شأنه أن يعد خرق ألحكام 

إال أننا ال نجد أي حكم ال في القانون املنظم للمهنة " بممارسة املهنة"القوانين املكملة له ال سيما تلك املتعلقة 

ينظم مسألة كيفية لاخطار، و إذا أصبح محافظ الحسابات . و ال في القوانين ألاخرى كقانون أخالقيات املهنة 

 .مهورية من أجل تجنيبه لاعالم عن ألافعال قد ال تشكل جريمةينظم لقاءات مع وكيل الج

 

 ( 700,  560,  500,  300) املراحل النظرية ملحافظ الحسابات باستخدام املعايير : املبحث الثالث  

 

إن الهدف ألاساس ي من مهمة التدقيق تتمثل في إبداء الرأي حول القوائم املالية، وقد تختلف ألاهداف 

إختالف نوع التدقيق، و في حالة محافظة الحسابات فإن الوضع يتطلب من محافظ الحسابات املوجودة ب

وضع اجراءات الرقابة الالزمة و هذا احتراما اللتزاماته الخاصة ما يعني أن الجوانب القانونية ملحافظ 

ي هذا املبحث سوف الحسابات ستأخذ امتداد مهم على برنامج مهمته مقارنة مع برامج التدقيق التعاقدية و ف

 .نتعرف على املراحل التي يقوم بما محافظ الحسابات عند البدء في مهمته
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 300ت .ج.التعرف على املؤسسة محل الرقابة و اعداد خطة استراتجية م: املطلب ألاول 

 

ونية قبل بداية العمل يجب على محافظ الحسابات دراسة و معرفة الوقائع لاقتصادية و املالية و قان

 .املحاسبية للمؤسسة محل التدقيق

 .و من هذا املنطلق فان الحصول على هذه املعلومات و املفاهيم الكافية محل التدقيق هو الهدف

 

  طبيعة النشاط، قطاع : على محافظ الحسابات ان يبحث عن املعلومات التي تخص املجاالت التالية

ت، التنظيم لاداري و املحاسبي، و لاطالع على القانون النشاط، هيكلة املؤسسة، التنظيم العام، السياسا

 .ألاساس ي

  التسمية لاجتماعية، املراجع ، الهيكلة العامة، عنوان الوحدات، ملحة : تقديم املؤسسة بصفة عامة

 .تاريخية، املسيرين و ألاشخاص التي يتصل بها في املؤسسة

 ملراقبة التي بإمكانها التأثر على الحسابات أو على تحديد ألاخطار العامة املتعلقة بخصوصيات املؤسسة ا

 .اتجاه تخطيط املهمة

  يقوم محافظ الحسابات بانشاء ميزانية خاصة بمهمته حيث يحدد فيها الساعات الالزمة التي تتوافق

وطبيعة عمله ، حساب التكاليف املقدرة وفقا لتجربة املساعدين و الخبراء املحتملين ، كذلك حساب كل 

 .اب ، و إذا اقتض ى به ألامر يقوم بتنسيق ألاعمال مع مساعدهألاتع

و التعرف على نشاط املؤسسة ضروري ملحافظ الحسابات كون هذه املرحلى تسمح له بمعرفة العوامل 

 :ألاساسية للمؤسسة و هي 

 "املنافسة" املحيط لاقتصادي الدولي ،  نوع الزبائن ، صعوبة التموين ، املكانة في السوق : عوامل خارجية  -0

 .القدرة لانتاجية ، املوقع ، لالتزامات القانونية الخاصة: عوامل داخلية   -1

 إلخ...التسويق، لانتاج، لاستثمار، التمويل : السياسة العامة -1

 :حيث ان املعلومات املستهدفة من خالل هذه املرحلة هي 

  لنشاطاملنتجات او السلع، الزبائن، املوردين و حجم ا: طبيعة النشاط 

  املحيط لاقتصادي، املكانة في السوق : نطاق النشاط 

  املوقع ، الشركاء: هيكل املؤسسة 

  التسويقية، املالية، لاجتماعية: السياسات 

  التثبيتات و لاهتالكات، تقييم املخزون: التطبيق املحاسبي. 

  لوصول املعلومات لادارية و املالية: آلاجال. 
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تخطيط الكشوف )  300ت رقم .ج.كتسبات القبلية سنأخذ بعين الاعتبار مفي هذا املطلب و حسب امل

الذي يتضمن التزامات املدقق و يستوجب عليه اعداد خطة استراتجية تضم مهمته و توزيعه لالعمال ( املالية 

 :على املساعدين و تكون الخطة كالتالي 

 :فريق التدخل يتكون من 

 محافظ الحسابات 

 3 مساعدين 

 :لتالي يوضح  ذلك و الشكل ا

 مخطط عمل باستعمال الوثائق املالية:  (III-2)شكل رقم  

 

 املالية الوثائق باستعمال عمل مخطط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب : مصدر 

 محافظ الحسابات مح

 عمل مخطط اف

 الوثائق باستعمال

 الماليةكمحافظ حسابات 

0مساعد  1مساعد   1مساعد    لادارة العامة 

ينمساعد  

 املدير -

لادارات العليا  -

 في املؤسسة

 التأكد من الوثائق  -

 صحة املعامالت  -

لاجراءات مع جمع عناصر  -

 مقنعة عناصر مقتعة

- GRH  

 فحص ملفات العمال  -

أكد من تطابق العقودج مع  -
ّ
ت

 املهام

 فحص الرواتب مع لامتيازات  -
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و يوزع و " رئيس املهمة"يعد هذا املخطط للتقارب في املرحلة لاعدادية من قبل محافظ الحسابات 

 شرح على أعضاء الفريق املخطط وثيقة تسمح ملحافظ الحسابات بتلخيص لكل حساب ذات داللة ي

 .العناصر املؤثرة على طبيعة و مدى أعمال الرقابية -

 .التقنيات املختارة للتأكد من ان هذه الحسابات تحقق تأكيدات التدقيق املرتبطة بالقوائم املالية -

 .ةالعالقة بين الخطوات املختلفة للمهم -

 

  بتطبيق املدقق لهذا املعيار فإنه يحصل على العناصر املقنعة الكافية و املناسبة و ذلك فيما يتعلق

باملخزونات و قضايا النزاعات فاالعتماد عليه يحسن جودة املعلومات املالية و املحاسبية و عليه فاملعلومات 

 .ريره و يكون متميزالتي يعمل بها املدقق كانت سليمة و تتسم بالخصائص سيسلم تق

 

  560ت .ج.فحص و تقييم الرقابة الداخلية م: املطلب الثاني 

 

فان املدقق يعتمد عليه ( احداث تقع بعد اقفال الحساب ا احداث الالحقة )  560ت رقم .ج.حسب م

في كافة الشروعات الخاصة باألحداث الالحقة القفال حسابات املؤسسة للحصول على الادلة ليبدي رايه 

 حولها و من هذا املنطلق على املدقق ان ياخذ بعين ا اعتبار تقييمه الشخص ي لهذا املعيار 

 

نظرا لوجود ألاحداث التي يتوجب على املدقق أن يضمن شرعيتها و مصداقيتها فانه يجب ان يتحصل 

ز على على ضمانات كافية من الجهاز املحاسبي فيما يخص صدق و فعالية الحسابات ، لدى عليه أن يرك

 : النقاط التالية 

 :على محافظ الحسابات ان يتحقق مما يلي: احترام الاشكال الشرعية و القانونية   -(1

مسك توقيعات و التحديث املستمر للدفاتر و السجالت الشرعية و القانونية اليومية العامة ، دفتر الجرد  -

جالت املفروضة من طرف القانون املعمول دفتر ألاجور ، اليومية ،  سجل تداول مجالس لادارة ، كل الس

 " به 

 .املسك املنتظم لسجل الحضور ملجلس لادارة أو الحراسة حسب الحاالت -

 .احترام قواعد التقديم و التقييم املنشورة في املخططات املهنية -

اري احترام القواعد ألاساسية املنصوص عليها سواء من طرف النظام املحاسبي املالي او القانون التج -

 .دوام الطرق، إستقاللية الدورات ، إستمرارية الاستغالل ، التكلفة التاريخية، الحيطة و الحذر: خاصـة 
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 :الفحص و تقدير الرقابة الداخلية  -(2

يقوم محافظ الحسابات بتقدير إمكانية ألانظمة و إجراءات املؤسسة املراقبة التي يتولد منها أحوال مالية  -

 .لي من املصداقيةالتي تقدم مستوى عا

ترتبط الحتميات التي تخضع لها الرقابة الداخلية بمبادئ التحقيق عن طريق ألانظمة و لاجراءات التي  -

بدورها تأخذ من تسجيالتها و إستراداتها الخاصة، و يرتبط البعض آلاخر بقواعد التعريف و فصل املهام و 

 . ة و هي مكيفة بحجم الشركاتاملسؤوليات التي تتشبت للتطبيق و التقنية و لاداري

 

 :املكونات ألاساسية لتقييم نظام الرقابة الداخلية -(3

 :إن دراسة وتقييم الرقابة الداخلية يرتكز على املكونات ألاساسية 

  نظام التنظيم: 

يتمثل في تعريفات املسؤوليات، تفرقة املهام التي يجب أن تقوم على أساس تنفيذ املتبادل للمهمة، 

املهن التي تقوم على عدم لاجماع بين عملين مثل املصلحة التجارية و مصلحة لانتاج و لاشهار، تفرقة 

الحماية أو لاحتفاظ مثل أمين صندوق، أمين املخزن ، الحارس للصيانة، التسجيل ، وصف املهن التي 

لجتها، كيفية تتمثل في الدقة املكتوبة على مستوى التنفيذ كل من مصدر املعلومات املستوجب معا

 .معالجتها، مدة املعالجة

  نظام لاعالم و التوثيق: 

اجراءات مكتوبة مستحدثة : لكي يكون نظام التوثيق و لاعالم مقنعا يجب عليه أن يتضمن ما يلي 

 .يوميا و التي تحدد بوضوح الوثائق دعائم لاعالم، وثائق  لاجراءات

 نظام ألادلة: 

تأكد من أن ال يسمح بتجنيد ، و تنفيذ و تسجيل إال الصفقات يجب على هذا النظام أن يسمح ب

 .التنظيمية واملناسبة، كل صفقات لانطالق و التنفيذ أو التسجيل مكشوفة في أحسن آلاجال

  الوسائل املادية للحماية: 

الجدران، ألابواب ، الحواجز ، الخزائن املخصصة لسهولة الدخول املحمي تكون وسائل : تتمثل في 

 .إلخ.....شرة للحماية ضد السرقة، الخسائر، التبذير مبا

  املوظفين: 

املوظفين ذوي الكفاءة و املكونين للقيام باملهام املكلفين بها، ذوي الضمير املنهي يزيد من ثقة محافظي 

الحسابات حول ألاحوال املالية التي تعرض عليه للفحص، للتأكد من كفاءات املوظفين، يجب على 

إجراءات التجديد، التكوين ألاولي و املستمر، سياسة ألاجور، الرقابة : بات تقييم ما يلي محافظ الحسا

 .و التقييم الدوري للنشاط

 نظام لاشراف على الرقابة
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 : يمر محافظ الحسابات عند تقييمه للرقابة الداخلية على عدة مراحل 

نظمة ملهمة تأكيد فهم بواسطة تحليالت ، فهم ووصف ألا : تقييم الرقابة الداخلية يمر على ألاحوال آلاتية  -

إبراز نقاط قوى و ضعف ألانظمة ، التحقق من سير و دوام النقاط القوية، التقييم النهائي و التأصر حول 

 .مهمة التلخيص

حول لادراك إلى "النقائص امللحوظة على السير : يشير التلخيص حول تقييم الرقابة الداخلية إلى ما يلي  -

لألنظمة و لاجراءات، التأثيرات املمكنة حول الحسابات السنوية، التأثير حول برنامج " ألامرما اقتض ى 

 .مراقبة الحسابات

يجب أن تكون نتائج الدراسة و تقييم الرقابة مسجلة في ملفات العمل، و في تقرير موجه إلى مسيري  -

 .املؤسسة املراقبة

ى مسيري املؤسسة املراقبة أن يبرز لانحالل و النقائص  يجب على تقرير حول الرقابة الداخلية املوجه إل -

 .امللحوظة باإلضافة إلى اقتراحات التحسين و النصائح ، كلما كان ذلك ضروريا

يجب أن يعالج وصف نقاط الضعف ، نتيجة و تأثير هذا الضعف على الحسابات السنوية ، رأي و نصائح  -

 .التاريخ و لامضاء تسنح بالتغلب عليها ، مرفق محتمل ، املكان و 

قد يجد محافظ الحسابات نفسه يستخلص عند وصوله إلى هذا املستوى من املهمة إلى رفض شهادة  -

 .الحسابات إذا كانت الرقابة الداخلية تحتوي على النقائص من أحوال املالية املنتجة عديمة املصداقية

 

 قق تجاه ألاحداث الالحقة إذ البد من توفر عند تناولنا هذا املعيار تبين لنا أنه يضم التزامات املد

معلومات ذات جودة و طابع منهي ألنه عندما يلجأ إلى هذه لاجراءات الخاصة فالهدف منه الحصول على  

ألادلة املادية و املوضوعية،و بذلك هذا املعيار يؤثر بدوره على جودة املعلومات لجعلها شاملة و موضوعية و 

  .يه حول الكشوف املاليةيركز عليها في إبداء رأ

 ( 700ت .ج.م) و إعداد تقرير (  500ت .ج.م) جمع عناصر مقنعة : املطلب الثالث  

 

 جمع عناصر مقنعة: أوال 

(  العناصر املقنعة )  500ت .ج.إن الهدف من هذه املرحلة املهمة هو جمع عناصر مقنعة وفقا للم

اد طبيعة املراقبات املستعملة في الحسابات نعود ملرحلتين إلبداء الرأي حول الحسابات السنوية ، و إن امتد

و يجب على برنامج املراقبة الحسابات أن يكون " التعرف باملؤسسة، تقييم نظام الرقابة الداخلية : السابقتين 

 ".مخففا او ممتدا حسب درجة الثقة التي يمنحها محافظ الحسابات إلى ا أنظمة و لاجراءات املعمول بها

 :كن تحرير برنامج املراقبة على ورقة عمل خاصة و منظمة كما يلي و يم

 .قائمة املراقبات لإلنجاز، يجب ان تكون املراقبات معالجة بالتفصيل حتى يتمكن املساعدين من تنفيذها -

 .امتداد النموذج مع مراعاة عتبة املفهوم -
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 .لاشارة إلى انجاز املراقبة -

 .إلى املراقبةمرجع في ورقة العمل أين تم اسناده  -

 .املشاكل املتعرض لها تجب لاشارة إليها -

 :للحصول على ا أدلة الضرورية للتعبير عن الرأي، يوجد بحوزة محافظ الحسابات مختلف التقنيات منها 

 

فحص املستندات، التحليالت و التقييمات ، الفحص التحليلي ، و يجب أن تسمح العملية مراقبة 

عناصر ان تكون مراقبة بدقة و عليه التأكد من ان الحسابات السنوية موافقة مع الحسابات من التأكد من ال

خالصته ومعرفته باملؤسسة، و تبرز قرارات صحيحة للمسيرين و تعطي صورة مختلفة لنشاطه و حالته 

 .املادية

 

 إعداد تقرير: ثانيا 

)  700ت .ج.باعتماده على مو في الاخير يستوجب على املدقق تشكيل رأي مفصل يضم استنتاجات مقنعة 

على اساس الاستنتاجات  يوضح فيه من خالل تقرير نهائي( تأسيس الرأي و تقرير التدقيق على الكشوف 

تقرير كتابي يصف اساس ذلك  املستخرجة من العناصر املقنعة املجمعة و التغَيير بوضوح عن هذا الرأي في

 .الرأي

 

 

  الذي يضم املبادئ ألاساسية و لاجراءات الجوهرية ذات  700.ت.ج.و م 500. ت.ج.عند تطبيق م

العالقة بجمع العناصر املقنعة و اعداد تقرير صحيح بشكل منتظم يعطي صورة هامة للمدقق تبين لنا ان 

هذه املعايير تؤثر على تحسين جودة املعلومات بما أن املدقق عنده حقوق وواجبات مهمة لجمعها إذ البد أن 

 الت تخلو من لاختال
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 خالصة 

 

باعتبار ان هده الدراسة التطبيقية لدى مكتب محافظ الحسابات فقد قمنا من خالل هدا الفصل       

بالتعريف بمكتبه و هيكله التنظيمي و الاجرائات التي يقوم بها و الوثائق التي يستخدمها و املعايير التي يعتمد 

 .عليها في اعداد تقريره 

 

خير ان املراحل النظرية ملحافظ الحسابات ترتكز على معايير التدقيق الجزائرية من خالل نستنتج في الا 

الفحص ، التقييم ، العرض و جمع معلومات ذات جودة مقنعة إلعداد تقرير خالي من الاخطاء ، و عليه فان 

بية و تنسيقها وفقا تطبيقها بصورة سليمة من محافظ الحسابات تحسن من جودة املعلومات املالية و املحاس

 . لحاجة املهتمين للتوصل الى التقرير 
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 خاتمة عامة 

من خالل ما توصلنا اليه في هذه الدراسة التي كانت موضوع مشوق لبحثنا الذي كان موضوعه معايير 

عينا من ورائها إلى توصيل التدقيق الجزائرية و أثرها في تحسين جودة املعلومات املالية و املحاسبية ، التي س

فكرة مدى توافق املعايير التدقيق الجزائرية مع معايير التدقيق الدولية ، و من خالل استخدام ألاساليب و 

الكفاءات املشار اليها في مقدمة البحث انطالقا من مجموعة الفرضيات املهمة ، فالجزائر عند تبنيها للمعايير 

 .بما يتوافق مع البيئة الجزائرية التدقيق الدولية ملزمة بتطبيقها

و من هذا املنطلق نجيب على لاشكالية الرئيسية للدراسة اعتمادا على معايير التدقيق الجزائرية التي 

 .تساهم في تحسين جودة املعلومات املحاسبية و املالية

 

 :نتائج اختبار الفرضيات  -0

 :توصلنا إلثبات الفرضيات التالية 

  اهم معايير التدقيق الجزائرية في تحديث واقع ممارستها في الجزائر مهنيا اي ان تس: الفرضية ألاولى

هناك عالقة ايجابية تدل على ذلك من خالل انسجام املعايير املحلية مع البيئة الجزائرية و 

 .لاعتماد عليها كدليل علمي و منهي و هكذا نكون قد اثبتنا الفرضية ألاولى

  التدقيق دور فعال في تحسين جودة املعلومات املحاسبية و املالية في  ملعايير : الفرضية الثانية

الجزائر و ذلك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق و املعايير املحددة و ايصال النتائج غلى 

 .مستخدمي املعلومات املهتمين بذلك التحقق و هكذا  نكون قد اثبتنا الفرضية الثانية

  اجه املدققون الجزائريون عدة صعوبات أثناء اداء مهمة التدقيق ألنهم ملزمون يو : الفرضية الثالثة

بتطبيق النصوص القانونية املنضمة ملهنة التدقيق و اعداد تدقيق خالي من ألاخطاء و هكذا  نكون قد 

 .اثبتنا الفرضية الثالثة

 

 : نتائج الدراسة  -1

 :من خالل هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية 

 رورة العمل على توفير الضروف املناسبة للحصول على معلومات محاسبية دات جودة في ض

 املستوى املطلوب لكونها مفيدة في عملية اتخاد القرار

 تم اقتباس معايير التدقيق الجزائرية من  معايير التدقيق الدولية ألنها أكثر شمولية بتحقيق التوافق بينهما 

 لية تسمح معايير التدقيق الجزائرية و الدولية في الرفع من مستوى أداء عند التدقيق في القوائم املا

 .املدقق

  ان الواقع املنهي للتدقيق في الجزائر لم يرقى بعد بالرغم من وجود توافق بين معايير التدقيق الجزائرية

 .والدولية

 ي مجال املحاسبة والتدقيقجاءت معايير التدقيق الجزائرية لتحسين جودة املعلومات املحاسبية و املالية ف . 

 من اجل الحاجات املتزايدات عند تطورات التدقيق يجب لاصدار و التدقيق بشكل مستمر للمعايير. 
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 لتطوير مهنة التدقيق في الجزائر علينا ان نهتم في التعامل بين املهنيين و الجهات ذات العالقة. 

 يق و املحاسبةلترقية مهنة التدقيق البد من تطوير التكوين في التدق. 

 

 :آفاق الدراسة  -1

 دور املجلس الوطني للمحاسبة بين واقع التنظيم و التطوير املهنة مع الهيئات املهنية. 

 واقع لاصالح املحاسبي و التدقيق في الجزائر . 

 أفاق مهنة التدقيق في الجزائر و معايير تدقيق جزائرية. 
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 املذكرات و ألاطروحات  -2

اثر استخدام نظم وتكنولوجيا املعلومات على الخدمات املصرفية املتكاملة " و،برهان صباح الحل -0

، رسالة ماجيستر، جامعة آل البيت، ألاردن، "في البنوك الاردنية من منظور القيادات املصرفية

،مذكرة ماستر، "دور املراجعة الخارجية و مساهمتها في تشيد القرارات املالية" سعيدة عزه،3000

 .2013تخصص تدقيق محاسبي ، جامعة الوادي ، 

،رسالة " ثره على جودة املعلومات املحاسبيةلافصاح املحاسبي حدوده و أ"بوتيغان حمزة،  -1

 2010ماجستير تخصص محاسبة، جامعة باتنة 
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مذكرة ماستر " دور املراجعة الداخلية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية" بن نوار محمد -1

 .2017-2016أكاديمي، تخصص التدقيق املحاسبي و مراقبة التسيير، جامعة مستغانم 

" جودة املعلومات املحاسبة و أثرها على قراره مستخدمي من القوائم املالية"حورية بوقندورة  -4

 .2017-2016مذكرة ماستر أكادمي، في علوم تجارية، تخصص محاسبة و مالية ،أم بواقي، 

، مذكرة ماجستير في "دور الرقابة الجبائية لتحسين جودة املعلومات املحاسبة" سليمان عتير،  -8

 .امعة ورقلة، الجزائرج 2011/2012علوم التسيير، 

سليمان عتير، دور الرقابة الجبائية في نحسين جودة املعلومات املحاسبية، مذكرة ماجستر في  -8

 . 2012-2011علوم التسيير تخصص محاسبة 

أثر تطبيق معايير التدقيق الدولية على استقطاب الاستثمارات "فارس رشيد عودة الحرابشة،  -7

 ،5/1/2015راه ،جامعة العلوم الاسالمية العاملية ،عمان ،اطروحة دكتو " الاجنبية في الاردن

عاشور، بن سالم بوسماحة، معايير تدقيق الجزائرية و آثرها في تحسين محمد ألامين حاج  -8

 . 2018-2017بجودة املعلومات املحاسبية و املالية، مذكرة ماستر في علوم التسيير 

محمد امين مازون ، التدقيق املحاسبي  من متطور املعايير الدولية و مدى امكانية تطبيقها في  -9

جامعة . مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستير في العلوم التجارية . الجزائر

 .2011-2010 3الجزائر

، مذكرة ماجستير "دور جودة املعلومات املحاسبية في تحسين لافصاح املحاسبي"ناجي بن يحي،  -01

 ،2013- 2012م التسيير، تخصص محاسبة ، جامعة باتنة، الجزائر في علو 

، مذكرة "خصائص املعلومات املحاسبية وأثرها في إتخاد القرارات"ناصر محمد علي املجهلي،  -00

 .2009ماجستير فرع تسيير كلية علوم لاقتصادية و علوم التسيير، جامعة باتنة، 

، مذكرة "خصائص املعلومات املحاسبية وأثرها في إتخاد القرارات" ناصر محمد علي املجهلي، -01

 .2009قتصادية و علوم التسيير، جامعة باتنة، ماجستير فرع تسيير كلية علوم لا

 

 املجالت -3

، مجلة الباحث " ملالية غلى مهنة التدقيق أثر اصالحات املحاسبية و ا"زوهري جليلة ،  -0

 .2015ديسمبر 04لاقتصادي، جامعة الجياللي اليابس بسيدي بلعباس، العدد

، مجلة العلوم لانسانية  جامعة "طبيعة و أهمية نظام املعلومات املحاسبية"لعماري أحمد،  -1

 .2002، نوفمبر 01خيضر، بسكرة، العدد

، مجلة "الشركات في تحقيق جودة املعلومات املحاسبة دور حوكمة"محمد ابراهيم الخليل  -1

 .2005دراسات و البحوث التجارية ، كلية التجارة ، العدد ألاول، مصر، سنة 
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  امللتقيات -4

، النظام املحاسبي املالي في مواجهة املعايير املحاسبة و املعايير بن عمارة منصور وحومي محمد -0

 .2011ديسمبر  14-13اجي مختار ، عنابة ، يومي ، ملتقى دولي علمي، ب الدولية للمراجعة

، ملتقى وطني حول "دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة املعلومات املحاسبة"هوام جمعة  -1

حوكمة محاسبة للمؤسسة ، تخصص مالية و محاسبة، جامعة العربي بن مهيدي ، أم بواقي، 

2012، 

 القوانين و التشريعات  -5

، الجريدة الرسمية 1970يتضمن قانون املالي لسنة  31/12/1969املؤرخ في  107-69الامر رقم  -0

 .110،1969للجمهورية الجزائرية ، عدد 

يتعلق بواجبات و مهمات مندوبي الحسابات  16/11/1970املؤرخ في  173-70املرسوم رقم  -1

للمؤسسات الوطنية العمومية او شبه العمومية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 

 .01، املاجة 97-1970

، يتضمن تنظيم مهنة املحاسب و الخبير املحاسب  29/12/1971مؤرخ في  82-71القانون رقم  -1

 .47، املادة 47جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 

، يتعلق بمجلس املحاسبة ،الجريدة الرسمية 17/07/1995مؤرخ في  20-95القانون رقم  -4

 .02، املادة1995، 39دللجمهورية الجزائرية ، عد

 .04/24، ص02/02/2011بتاريخ  07الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد -8

 

 املواقع لالكترونية  -8

0- http//www.almohsben.com   09/03/2020. 00:56أطلع عليه ساعة. 
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شرقي محمـــــــــــــود: السيد   

محاسبـــــــــــــــــة نهائــــــــــــــي خبير  

محاسب معتمـــــــــــــد, محافظ حسابات   

 حي س ع سيدي امحمد بن علي غليزان

 

أعضاء اعضاء الجمعية العامة: السادة     

 : السادة الكرام                        

: بناءا على إرسالكم المؤرخ في                      2011\03\24   

لغرض ’ مكتب المحاسبة و محافظة الحسابات ’ و نظرا لتقربكم من مكتبنا                   

  : إعداد التقرير العام لمحافظ الحسابات السنوي للشركة المسماة

…………………………….. 

: للسنة المالية الممتدة من   2010\01\01 : الى   2010\12\31 . 

لتي وضعتم ثقتكم فينا و أوكلتمونا إياها يسرنا أن نضع بناءا على المهمة ا                  

 . تحت تصرفكم التقرير العام  لمحافظ الحسابات و الذي ينقسم في محتواه إلى قسمين

تقرير الشهادة و مختلف عمليات المراقبة و مراجعة الحسابات: القسم االول            

ي القوائم  المالية المقفلة ف:القسم الثاني          2010\12\31 موضوع الشهادة      

أننا في الخدمة وعلي أقصى درجة من الجاهزية من السادة الكرام كما نعلمكم                  

 .أجل أي إستفسار أو تساؤل متعلق بتقريرنا العام  السنوي تودون معرفته

إلى جميع العمال   إال أن نتفضل بجزيل  شكرنا إليكم والسادة الكرام ال يسعنا                 

 . على حسن المعاملة و تعاونهم الكامل معنا

  . تقبلوا منا أسمى عبارات التقدير                    

 : المكتب                                                                      
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  : تقديم الشركة

 

……………L  04بتاريخ نوفمبر   2010 لمسماةتم انشاء الشركة ا   

موثق والية :  شركة ذات مسؤولية محدودة وفق عقد محرر من طرف االستاذ 

 . غليزان

يتمحور نشاط هذه الشركة في التصدير و االستيراد لمختلف  التجهيزات و 

 . المعدات و االدوات

: تحوز الشركة راس مال اجتماعي قدره  00   , 000 100 دج   . 

لمدة غير محدودة..........    : ................مسيرها    السيد    . 

  ..: الشركة مسجلة قانونيا في السجل التجاري رقم

 ....... : بتاريخ

و رقم : .........  و كذلك لدى مفتشية الضرائب بمازونة تحت الرقم الجبائي 

  ......... : المادة

 . و بهذا فان الشركة تعد شركة تجارية و لها صفة التاجر
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ير العام التقر

 لمحافظ الحسابات
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شرقي محمـــــــــــــود: السيد   

 خبير محاسبـــــــــــــــــة نهائــــــــــــــي

محاسب معتمـــــــــــــد, محافظ حسابات   

 حي س ع سيدي امحمد بن علي غليزان

 

أعضاء اعضاء الجمعية العامة: السادة   

 

 : السادة الكرام

: وكلة الينا و عمال بالمادة رقم طبقا للمهمة الم 05 من المرسوم التنفيذي رقم   06   . 354 

09المؤرخ في    . 10   . 2006 يشرفنا ان نقدم تقرير الشهادة للحسابات السنوية و التقارير  

01الخاصة للسنة المالية المعنية بالمراقبة الممتدة من    . 01   . 2010 الى   31   . 12   . 2010 . 

 : تقرير حول المراقبة و الشهادة

 ..................L قمت بمراقبة  الحسابات السنوية لشركتكم  

كل السجالت و المستندات و الوثائق الضرورية الداء مهامنا على احسن وجه وضعت تحت 

  . تصرفنا كما ننوه بان كل الظروف قد هيات لنا التمام المهمة في احسن االحوال

منوطة بنا تمت عمليات المراقبة  وفق معايير و  نظم التدقيق كما نذكر باننا من خالل المهام ال

  . المالي المعمول بها

قمنا بالتحقيق حول مصداقية المعلومات المتعلقة بالحالة المالية و بالحسابات المعطاة في 

 . المستندات الموجهة الى ذوي االسهم او وضعت تحت تصرفهم بمناسبة الجمعية العامة

لبعض المعطيات التي هي كالتالي كما يمكن التلميح  : 

31.12.2010الميزانية الختامية للسنة المالية المقفلة في  اجمالي : الخاصة بالشركة تظهر  

: االصول مساوي الجمالي الخصوم بمبلغ قدره  576,09 489 11 دج   . 

:  النتيجة الصافية المحصل عليها في نهاية الدورة هي  185,99 340 دج   . 
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: رر رقم تبعا للمق 94   . 103 المؤرخ في   02   . 02   . 1994 المتعلق باالجتهادات المهنية  

 . لمحافظ الحسابات

2010 12 31بامكاننا الشهادة بان الحسابات السنوية المقفلة في  الخاصة بالشركة  

 -F                      المسماة      التي تظهر في القوائم المالية المرفقة لهذا التقرير

و ذات مصداقية كما انها تعطي صورة وفية لنتيجة عمليات النشاط  شرعية

 . الماضي باالضافة الى الحالة المالية و ممتلكات الشركة في نهاية النشاط

 

 

 

 :محافظ الحسابات
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 التقارير الخاصة
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تقرير خاص حول احسن خمس مرتبات و اجور و عالوات مقدمة للمسير و 

 09.10.2006 المؤرخ في 06.354نائب المسير .طبقا للمقرر رقم : 

 

 :تقرير خاص حول احسن خمس مرتبات

 . ال وجود الحسن خمس مرتبات نظرا لعدم اعتماد الشركة على خدمات عمال

 

 : تقرير خاص حول اجور و عالوات مقدمة للمسير و نائب المسير

: فلة في ال وجود الي اجور من هذا النوع خالل الدورة المق 31  . 12.2010 

 

 : تقرير خاص حول المساهمات في رؤوس اموال شركات اخرى

بعد استغالل الوثائق المحاسبية و القوائم المالية المعدة للدورة موضوع المصادقة تبين 

 . لنا انه ال وجود الي مساهمة من أي نوع في رؤوس اموال شركات اخرى

 

 : تقرير خاص حول االوضاع التي يمكن ان تهدد االستمرارية في النشاط

 : من خالل التحقيقات التي قمنا بها تبين لنا ما يلي

 . ال وجود الي عائق من شانه تهديد استمرارية الشركة

تقرير خاص حول المخالفات المرتكبة من طرف اعضاء المجلس او أي موظف 

 : في الشركة التي ينبغي التصريح بها لوكيل الجمهورية

يقات التي قمنا بها تبين لنا ما يليمن خالل التحق  :  

  . ال وجود الي مخالفة مرتكبة واجبة التصريح بها للسيد وكيل الجمهورية

 :محافظ الحسابات
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شرقي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــود: السيد   

 

 خبير محاســبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة نهائي

محاسب,  ـــــــــات محافظ حسابــــــــــــــ  

 معتمد من طرف الدولة

: ع  سيدي امحمد بن علي هاتف , حي س  80 67 84 61 06 

 

 

 2010التقرير العام  السنــــــــــــــــــــــــــــــــوي 

............................. 

 

 

2010\01\01إلى 2010\12\31 من   
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 امللخص 

الذي تلعبه معايير التدقيق الجزائرية في تحسين جودة املعلومات  يهدف هذا البحث الى ابراز الدور 

حيث تطرقنا في الجانب النظري على املقارنة بين معايير التدقيق الدولية , املحاسبية و املالية في الجزائر 

 .بمعايير التدقيق الجزائرية

لعرض و تحليل , ت كما تضمنت دراستنا التطبيقية على املراحل التي يقوم بها محافظ الحسابا

اعتمادا على معايير التدقيق الجزائرية و النصوص القانونية من اجل , املعلومات ذات الجودة  و تقييمها 

 .اعداد تقرير نهائي يقيس ألاداء الفعلي للمؤسسة

قيق قد أثرت عليها معايير التد, و من أهم النتائج املتوصل إليها أن جودة املعلومات املحاسبية و املالية 

 .و الاعتماد على جودة املعلومات أثناء عملية التدقيق يؤثر بدوره على سالمة التقرير, الجزائرية بشكل إيجابي 

 

 

 الكلمات املفتاحية

املعلومات املحاسبية , جودة املعلومات املحاسبية , معايير التدقيق الجزائرية , معايير التدقيق الدولية 

 .واملالية
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Abstract  

 

This research aims to highlight the role played by Algerian auditing standards in improving the 

quality of accounting and financial information in Algeria, as we discussed in theory the 

comparison of international auditing standards with Algerian auditing standards. 

 

Our applied study also included the stages that the accounts governor performs, to display and 

analyze quality information and evaluate it, based on the Algerian auditing standards and legal 

texts in order to prepare a final report that measures the actual performance of the institution. One 

of the most important findings is that the quality of accounting and financial information has been 

positively affected by Algerian auditing standards, and reliance on the quality of information during 

the audit process also affects the integrity of the report. 

 

key words 

International auditing standards, Algerian auditing standards, quality of accounting information, 

accounting and financial information. 



 

 
 

 


