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اصالح مهنة محافظ الحسابات وأثرها على جودة عملية تدقيق 

 الحسابات في الجزائر

 "ميدانية لعينة من مهنيي والية عنابةدراسة "
 



 
 

 :الملخص

أصبحت مسألة االهتمام باجلودة ضرورة ملحة على مستوى املهن احملاسبية يف اجلزائر، نظرا ملا عاشته اجلزائر من أزمات     

ات اقتصادية، ألقت بضالهلا على مستويات التنمية فيها، واليت صاحبتها العديد من الفضائح املالية اليت أكدت مدى هشاشة آلي

الرقابة واملتمثلة يف مكاتب التدقيق،وهذا للتوصل إليها واحلد منها، وهو األمر الذي جعل اجلزائر تتخذ منحى إصالحي مهم جتاه 

املهن احملاسبية وعلى رأسها مهنة حمافظ احلسابات باختاذ مجلة من اإلجراءات وسن مجلة من القوانني اليت ينتظر منها حتقيق أعلى 

هنة واملهنيني، ويعت ر مسعى هذا النه  اإلصالحي حتقيق أك ر قدر من اجلودة يف األداء من قبل مكاتب التدقيق جودة يف أداء امل

 .خلدمة األهداف اليت وجدت املهنة من أجلها

الية ومن خالل هذه الدراسة حاولنا التطرق إىل معرفة مدى رضا حمافظي احلسابات على مجلة اإلصالحات اليت باشرهتا وزارة امل   

مطلع العقد احلايل، والزالت جمال أخذ ورد بني املهنيني والوزارة الوصية لغاية اليوم، خاصة فيما يتعلق برفض املهنيني إلشراف 

السلطة التنفيذية على املهنة والذي يعد ضربا ملصداقيتها واستقالليتها،كما أبانت الدراسة اهلوة بني اجلهات املشرفة واملهنيني من 

ار بعض املمارسات اليت مل يستصغها املهنيني، كمسألة منح االعتماد ملكاتب أجنبية، والذي القى معارضة كبرية من خالل إقر 

قبلهم،  كما ال خيفى أن العديد من هذه اإلصالحات مل ترى النور إىل غاية اآلن نظرا للوترية البطيئة اليت جتسد هبا هذه األخرية،  

د التكوين املتخصص و مباشرة اللجان املتساوية األعضاء ملهامها اليت ينتظر التعويل عليها يف كما هو الشأن بالنسبة لفتح معه

 .  خدمة عملية التدقيق، خاصة ما تعلق منها برقابة اجلودة

غري أن املهنيني يرون بأن هذه اإلصالحات على عمومها سيكون هلا أثر كبري على جودة أداء مكاتب حمافظي احلسابات يف    

ل تطبيقها، خاصة يف ظل توجه اجلزائر إىل تبين معايري تدقيق حتكم املهنة كما هو معمول به يف باقي الدول، وخاصة يف ظل حا

 .بروز بوادر التوافق مع معايري التدقيق الدولية، اليت قد تلغي هيمنة السلطة التنفيذية على مهنة تستمد قداستها من استقالليتها

      . افظ احلسابات، جودة تدقيق احلسابات،، الرقابة على اجلودة، اإلصالحاتمكاتب حم :الكلمات الدالة

  



 
 

   Abstract: 

   Focusing on quality has become of prime importance in the profession of auditing in 

Algeria. This came following a number of economic crises and financial scandals that 

revealed the weaknessof the adopted auditing system and inspection policy. As a result, the 

Algerian government took a set of measures that are aimed at achieving the highest quality in 

the professional performance. This study is, thus, aimed to find out the extent to which the 

reforms initiated by the Ministry of Finance have achieved their underlined goals and met the 

expectations of auditors, especially following the refusal of professionals to oversee the 

executive authority which, consequently, undermined its credibility and dependence. The gap 

between the overseeing body and professionals, especially as regards the issue of granting 

accreditation to foreign offices which was strongly opposed, is also highlighted in this study.  

No denying that a lot of reforms are still not implemented yet due to delays in the functioning 

of specialized committees and the auditing services. Notwithstanding, those reforms , if 

implemented properly, are expected to significantly impact the quality of professional 

performance especially that Algeria has adopted a set of international auditing standards 

which are likely to minimize the dominance of the executive authority over a profession that 

is based on transparency and independence.  
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 Le résumé: 

     La question du souci de la qualité est devenue une nécessité urgente au niveau des 

professions comptables en Algérie, en raison des crises économiques qu'a connues l'Algérie et 

qui ont impacté négativement son développement. Cette situation est accompagnée de 

nombreux scandales financiers qui ont confirmé la fragilité des mécanismes de contrôle 

représentés dans les bureaux d'audit qui jouent le rôle de contrôle. Cela a conduit l'Algérie à 

adopter une importante réforme des professions de la comptabilité, en particulier celle du 

gouverneur des compte sen prenant diverses mesures et en promulguant un certain nombre de 

lois qui devraient permettre d'atteindre la plus haute qualité dans la performance de la 

profession et des professionnels. L’objectif de cette réforme est d’atteindre La performance de 

la qualité pour les cabinets d'audit afin de servir les objectifs qui fondent la profession. 

    Dans le cadre de cette étude, nous avons tenté d’examiner le degré de satisfaction des 

gouverneurs des comptes à l’égard des réformes engagées par le ministère des Finances au 



 
 

début de la décennie en cours, ces réformes qui ne sont pas toutes acceptées en particulier le 

refus des professionnels de métier d’être supervisé par l’exécutif en raison d’atteinte à sa 

crédibilité et son indépendance. L'étude a également montré l'écart entre l’exécutif et les 

professionnels à travers l'adoption de pratiques non consenties par les professionnels, telles 

que la question de l'accréditation auprès des bureaux étrangers, à laquelle il était opposés. En 

outre, il est bien connu qu'un grand nombre de ces réformes n'ont pas encore abouti à cause de 

rythme lent de réalisation qu’elles connaissent, Comme à titre d’exemple l’ouverture de 

l'Institut de formation spécialisée et la mise en place de comités paritaires pour les tâches sur 

lesquelles on devrait compter dans le processus d'audit, en particulier celles liées au contrôle 

de la qualité. 

    Toutefois, les professionnels estiment que ces réformes auront en général un impact 

significatif sur la qualité des performances de cabinet des commissaire aux comptes si elles 

sont appliquées, compte tenu en particulier de la tendance de l'Algérie à adopter des normes 

de contrôle de la profession applicables dans d'autres pays, notamment à la lumière de 

l'apparition de signes de conformité aux normes. L'audit international, qui peut abolir la 

domination du pouvoir exécutif sur une profession dont la sainteté découle de son 

indépendance. 

Mots clés : cabinet des commissaire aux comptes, qualité d'audit, contrôle de la 

qualité, réformes.  
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العامل بشىت  للغاء للحدود بني دو نظرا ملا تفرضه هذه الظاهرة من إ لقد عرف عصر العوملة تغريات كبرية يف شىت جماالت احلياة   

على املنافسة و الوقوف يف وجه  طبقاهتا، حبيث أصبح لزاما على كل الدول أن تسعى جاهدة لتكون لديها اقتصاديات  قادرة

 .الغزو اخلارجي و التحرر من التبعية يف  مجيع اجملاالت، وكذلك ولوج األسواق العاملية من أوسع أبواهبا

 ولعل كذلك أهم ما ساعد وحفز على التوجه وبشكل كبري حنو بناء اقتصاديات صلبة باإلضافة إىل املنافسة الشرسة بني الدول  

االقتصادية والنكسات والفضائح املالية املتعاقبة، ولعل أبرزها ما يعرف بالكساد العظيم يف هناية العشرينيات  هي تلك األزمات

 بداية الثالثينيات من القرن املاضي، كذلك بالنسبة لألزمة املالية العاملية اليت ما تزال تلقي بضالهلا على معظم دول العامل، كما الو 

 .شركات يف العامل بسبب بعض التجاوزات اليت أصبح لزاما وضع حد هلاننسى اهنيار بعض ك ريات ال

ولعل إصالح مهنة التدقيق يف تلك اآلونة كانت السمة البارزة من خالل وضع معايري وقواعد حتكم املهنة وهذا بغية إضفاء مزيد   

منها و خارجية، مما دفع بالتفكري جديا يف إجياد  من الشفافية واملصداقية على البيانات املالية اليت كانت ختدم عدة أطراف داخلية

وإرساء قواعد تتسم بالدولية حتكم هذه املهنة من أجل إعطائها وزن أك ر يف الساحة االقتصادية نظرا ألمهيتها ودورها يف محاية 

 .النشاط االقتصادي

نسبيا باملقارنة مع الدول الصناعية وحىت العربية وهذا نظرا باملفهوم املتعارف عليه يعت ر من املهن احلديثة  أما يف اجلزائر فالتدقيق   

للتوجه االقتصادي الذي كانت تتبناه الدولة، فسعي اجلزائر للخروج من عزلتها واالندماج يف االقتصاد العاملي يف ظل مفهوم 

جارة العاملية، واستقطاب رأس املال متوسطية وكذا سعيها احلثيث لالنضمام ملنظمة التو العوملة، حيث قامت باعتماد الشراكة األور 

تعاملني األجانب ومحاية وذلك بإعطاء مصداقية أكثر للمعلومة احملاسبية وكسب ثقة امل ،اخلارجي وتنشيط حركة االستثمار الدويل

 1663ة ارتأت اجلزائر إىل سن جمموعة من اإلصالحات فيما يتعلق بالنظام احملاسيب للبلد وهذا سن هذا، وألجل كل مصاحلهم،

بإصالح مهنة كل  1636مث أتبعته سنة  ،من أجل التكيف و التوافق مع معايري احملاسبة الدولية وهذا بتبين النظام احملاسيب املايل

إعطاء مصداقية أكثر لعملية  أجل من ،(63-36)من اخلبري حماسب و حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد من خالل القانون 

و اخلليفة بنك، باإلضافة ( 1)و( 3)على غرار سوناطراك  ،لحد من الفضائح اليت هزت االقتصاد الوطينالتدقيق يف اجلزائر ول

 . لفضائح تبديد املال العام اليت ال تكاد ختلو منها صفحات اجلرائد
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  .إشكالية الدراسة -1

بعث مهنة التدقيق واملع ر عنها  ، يف(63-36)تتمحور إشكالية الدراسة حول دور اإلصالحات املنتهجة يف إطار القانون      

مبحافظة احلسابات يف اجلزائر، والعمل على رفع كفاءة حمافظي احلسابات وتعزيز استقالليتهم ونزاهتهم والرقي مبستوى أدائهم 

 .     املهنة  للمهام اليت يضطلعون هبا، وهذا من خالل مجلة من النصوص القانونية واإلجرائية اليت مت سنها من قبل اجلهة الوصية على

 :من خالل كل ما سبق ميكن طرح السؤال الرئيسي التايل

 :السؤال الرئيسي -

 ما مدى نجاعة اإلصالحات التي مست مهنة محافظ الحسابات في الجزائر وما أثرها على جودة التدقيق؟

 :ا السؤال الرئيسي ميكن طرح األسئلة الفرعية التاليةن خالل هذوم

 :األسئلة الفرعية -

  تطلعات أصحاب املهنة؟ى استجابة اإلصالحات املتخذة لمدما 

 هي األسباب اليت دفعت السلطة الوصية يف اجلزائر الختاذ مثل هذه اإلصالحات ؟  ما 

 ما مدى جتسيد هذه اإلصالحات يف أرض الواقع و مدى جناعتها و إىل أي حد خدمت األهداف املرجوة منه؟ 

 ري الدولية للتدقيق؟ما مدى متاشي هذه اإلصالحات مع املعاي 

 ما مدى تأثري هذه اإلصالحات على جودة التدقيق يف اجلزائر وكفاءهتا؟ 

 ما هي عوامل وحمددات جودة تدقيق احلسابات يف ظل معايري التدقيق ؟ 

 ما مدى تأثري نظام رقابة جودة التدقيق على عمل حمافظي احلسابات؟ 

 ء قواعد وإجراءات الرقابة على جودة خدمات مكاتب إىل أي مدى ميكن أن تساهم هذه اإلصالحات يف إرسا

 حمافظي احلسابات يف اجلزائر؟
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 :فرضيات الدراسة -2

 :على الفرضيات التالية بة على جممل التساؤالت فقد اعتمدنا لإلجا

 .الفرضية الرئيسية -

 .  الحسابات في الجزائرال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلصالحات مهنة محافظ الحسابات على جودة عملية تدقيق   

 .الفرضيات الفرعية -

 ال توجد موافقة ذات داللة إحصائية حول رضا أفراد العينة باإلصالحات اليت عرفتها مهنة حمافظة : الفرضية األوىل

 .احلسابات

 دقيق ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لإلصالحات املتخذة على العوامل املؤثرة على جودة الت: : نيةالفرضية الثا

 .واملتعلقة باملدقق وفريق العمل

 ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لإلصالحات املتخذة على العوامل املؤثرة على جودة التدقيق واملتعلقة : الفرضية الثالثة

 .مبكاتب التدقيق

 دقيقال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لإلصالحات املتخذة على مقومات رقابة جودة الت: الفرضية الرابعة. 

 :تحديد إطار الدراسة -3

نهوض هبا لواقع اإلصالحات اليت تبنتها وزارة املالية فيما يتعلق مبهنة حمافظ احلسابات ل تقتصر الدراسة على إبراز وعرض    

، وذلك من خالل مجلة من النصوص التشريعية والقانونية، واليت ضمت العديد من اإلجراءات ومصداقية وجعلها أكثر فعالية

واعد واليت من شأهنا التأثري إجيابا على أداء مهنيي حمافظة احلسابات، وبالتايل االرتقاء جبودة عملية تدقيق احلسابات يف اجلزائر، والق

 .     وكل هذا يف غياب تبين معايري التدقيق الدولية أو إرساء معايري وطنية، واليت تعت ر املستوى األمثل لألداء

  الحدود المكانية:  

اجل الدراسة الواقع و األثر الفعلي لإلصالحات املتبناة من قبل الوزارة الوصية فيما يتعلق مبهنة حمافظ احلسابات يف اجلزائر، تع    

وذلك من خالل استبيان موجه للمهين احملاسبة ذوي العالقة بتدقيق  ،إحدى واليات الوطنحيث ستشمل مزاويل املهنة ع ر 
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احلسابات واخل راء احملاسبني، وقد مت اختيار عيينة من مكاتب اخل رة احملاسبية وحمافظي احلسابات  احلسابات واملتمثلني يف حمافظي

 .   املعتمدين والناشطني بوالية عنابة 

  الحدود الزمنية: 

ايل للتدقيق مون و نتائ  الدراسة بفرتة بفرتة اإلصالحات اليت شهدهتا مهنة التدقيق يف اجلزائر، وقوفا على الواقع احلبط مضتير   

 .   احلسابات يف اجلزائر  

 :  أسباب الدراسة -4

 األسباب الموضوعية: 

 (.0-1خليفة بنك، سونطراك ) الفضائح املالية اليت ضربت االقتصاد الوطين يف اجلانب املايل و االقتصادي  -

فائها استو  اخلارجي يف اجلزائر ومدى وجناعة اإلصالحات اليت مشلت التدقيق الرغبة يف معرفة مدى جدوى -

 .للنقائص اليت كانت تعاين منها

 .قلة الدراسات اليت عاجلت موضوع التدقيق اخلارجي من الناحية التنظيمية و القانونية -

 .باملقارنة مع بعض الدول حداثة مهنة حمافظ احلسابات يف اجلزائر -

الذي تلعبه يف العامل بأسره من فقدان الثقة يف اخلدمات اليت تقدمها مكاتب التدقيق اخلارجي و الدور احلقيقي  -

جراء تورط واحد من بني املكاتب اخلمس األك ر يف العامل يف جمال التدقيق يف الفضائح املالية اليت حلقت 

 .ا جودة عمليات التدقيقهتمام بواقع أخالقيات املهنة وكذبك ريات الشركات األمريكية، مما أثار اال

تطرقت ملعاجلة موضوع جودة التدقيق يف اجلزائر، بالرغم من تسليط الضوء قلة إن مل نقل انعدام الدراسات اليت  -

 .عليها دوليا

تسليط الضوء على إشكالية اهتمت هبا منظمات دولية وحكومات، وهذا ملا هلا من تأثري على مستوى االقتصاد  -

 .احمللي والعاملي

 األسباب الشخصية: 

 .0212اإلصالحات اليت مست مهنة حمافظ احلسابات سنة  -

 .يرتبط املوضوع بتخصص التدقيق و احملاسبة -
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 .اندراج املوضوع ضمن امليول الشخصي -

 :أهمية الدراسة -5

 :ترجع أمهية الدراسة بوجه عام إىل

 .ا سعيه الستقطاب رؤوس األموال اخلارجيةليت يفرضها االقتصاد اجلزائري وكذالتحوالت االقتصادية ا -

 . اجلزائرالنقائص اليت يعانيها التدقيق اخلارجي يف -

، وهذا يف ظل تذيل اهلزات و الفضائح املالية و األخالقية اليت عصفت بك ريات الدول و على غرارها اجلزائر -

 ..0212لسنة  122اجلزائر لرتتيب الدول حبسب تقارير منظمة الشفافية الدولية باحتالهلا املرتبة 

املعايري سواء احمللية و الدولية من أجل إعطاء  زيادة وعي مزاويل مهنة حمافظ احلسابات بضرورة تبين و تطبيق -

 .مصداقية أكثر للمهنة

 .حساسية مهنة حمافظ احلسابات بالنسبة الستقرار االقتصادي يف أي بلد -

تزامن الدراسة مع سعي اجلزائر احلثيث لالنضمام ملنظمة التجارة الدولية وما تقتضيه من إصالحات جوهرية لكل  -

 .اجلودةلي خاصة فيما يتعلق منها بالقتصاد احملما يتعلق با

 .ا النوع من الدراسات نظرا لقلة البحث فيهإثراء املكتبة اجلزائرية هبذ -

 :أهداف الدراسة -6

 :ه الدراسة إىلهتدف هذ

  ي و العملي ملهنة حمافظ احلسابات؛توضيح اإلطار النظر 

 مهنة حمافظ احلسابات يف اجلزائر؛ حتديد أهم اإلصالحات اليت مشلت 

 استجابتها لتطلعات أصحاب املهنة؛ ه اإلصالحات يف أرض الواقع ومدىمدى جتسيد هذ حتديد 

  ا علي االقتصاد الوطين بشكل عام؛ه اإلصالحات على جودة عملية التدقيق و انعكاساهتهذإبراز أثر 

 التزام مكاتب حمافظ احلسابات هبذه اإلصالحات اليت باشرهنا الدولة إبراز مدى. 
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 ة حول الموضوعالدراسات السابق -7
 :1(2002)دراسة حميدات  -

 مستوى جودة تدقيق احلسابات لدى شركات التدقيق اليت تقوم بتقدمي خدمات التدقيق هدفت هذه الدراسة إىل فحص           

رتبطة لشركات املسامهة العامة الصناعية منها واخلدمية، وذلك من خالل اختبار العالقة بني جودة التدقيق، وبعض اخلصائص امل

مبكتب التدقيق، مثل حجم املكتب، عدد العمالء، فرتة االحتفاظ بالعمالء، االرتباط مبكاتب تدقيق عاملية، كما اخت ر الدراسة 

العالقة بني جودة التدقيق وبع العوامل املرتبطة بالعميل، مثل حجم منشأة العميل، الوضع املايل للعميل، وحجم النمو يف املبيعات 

ية، ولتحقيق هذه األهداف مت استخدام مقياس عملي ميكن من خالله قياس جودة تدقيق احلسابات، حيث حيتوي ومعدل املديون

الية على عدد من البنود، متثل املعايري احملاسبية الدولية والتعليمات احمللية اليت جيب على الشركات االلتزام هبا وعكسها يف القوائم امل

 20مكتب تدقيق، منها  00شركة صناعية وخدمية مسامهة عامة، مت تدقيقها من قبل  01لى السنوية، واحتوت عينة الدراسة ع

 :مكاتب تدقيق ك رى والباقي مكاتب تدقيق  صغرى، وقد خلصت الدراسة إىل النتائ  التالية

 لدى هذه املكاتب؛ %02أن مستوى جودة التدقيق لدى مكاتب التدقيق فاق  -

لتدقيق الك رى والصغرى، وهو ما يفسر العالقة املوجبة بني جودة التدقيق وحجم خيتلف مستوى اجلودة بني مكاتب ا -

 مكتب التدقيق؛

            .   يعد حجم منشأة العميل، ووضعه املايل، وقوته املالية، من بني العوامل املؤثرة على جودة التدقيق -

 :2(2005)دراسة أبو هين  -

، املؤثرة يف جودة تدقيق احلسابات من وجهة نظر مدققي احلسابات يف فلسطنيهتدف هذه الدراسة إىل معرفة العوامل      

وحتديد األمهية النسبية لكل عنصر، من أجل رفع وتطوير أداء مكاتب التدقيق يف فلسطني، وقد أظهر حتليل هذه الدراسة مجلة من 

 :النتائ  أمهها

دقق احلسابات مبعايري التدقيق املتعارف عليها، من العوامل يعت ر كال من التأهيل العلمي واخل رة املهنية ومدى إملام م -

    اهلامة واملؤثرة إجيابيا يف جودة تدقيق احلسابات؛ 

                                                             
1

 والعلوم االقتصاد كلية المحاسبة، قسم ماجستير، رسالة ،لها المحددة لوالعوام األردن في الحسابات تدقيق جودة تقييم حميدات، محمود محمد 

 . 2002 اليرموك، جامعة اإلدارية،
2

 قسم ماجستير، رسالة ،فلسطين في القانونيين المحاسبين نظر وجهة من الحسابات تدقيق جودة في المؤثرة العوامل هين، أبو حسين حسن إياد 

 .  2002 غزة، ،التجارة كلية والتمويل، المحاسبة
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يعد ارتفاع درجة املنافسة بني املكاتب ذات اثر سليب على جودة أعمال التدقيق، وخاصة ما تعلق منها بتخفيض  -

 .األتعاب ألجل اجتذاب عمالء جدد

التدقيق لسياسات وإجراءات رقابة اجلودة على أعمال التدقيق أن يؤدي إىل حتسني جودة  من شأن تبين مكاتب -

 اخلدمات املقدمة من قبل هذه املكاتب؛

للمنظمات املهنية تأثري إجيايب على جودة تدقيق احلسابات، خاصة مع توفر الطابع اإللزامي لتبين نظام رقابة اجلودة من  -

 . فهاقبل املكاتب املنضوية حتت إشرا

 :1(2006)ة النوايسة دراس -

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على العوامل املؤثرة على جودة تدقيق احلسابات من وجهة نظر مدققي احلسابات اخلارجيني      

، وبيان أثرها على جودة التدقيق وتقدمي توصيات حول رفع مستوى أداء املهنة، وقد مشلت الدراسة عينة تتمون من يف األردن

 :من بني مزاويل املهنة باألردن، وقد توصلت الدراسة إىل أن( مدققا 11)

 املدققني يدركون أمهية جودة التدقيق، وأن أكثر ما يؤثر على جودة التدقيق هي العوامل املرتبطة بفريق عمل التدقيق؛ -

      العوامل املتعلقة بعملية تنظيم املكتب، هي أقل ما يؤثر على جودة تدقيق احلسابات؛  -

 . ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية على جودة التدقيق فيما يتعلق حبجم املكتب والتنوع يف اخلدمات اليت يؤديها للعميل -

 : Hazgui et autres 2( 2010)دراسة  -

ات سنة يف ظل إنشاء اجمللس األعلى حملافظي احلساب جاءت هذه الدراسة للوقوف على ما آلت إليه جودة التدقيق يف فرنسا     

، وما صاحبه من أزمة الثقة فيما يتعلق بتقارير 0221، سنة Worledcomو  Enron، والذي تلى كل من قضييت 1661

التدقيق، وقد اعتمد الباحثون على دراستني يف هذا الشأن، األول وثائقية، اعتمدت على حتليل التقارير السنوية واألدوات 

مسئول ومراقب باجمللس، وقد مسحت  31الثانية فكانت كمية، واليت مشلت عينة من املستخدمة من قبل اجمللس، أما الدراسة 

وهو ما جيب مراعاته   مؤشر لتقييم نقص جودة التدقيق، تتعلق بكل من مشكلة كفاءة واستقاللية املدقق، 10الدراسة باستخراج 

 .       تدقيقعلى املستوى التنظيمي واإلجراءات الداخلية للمكتب وعلى مستوى إجراءات ال

                                                             
1

 .  2002 ،00 العدد ،02 المجلد األعمال، إدارة في األردنية المجلة ،الحسابات تدقيق جودة على المؤثرة العوامل النوايسة، إبراهيم محمد 
2 Hazgui M., Manita R. et Pochet C,  Les defaillances affectant la qualite de l’audit: une etude qualitative 

sur le marche français, revue de comptabilité, N° 30,  1636 , p 18. 
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 :1(2012)دراسة عمر الطويل  -

هدفت الدراسة إىل إيضاح بعض بض املفاهيم املتعلقة جبودة التدقيق باإلضافة إىل التعرف على  تأثري متغريات بيئة التدقيق   

، الناشطني مدققا للحسابات 20، وقد أجريت الدراسة على اخلارجية على جودة األداء املهين ملدققي احلسابات يف قطاع غزة

 : بقطاع غزة، وقد توصلت الدراسة إىل أن

هناك متغريات هلا تأثري إجيايب على جودة تدقيق احلسابات كحجم مكتب التدقيق ، اخل رة املهنية والتأهيل العلمي  -

 والعملي، املنافسة بني مكاتب التدقيق، السمعة اجليدة ملكتب التدقيق؛

لدعاوي القضائية املرفوعة ضد مكتب التدقيق، باإلضافة إىل تقدمي اخلدمات هناك متغريات هلا آثار سلبية، ككثرة ا -

 االستشارية للعمالء؛

من أكثر وسائل حتسني جودة التدقيق هو وجود معايري للرقابة على جودة التدقيق، يليها إلزام مكاتب التدقيق بأن جيتاز  -

 .موظفوها عددا معيننا من ساعات التعليم املهين املستمر

 :2(2013)ة بودربالة دراس -

هدفت الدراسة إىل حتديد أهم املؤشرات اليت ميكن االستدالل هبا على جودة التدقيق اخلارجي يف البيئة احمللية، كحجم مكتب    

التدقيق ، السمعة وقلة الدعاوي القضائية، باإلضافة إىل االلتزام مبعايري التدقيق وغريها، وقد خلص استطالع الرأي الذي أجري 

 :  متها للبيئة احمللية إىلاملؤشرات ومدى مالء بعض املهنيني حول مدى موافقتهم على هذهل

 أمهية كل من حجم ومسعة املكتب وااللتزام مبعايري التدقيق، وقلة الدعاوي القضائية يف االستدالل على جودة التدقيق؛ -

تأيت يف املرتبة األوىل من حيث األمهية يف االستدالل اتفاق أفراد العينة املستجوبة على أن مسعة املكتب املهنية وشهرته،  -

 على اجلودة؛

أما فيما يتعلق بالتخصص ومدة ارتباط املدقق بالعميل واملنافسة بني مكاتب التدقيق، فتعت ر قليلة األمهية باملقارنة مع  -

   .العوامل السابقة

                                                             
1

 ميدانية دراسة ،غزة قطاع في الحسابات لمراجعي المهني األداء جودة على الخارجية المراجعة بيئة متغيرات تأثير الطويل، عمر أكرم سهام 

  .   2002 غزة، التجارة، كلية والتمويل، بةالمحاس قسم ماجستير، رسالة غزة، قطاع في الحسابات مراجعة مكاتب على
2

 العدد ، دراسات مجلة ،المهنيين بعض ألراء استطالعية دراسة الخارجية، المراجعة جودة على االستدالل مؤشرات أهم بودربالة، حدة سارة 

 .2000 األغواط، جامعة ،02 العدد ،00 المجلد االقتصادي،
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اإلصالحات اليت باشرهتا اجلزائر واليت عرفتها مهنة التدقيق،  وما ميكن قوله، فقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على مدى تأثري     

على خمتلف العوامل واحملددات اليت تطرقت هلا الدراسات السابقة، سواء ما تعلق منها باملدقق أو بتنظيم مكتب التدقيق، مع 

توى معقول من حسن األداء، خيدم إضافة حمور متعلق بالرقابة على جودة التدقيق، باعتبارها اآللية األساسية للحفاظ على مس

 .مصلحة كل الفاعلني االقتصاديني يف اجملتمع

 :صعوبات الدراسة -8

    :ككل دراسة أكادميية واجه الباحث مجلة من الصعوبات نذكر منها    

قلة الدراسات األكادميية املتخصصة اليت تناولت هذا املوضوع، وخاصة أطروحات الدكتوراه فيما خيص دراسة حالة  -

 اجلزائر يف حدود علم الباحث؛

صعوبة احلصول على املعلومات املرتبطة بالواقع اجلزائري يف ظل عدم استقرار دور اهليئات املهنية املشرفة على مهنة  -

 التدقيق يف اجلزائر؛

عدم استجابة مجيع أطراف العينة لإلجابة على االستبيان، وعدم جديتهم مع طول مدة اإلجابة على االستبيان  -

 .سرتدادهوا

تغيري بعض املهنيني ملقر الغياب الشبه دائم للمهنيني عن مكاتبهم، نظرا لكثرة التزاماهتم خارج املكتب، باإلضافة إىل  -

 نشاطهم دون التصريح بذلك للهيئات املشرفة، األمر الذي جيعل من غري املمكن الوصول إليهم؛

 داثة التشريعات اخلاصة هبا؛حداثة مفهوم اجلودة يف بيئة األعمال اجلزائرية نظرا حل -

              . عدم اهتمام بعض املهنيني بالتطورات العاملية للمهنة بسبب احنصار اهتمامهم بالسوق احمللية -

 :المناهج المتبعة -9

م االعتماد األسئلة املتعلقة بالدراسة و اإلملام جبميع جوانبها و اختبار صحة الفرضيات املذكورة سابقا، يتعلى ومن أجل اإلجابة 

، و الذي يقوم على مجع البيانات الكافية حول موضوع أو ظاهرة أو ممارسات موجودة ومتاحة اإلستقرائي واالستنباطيعلى املنه  

ا وهذ للقياس بشكل كمي من أجل دراستها وحتليلها و حتديد مميزاهتا وأبعادها وتشابكها مع الظواهر األخرى و تأثرياهتا عليها،
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جل ملقابالت و املالحظات الشخصية وهذا من أعلى استمارة األسئلة كأداة جلمع املعلومات مدعمة بااالعتماد م سيت هعلما أن

 .ضمان جودة ومصداقية أكثر للبيانات

 :تقديم الخطة  -10    

 .نظري و فصل تطبيقيالسيتم معاجلة هذا البحث من خالل أربع فصول، ثالثة منه يف اجلانب 

 فيه معاجلة اإلطار النظري ملهنة حمافظ احلسابات والتدقيق من مجيع النواحي من خالل استعراض  سيتم: الفصل األول

املعايري والقواعد اليت حتكم املهنة  والتعاريف املستقات يف هذا اخلصوص باإلضافة إىل التطور التارخيي للمهنة ع ر الزمن 

 .يف العامل

 إىل التدقيق اخلارجي يف اجلزائر واهليئات املشرفة عليها و العوامل اليت  التطرق ويتم التطرق من خالله: الفصل الثاني

 .تأثرت هبا باإلضافة إىل خمتلف اإلصالحات اليت مت التطرق هلا و األسباب اليت قادت هلا ومدى جناعتها

 كذا انعكاساهتا ومن خالل هذا الفصل سيتم عرض كل ما يتعلق جبودة التدقيق والعوامل املؤثرة فيها و : الفصل الثالث

 .، وخمتلف العوامل املؤثرة عليها وأساليب الرقابة عليهاعلى االقتصاد بشكل عام

 سيتم من خالله مجع البيانات معاجلتها بواسطة : الفصل الرابعSPSS  وحتليلها من أجل الوصول إىل مدى جتسيد

 .           اإلصالحات يف أرض الواقع ومدى تأثريها على جودة التدقيق

 نموذج الدراسة  -11    

وتشمل الدراسة الدالة اإلحصائية األبعاد املتعلقة باإلصالحات وأثرها العوامل املرتبطة جبودة التدقيق سواء ما تعلق منها باملدقق     

   .وفريق العمل أو مبكاتب التدقيق باإلضافة إىل أثرها على مقومات رقابة اجلودة على أعمال التدقيق 
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 .من إعداد الباحث:  لمصدرا 

 أبعاد اإلصالحات
 التنظيم واإلشراف -
 االستقاللية وبذل العناية املهنية -
 التكوين -
 الرتبص  -
 إصدار معايري جزائرية للتدقيق -
 مراقبة النوعية -
 إصدار معايري خاصة باملكاتب -
 إصدار معايري خاصة بالتقارير -
 فتح سوق املهنة للمكاتب األجنبية -

 

 

 

 

  العوامل المؤثرة على جودة
التدقيق والمتعلقة بالمدقق 

 .وفريق العمل
  العوامل المؤثرة على الجودة

 .والمتعلقة بمكاتب التدقيق
 لى جودة مقومات الرقابة ع

 .التدقيق

 

 المعلومات الشخصية
 اجلنس
 العمر 

 املؤهل العلمي
 الوظيفة
 األقدمية

 المتغير المستقل المتغير التابع
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 :الفصل األول

ل العلمي واملنهجي لتدقيق التأصي 

 احلسابات
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 :تمهـــــــــيد   

إن التطور يف جمال املال واألعمال واتساع نطاق املبادالت التجارية و زيادة تعقيدها، وبروز شركات املال وتعدد أصحاب    

ستعانة جبهاز املصاحل فيها، باإلضافة إىل فصل امللكية عن اإلدارة وظهور نظرية الوكالة للعلن، كان له األثر البالغ يف ضرورة اال

 .رقايب ميكنه التكفل بضمان حقوق ذوي املصلحة يف الكيان، ومن هذا املنطلق مت اللجوء إىل مدقق احلسابات كحل أمثل

ولقد مرت هذه املهنة بالعديد من املراحل، عرفت خالهلا تطورات شىت على املستوى النظري والعملي، وقد دفع تنامي احلاجة    

كبرية لتطويرها من قبل اهليئات املشرفة عليها، من خالل وضع معايري حتكمها وتنقيحها كلما دعت هلا، إىل بذل جمهودات  

الضرورة لذلك، هذا ملساعدة املهنيني يف االضطالع مبهامهم بكفاءة وجودة عالية، من أجل الوصول لألهداف املرجوة من هذه 

 .املهنة

   .مهمة ملعاجل الدراسةو  ية املتعلقة بتدقيق احلسابات، واليت نراها مرتبطةوسنحاول يف هذا الفصل الوقوف على اجلوانب النظر   
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 أساسيات حول تدقيق الحسابات: المبحث األول

تغريت النظرة إليه، فهو يعت ر شكل من أشكال الرقابة وقد تطور مع تطور احلياة اإلنسانية  فقد نتيجة لزيادة احلاجة للتدقيق     

ا، حيث نال اهتماما واسعا يف األوساط  املالية واالقتصادية والقانونية وحىت االجتماعية منها، فمهنة وخاصة االقتصادية منه

دور فعال يف صيانة ومحاية أموال الشركة ومساعدهتا يف اختاذ القرارات املختلفة، إذ أنه ال  فهي تلعبختلف نوعها االتدقيق مهما 

 .خمتلف اجلهات اخلارجية املتعاملة معها أيضا ، بل خيدمخيدم الشركة و خمتلف مصاحلها الداخلية فقط

نشأة وتطور ومفهوم تدقيق احلسابات يف املطلب األول، وأهداف وأمهية  من هذا املنطلق فإننا سنتطرق يف هذا املبحث إىل    

 .التدقيق يف املطلب الثاين، أما املطلب الثالث فيتمحور حول أنواع تدقيق احلسابات

 تدقيق الحسابات نشأته وتطوره ومفهومه : لالمطلب األو 

 : نشأة وتطور تدقيق الحسابات: أوال 

املتتبع لتاريخ تطور مهنة تدقيق احلسابات  يف العديد من دول العامل جيد بأهنا منت وتطورت يف ظل فكرة انفصال امللكية عن      

فاية إدارة املنشأة يف استخدام مواردها املتاحة، إال أن اإلدارة،  وذلك حلاجة مالك املنشأة إىل رأي مهين مستقل عن مدى ك

الفضل األول يف ظهور هذه املهنة يرجع أساسا إىل قدماء املصريني والرومان واإلغريق، والذين كانوا يسجلون العمليات النقدية مث 

كانت تعقد جلسة استماع عامة   يدققوهنا لتأكد من صحتها وكانت هذه العملية قاصرة على احلسابات املالية احلكومية، حيث

مشتقة من "  Audit"، وهلذا فكلمة تدقيق مبعىن1يتم فيها قراءة احلسابات بصوت مرتفع، وبعد اجللسة يقدم املدققون تقاريرهم

 .2"يستمع"وتعين " Audire"الكلمة الالتينية 

، ولذلك بدأت أمهية تدقيق احلسابات تزداد، ويف العصور الوسطى برزت احلاجة إىل وجود نظام علمي موحد للتنظيم احملاسيب   

وأدرك الكثريون أمهية اخلدمات اليت تقدمها، ومع بداية القرن الثالث عشر ميالدي مت وضع أسس للمهنة لرتشد مدقق احلسابات 

ال أنه ظلت ، ومع حلول عصر النهضة يف القرن اخلامس عشر ميالدي وما بعده، اتسع النشاط التجاري نسبيا، إ3يف أداء عمله

                                                             
1

 . 02-02ص ،2002 األردن، الصفاء، دار الثانية، ،الطبعةالحديث قالتدقي إلى المدخل جمعة، حلمي أحمد 
2

 ،2000 عمان، المسيرة، دار األولى، الطبعة ،النظري الحسابات تدقيق علم زريقات، محمد عمر كلبونة، يوسف أحمد محمود، سالمة رأفت 

 . 01ص
3

 عمان، العلمية، المعرفة كنوز دار األولى، لطبعةا ،الحسابات تدقيق في متعمقة دراسة الخطيب، راغب خالد مسعد، فضل محمد 

 .02،ص2002
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، باإلضافة إىل ظهور نظرية القيد املزدوج 1متارسه وحدات اقتصادية  صغرية تعتمد على اإلدارة الشخصية املباشرة من قبل املالك

م، والذي أدى إىل سهولة وتبسيط وانتشار تطبيق 3030سنة  Luca Pacioloخالل تلك الفرتة واليت اكتشفها العامل اإليطايل 

، ويف القرن السادس عشر وحتديدا يف إيطاليا، ظهرت أول منظمة ملهنة تدقيق احلسابات، حيث تأسست كلية 2قاحملاسبة والتدقي

، ومع بداية القرن السابع 3، ومن مث أصبحت العضوية هلذه الكلية شرطا من شروط مزاولة مهنة التدقيقRoxonatiروكسونايت 

 .4عشر برز مدققي احلسابات املهنيني إىل الوجود

بظهور الثورة الصناعية وازدهار التجارة يف أوربا، أدى ذلك إىل بروز املشروعات الكبرية واتساع نشاطها وزيادة رأس ماهلا، وقد    

أعت ر ذلك من أهم العوامل اليت ساعدت  على تطور مهنة احملاسبة و التدقيق، وزيادة الطلب على خدمات احملاسبني، وهذا نتيجة 

،  وقد ترتب على ظهور هذا النوع من الشركات واتساعها 5ت ذات املسؤولية احملدودة وشركات املسامهةلظهور ما يعرف بالشركا

انفصال امللكية عن اإلدارة، والذي مبقتضاه تتنازل مجاعة املسامهني عن حقها يف اإلشراف واإلدارة ملدير أو أكثر، وقد يكون من 

اإلدارة وحق امللكية، ظهور التباعد بني مصدر املعلومات اخلاص بالشركة املسامهني أو غريهم، ونت  عن هذا الفصل بني حق 

، وحىت ميكن محاية محلة األسهم غري املشاركني يف اإلدارة من تبيعات عدم  (املسامهني)، ومستخدمي هذه املعلومات (اإلدارة)

نية هلا من الكفاءة ما ميكنها من فحص أعمال ، وبالتايل برزت احلاجة إىل االستعانة بأداة مه6كفاءة اإلدارة وإمكانية خداعها

الشركات وبث الطمأنينة يف نفوس املسامهني، وقد مت التوصل إىل أن تكون هذه األداة عبارة عن حماسبني مدربني ومؤهلني علميا 

 .وعمليا، وأطلق عليهم مراقبوا احلسابات أو مدققوا احلسابات

ستينيات من القرن العشرين، فقد اقتصر على دراسة تطبيقية لتوضيح كيفية أداء ومنذ نشأة تدقيق احلسابات وحىت بداية ال   

عملية تدقيق احلسابات، دون التعمق يف دراسة مفهومها أو األسس العلمية اليت تستند إليها، وميكن القول بأن جذور املفهوم 

فلسفة تدقيق )يف كتاهبما املشهور  Mautz & Sharafاحلديث لتدقيق احلسابات يرجع إىل العمل الرائد الذي قام به كل من 

م، وحاوال فيه وألول مرة إرساء قواعد علم تدقيق احلسابات على أسس علمية وفقا 3303، الذي أصدراه يف سنة (احلسابات

                                                             
1

 الجزائر، المحمدية، دار ،الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتأهيل اإلداري التدقيق عدون، دادي ناصر بابنات، الرحمان عبد

 .  00 ص ،2001
2

 .01 ص سابق، مرجع وآخرون، محمود سالمة رأفت 
3

 .00 ص ،2000 عمان، البداية، دار األولى، الطبعة ،الحسابات دقيقت علم الحدرب، زهير 
4

 . 00 ص سابق، مرجع الخطيب، راغب خالد مسعد، فضل محمد 
5

 .01 ص سابق، مرجع وآخرون، محمود سالمة رأفت 
6

 .00-00 ص سابق، مرجع وآخرون، بابنات الرحمان عبد 
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ة م، جلنة املفاهيم األساسي3303يف عام ( جممع احملاسبني األمريكي)للمفهوم احلديث للعلم، والذي على أساسه مت تشكيل 

 .م3321للمراجعة، وبدأت هذه اللجنة نشر تقاريرها اخلاصة مبهنة تدقيق احلسابات منذ عام 

ومنذ هذه الفرتة بدأ ينظر إىل تدقيق احلسابات بنظرة أمشل وأوسع من ذي قبل، إذ مل تعد جمرد مراجعة خارجية لنظام احملاسبة    

حملاسبة يف املفهوم احلديث املالية منها واإلدارية، كما أصبحت وسيلة املالية فحسب، وإمنا امتد مفهومها ليشمل كافة جماالت ا

اتصال إضافية للمعلومات، لزيادة الثقة يف املعلومات اليت يتم إيصاهلا للمستخدمني هلذه املعلومات، وأصبح تدقيق احلسابات 

 . املستقاة متماشيا مع مفاهيم اإلدارة احلديثة، كعملية اختاذ القرارات على أساس املعلومات

وأصبح االجتاه احلديث ملهنة وعملية تدقيق احلسابات يسعى إىل اشتماهلا على تدقيق املعلومات غري احملاسبية، واليت ينتجها    

، ةنظام املعلومات اإلداري واليت تعتمد عليها اإلدارة إىل جانب املعلومات احملاسبية يف اختاذ قراراهتا، وأيضا مراجعة القرارات املتخذ

 . 1أو مبعىن آخر مراجعة مدى صحة وسالمة املعلومات وكذلك مدى صحة وسالمة القرارات املتخذة على أساس هذه املعلومات

إال أن ظهور حركة التنظيم املهين ملهنة احملاسبة والتدقيق فرتجع باألساس إىل هنايات القرن التاسع عشر، وهذا نظرا لتزايد الطلب    

واملدققني من جهة، باإلضافة إىل ضرورة توجيه عنايتهم املهنية يف مباشرة األعمال املوكلة إليهم من جهة على خدمات احملاسبني 

أخرى، كما أصبحت احلاجة ملحة للتعاون اجلماعي بن املهنيني من أجل محايتهم، فأنشئت أول منظمة يف بريطانيا وهي مجعية 

م والواليات املتحدة األمريكية سنة 3003م، تلتها كل من فرنسا سنة 3006م من مث يف كندا سنة 3020احملاسبة بادن ره سنة 

م، إال أن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن مهنة التدقيق قد 3333م وفنلندا يف 3360م، كذلك اسرتاليا يف 3030م وأملانيا سنة 3001

 .ني كمهنيني فقطظهرت يف هذه الدول قبل ذلك، حيث كان هناك سجالت لقيد أمساء احملاسبني واملدقق

م، تلتها بعد 3363ومن ناحية التطور التارخيي للمهنة يف العامل العريب فقد كان السبق ملصر يف مزاولة مهنة التدقيق منذ سنة     

م وهذا يف ظل التشريعات املستمدة من القانون ال ريطاين، كذلك بالنسبة للبنان وسوريا من خالل القانون 3333ذلك العراق سنة 

، أما اجلزائر 2م على التوايل، كما جاء بعد ذلك الدور على كل من فلسطني واألردن3303م و3301جاري لكال البلدين سنيت الت

 .   فلم تعرف املهنة مبفهومها احلديث إال خالل الربع األخري من القرن العشرين وهذا نظرا لعدة اعتبارات تارخيية وأيديولوجية آنذاك

 .يل ظهور وتطور التدقيق ع ر الزمن وكذا تطور القائمني عليه واألهداف اليت وجد من أجلها حسب كل فرتةوي رز اجلدول املوا   

 

                                                             
1

 .02-00 ص سابق، مرجع وآخرون، مسعد فضل محمد 
2

 .20 ص سابق، مرجع وآخرون، محمود سالمة ترأف 
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 ظهور وتطور التدقيق: (10-10)الجدول رقم 

 أهداف التدقيق المدقق اآلمر بالتدقيق الفترة

قبل امليالد إىل  1666
 ميالدي3266

امللك، اإلم راطور، 
 الكنيسة، احلكومة

معاقبة السارق على اختالس األموال،  ن، كاتبرجل الدي
 محاية األموال

احلكومة، احملاكم التجارية  م3026إىل  3266من 
 واملسامهني

 منع الغش، معاقبة فاعليه، محاية األصول احملاسب

شخص مهين يف احملاسبة  احلكومة، املسامهني م3366إىل  3026من 
 أو القانون

 يزانيةجتنب الغش وتأكيد مصداقية امل

شخص مهين يف املراجعة  احلكومة واملسامهني م3306إىل  3366من 
 واحملاسبة

جتنب الغش واألخطاء، الشهادة على 
 مصداقية القوائم املالية التارخيية

احلكومة، البنوك،  م3326إىل  3306من 
 املسامهني

شخص مهين يف املراجعة 
 واحملاسبة

الشهادة على صدق وسالمة وانتظام 
 م املاليةالقوائ

احلكومة، هيئات أخرى  م3336إىل  3326من 
 واملسامهني

شخص مهين يف املراجعة 
 واحملاسبة واالستشارة

الشهادة على نوعية نظام الرقابة الداخلية 
 واحرتام املعايري احملاسبية ومعايري التدقيق

احلكومة، هيئات أخرى  3366ابتداء من 
 واملسامهني

شخص مهين يف املراجعة 
 اسبة واالستشارةواحمل

الشهادة على الصورة الصادقة للحسابات 
ونوعية نظام الرقابة الداخلية يف ظل 
 احرتام املعايري ضد الغش العاملي

 .10عبد الرمحان بابنات وآخرون، مرجع سابق، ص: المصدر

 مفهوم تدقيق الحسابات :ثانيا

، وبالرغم من ا، وهذا باختالف اهليئات واألطراف الصادرة عنهتعددت اجلوانب اليت مت التطرق إليها يف تعريف التدقيق    

 :، إال أهنا تصب يف نفس السياق، ونذكر منها(*)االختالف الشكلي بني املفاهيم

عملية فحص منظم للمعلومات بواسطة شخص فين مؤهل ومستقل عن معدي :" على أنه فقد عرف تدقيق احلسابات     

وتقييم أدلة وقرائن إثبات موثوق فيها، وإيصال نتيجة الفحص والتحقق إىل مستخدم  ومستخدمي املعلومات، بقصد مجع

املعلومات، كما تشمل عملية تدقيق احلسابات تقييم القرارات اليت تتخذ على ضوء املعلومات، وفقا ملعايري تدقيق احلسابات 

 .1"املتعارف عليها دوليا

                                                             
1

 .01-01ص سابق، مرجع وآخرون، الفضل مسعد محمد
 فاإلتحاد السياق، نفس في تصب المجمل في أنها إال الحسابات تدقيق بعملية القائم  بها عرف التي والمصطلحات األسماء تعدد من بالرغم)*( 

 فرنسا في أما بالمدقق، فيعرف األمريكية المتحدة الواليات وفي السجالت، مدقق عليه فيطلق طانيابري في أما القانوني، المدقق عليه يطلق األوربي
 .الجزائر غرار على وهذا الحسابات، بمحافظ إليه فيشار
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عملية منظمة ومنهجية جلمع األدلة وتقوميها :" رفت تدقيق احلسابات على أنهفع (AAA)أما اجلمعية األمريكية للمحاسبة     

بشكل موضوعي، واليت تتعلق بنتائ  األنشطة واألحداث االقتصادية لتحديد مدى التوافق والتطابق بني هذه النتائ  واملعايري 

 . 1"املقررة وإبالغ األطراف املعنية بنتائ  التدقيق

 :ن ميكن استخالص أن تدقيق احلساباتومن خالل هذان التعريفا

 هو عبارة عن عملية منتظمة، ختضع إىل ختطيط مسبق ملا سيقوم به املدقق من فحص واختبارات؛ -

يقوم به شخص فين مستقل، ميتلك مؤهالت متكنه من مجع األدلة وقرائن اإلثبات وتقييمها، هبدف إمتام مهمته بكفاءة  -

  . وفاعلية

ـــا ين     ــ ـ ــ ــ نه يتم إعدادها فحص نقدي للتحقق من أن القوائم املالية السنوية تعكس وبدقة نشاط املؤسسة، وأ:" أنه ظر إليه علىكمـــ

  .2"لألطر احملاسبية اليت مت حتديدها وفقا

تر تدقيق احلسابات يقصد به فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات واحلسابات والدفا:" وعرف كذلك على أن   

اخلاصة باملشروع حتت التدقيق، فحصا انتقاديا منظما، بقصد اخلروج برأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع 

  .3"املايل لذلك املشروع يف هناية فرتة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائ  أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفرتة

هو فحص القوائم املالية، ويشتمل على حبث وتقييم حتليلي :" بعض األكادمييني على أنه كما مت تعريفه كذلك من قبل     

وانتقادي لألدلة املستخدمة يف تلخيص العمليات املختلفة للخروج برأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية ونتائ  العمليات 

 .4"خالل فرتة معينة

 :ومن خالل هذه التعريفات، نستنت  أن

 دقيق احلسابات هو عبارة عن فحص نقدي للقوائم املالية، لفرتة زمنية معينة؛ت  -

 كما يهدف تدقيق احلسابات إىل إظهار الوضع املايل احلقيقي للمشروع حمل التدقيق؛ -

 كما أن املدقق مطالب باخلروج برأي فين حمايد فيما يتعلق مبدى عكس القوائم املالية للوضع احلقيقي للمشروع؛ -

                                                             
1

 .01 ص ،2000 صنعاء، والتكنولوجيا، العلوم جامعة الثانية، الطبعة ،(1) الحسابات وتدقيق المراجعة متولي، محمد الدين عصام 
2 Alin Mikol, Audit et Commissariat aux comptes, édition e-theque, 12e édition, France, 2014, p09.   

3
 .01ص ،2000 القاهرة، األولى، الطبعة والتوريدات، لتسويق المتحدة العربية الشركة ،الحسابات تدقيق هللا، عبد أمين خالد 
4

 .20 ص ،2000 األردن، العربي، المجتمع مكتبة األولى، الطبعة ،(1) باتالحسا تدقيق وآخرون، الوقاد محمد سامي 
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                        .تقييم نظام الرقابة الداخلية هي إحدى أولويات عمل مدقق احلسابات، ملا هلا من أثر يف إعداد القوائم املاليةكما أن  -

نشاط : " على أنه Pascale et Déboraوهبذا فقد عرفه كل من " التدقيق القانوين"كما يطلق على تدقيق احلسابات كذلك    

س يف إطار حمافظة احلسابات، يهدف إىل إبداء الرأي حول عدالة القوائم املالية للمؤسسة، والتحقق من حيكمه القانون وميار 

         .1"مالئمة وجودة التقارير املالية

مصادقة حمافظي احلسابات وت رير آرائهم حول عدالة :" أما القانون التجاري الفرنسي فقد عرف تدقيق احلسابات على أنه   

احلسابات السنوية، وأهنا تعكس الصورة الصادقة لنتائ  العمليات لسنة املنصرمة، وأهنا تعكس الوضع املايل وأصول وموثوقية  

 .2"الشركة

من خالل هذين التعريفني ميكن فهم اهلدف اجلوهري من عملية تدقيق احلسابات هو إثبات مدى عدالة القوائم املالية، ومنه    

 .ملشروع حمل التدقيقمحاية حقوق ذوي املصاحل يف ا

 :والتعريف الشامل الذي ميكن استخالصه من خالل ما مت عرضه هو أن   

تدقيق احلسابات هو عملية منظمة حيكمها إطار مرجعي حمدد، يضطلع هبا فين مؤهل ومستقل ، من أجل الوقوف على مدى "   

ة زمنية معينة، وترمجة النتائ  املتوصل من خالل رأي فين حمايد متثيل القوائم املالية للوضع احلقيقي للمنشأة حمل التدقيق خالل فرت 

 ".يضمنه تقريره النهائي

 3:وبالتايل فتدقيق احلسابات يشمل   

 وهو التأكد من صحة قياس العمليات اليت مت تسجيلها وحتليلها وتبويبها؛: الفحص -

 م لنتائ  األعمال خالل فرتة معينة؛وهو إمكانية احلكم على صالحية القوائم املالية، كتعبري سلي: التحقق -

    .  وهو بلورة نتائ  الفحص والتدقيق وإثباهتا بتقرير مكتوب يقدم ملستخدمي القوائم املالية: التقرير -

 أهمية وأهداف تدقيق الحسابات: المطلب الثاني
 أهمية تدقيق الحسابات: أوال

ة من اجلهات اليت تعتمد اعتمادا كبريا على البيانات احملاسبية تتمثل أمهية التدقيق يف اعتباره وسيلة ختدم جمموعة متعدد

للمشروع يف اختاذ قراراهتا أو رسم خططها املستقبلية، خصوصا  إذا مت اعتماد البيانات احملاسبية من قبل جهة حمايدة أو مستقلة 

                                                             
1 Pascale Kroll et autre, Les Métiers de L’audit, édition l’étudiant, France, 2010, p26.    
2 Gérard Lejeune et autre, Audit et Commissariat aux Comptes, édition Gualino, Paris, 2007, p34.  

 . 02 ص ،2002 عمان، الجنان، دار األولى، الطبعة ،الشرعي والتدقيق المراجعة المغربي، بشير فاتح محمد  3
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قيمة للمعلومات االقتصادية اليت تنت  عن  ، ولذلك يتمثل دور املدقق يف أنه يضيف1عن إدارة املشروع مما يدعم ثقة تلك اجلهات

النظام احملاسيب ملصلحة املستخدمني هلا لرتشيد أحكامهم وقراراهتم، من خالل ختفيض ما يعرف خبطر املعلومات النات  عن صعوبة 

، فأمهية 2بادلالوصول املباشر للمعلومات، كذلك التحيز من قبل معدي املعلومات، باإلضافة إىل ك ر حجمها وتعقد عملية الت

 :التدقيق ينظر هلا من منظور اعتماد املستخدمني على خمرجاهتا،  واملتمثلني يف

 :أهمية التدقيق لإلدارة -1

تعتمد اإلدارة كلية على البيانات احملاسبية يف وضع اخلطط ومراقبة تنفيذها واختاذ القرارات املالئمة، وتقييم ذلك وحتديد      

 .احللول املناسبة لتحقيق أهداف املشروعاالحنرافات وأسباهبا ووضع 

وإشرافها على املهام املوكلة إليها، ودليل  وتعت ر اإلدارة تقرير املدقق مبثابة شهادة معتمدة ملدى كفاءة وفعالية أدائها      

ية وهذا وفقا للمبادئ احملاسبية ملستخدمي القوائم املالية بأن اإلدارة مارست مسؤولياهتا بطريقة سليمة ودقيقة عند إعداد القوائم املال

 .3املتعارف عليها

 أهمية التدقيق للعميل -2

يعد التدقيق مهم كذلك بالنسبة للمؤسسة حمل التدقيق من عدة جوانب واليت من شأهنا أن تنعكس إجيابا على مردودية   

 4:املؤسسة وهذا لكون عملية التدقيق

 لقوائم املالية على فرتات دورية؛ملخصات امصدر أساسي للمعلومات املعتمدة من خالل  -

 أساس للحصول على القروض من البنوك ومؤسسات اإلقراض واملوردين؛ -

 أساس الستثمارات إضافية عن طريق حتليل اقتصادي ملركزه املايل؛ -

 أساس إلعداد اإلقرارات الضريبية وحتديد مقدار الضريبة؛ -

 أساس لتقرير وحتديد رحبية العمليات وقوهتا اإليرادية؛ -

 أساس لتجنب العسر املايل أو اإلفالس وحاالت االختالس؛ -

 .أساس لتوفري الضوابط والرقابة الداخلية واإلشراف على املوظفني وصحة الدفاتر والسجالت -

                                                             
1

 .00 ص ،2002 األردن، المستقبل، دار األولى، الطبعة ،والعملي النظري الحسابات تدقيق علم وآخرون، الخطيب راغب خالد 
2

 . 01ص ،2002 عمان، صفاء، دار األولى، الطبعة ،الحديث والتأكيد التدقيق إلى المدخل جمعة، حلمي أحمد 
3

 .22 ص ،سابق مرجع وآخرون، الوقاد محمد سامي 
4

 .21 ص ،سابق مرجع وآخرون، محمود سالمة رأفت 
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 أهمية التدقيق للمالك والمستثمرين -3

ات االقتصادية ومدى متانة مركزها املايل، تلجأ هذه الطائفة إىل القوائم املالية لالسرتشاد ببياناهتا ملعرفة الوضع املايل للوحد     

وهذا الختاذ قرارات توجيه مدخراهتم االستثمارية إىل الوجهة اليت حتقق هلم أك ر عائد ممكن، وحلماية مدخرات املستثمرين فيتحتم 

 .  1أن تكون البيانات املوضحة بالقوائم املالية دقيقة وصحيحة

 أهمية التدقيق للدائنين والموردين -4

يعتمد كل من الدائنني واملوردين على تقرير مدقق احلسابات بشأن سالمة وصحة القوائم املالية ويقومون بتحليلها ملعرفة املركز     

املايل والقدرة على الوفاء بااللتزامات، وهذا قبل الشروع يف منح االئتمان التجاري والتوسع فيه، وتفاوت نسب اخلصومات اليت 

 .كز املايلمتنحها وفقا لقوة املر 

 أهمية التدقيق للبنوك ومؤسسات اإلقراض األخرى -5

تلعب هذه املؤسسات دورا مهما يف متويل املشروعات ملقابلة احتياجاهتا وتوسعاهتا، هلذا فإهنا تعتمد على تقرير املدقق لدراسة      

اس للتوسع فيه أو اإلحجام عنه عن طريق تقييم ، وتعتمد كأس(القروض)وحتليل القوائم املالية قبل الشروع يف منح االئتمان املصريف 

 .2درجة اخلطر يف منح االئتمان املصريف

 أهمية التدقيق للمؤسسات الحكومية -6

تعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات اليت تصدرها املشروعات يف العديد من األغراض، منها مراقبة النشاط االقتصادي أو       

دولة، أو فرض الضرائب، وهذه  مجيعا تعتمد على بيانات واقعية وسليمة، باإلضافة إىل أن بعض رسم السياسات االقتصادية لل

الدول تقوم بتحديد أسعار بعض املنتجات أو تقدمي إعانات مالية لبعض املشروعات، وال ميكن للدولة ذلك دون بيانات موثوق 

لك ملعرفة مدى إمكانية االعتماد عليها، ومدى داللة القوائم فيها ومعتمدة من قبل جهات حمايدة تقوم بفحصها فحصا دقيقا، وذ

 .  3املالية على نتيجة رقم األعمال واملركز املايل

  

                                                             
1

 .22 ص ،سابق مرجع وآخرون، الوقاد محمد سامي 
.21-21 ص ،سابق مرجع وآخرون، سالمة رأفت 
2 
3

 (بتصرف. )00-02 ص ،سابق مرجع وآخرون، الخطيب راغب خالد 
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 أهمية التدقيق لنقابات العمال -7

ـــــدة، من أجل املفاوضة مع اإلد     ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــاسة تعتمد نقابات العمال على البيانات احملاسبية يف القوائم املالية املعتمــــ ــ ـ ــ ارة لرسم السيـــ

ــــا العمال ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  . 1العامة لألجور وحتقيق مزايـــ

 أهمية التدقيق في تخصيص الموارد -8

يساعد التدقيق يف ختصيص املوارد املتاحة بأفضل كفاية ممكنة إلنتاج السلع واخلدمات اليت يزيد الطلب عليها، فاملوارد النادرة      

االقتصادية القادرة على استخدامها بأفضل كفاية ممكنة واليت تظهرها البيانات احملاسبية يف القوائم املالية املعتمدة،  جتتذهبا الوحدات

إذ أن البيانات والتقارير احملاسبية غري الدقيقة واليت مل ختضع للتدقيق قد ختفي يف طياهتا إسرافا وسوء كفاءة وحتول دون ختصيص 

 . 2رشيدة مواردنا النادرة بطريقة

 أهمية التدقيق لالقتصاد القومي  -9

خيدم التدقيق االقتصاد القومي بصفة عامة كنتيجة خلدماته وأمهيته للفئات السابقة الذكر، فمهنة التدقيق من املهن العريقة يف     

اية االستثمارات وتوضيح الدول املتقدمة وقد سامهت مسامهة كبرية وفعالة يف تنمية اجملتمعات، ملا تؤديه من خدمات يف جمال مح

حاالت اإلسراف والتالعب وتوجيه استثمار املدخرات واملوارد املتاحة، ويعت ر التدقيق من عوامل النهضة االقتصادية املالية وخري 

 عون للدولة يف سبيل حتقيق أهدافها القومية وخاصة ما يتصل بتنمية اقتصادها ورفع مستوى معيشة مواطنيها وتوفري الرفاهية

 .االقتصادية واالجتماعية هلم

واملدقق خري عون للدولة ملتابعة تنفيذ خططها يف مراحلها املختلفة والكشف عن أي احنراف ومعاجلته وتقوميه بالسرعة املمكنة     

ضاعفة لتحقق اخلطط  وأهدافها والوصول إىل أقصى مستوى من الكفاية اإلنتاجية من خالل استخدام إمكانياهتا املتاحة هبدف م

 .  3الدخل القومي وكذا تنمية االقتصاد القومي وحتقيق الرفاهية للمواطنني

 أهداف تدقيق الحسابات: ثانيا  

تدقيق احلسابات وسيلة وليست غاية، تقدم خدماهتا للعديد من اجلهات والفئات، اليت تشكل قطاعات متنوعة يف االقتصاد       

 .القومي
                                                             

1
 .00 ص ،المراجع نفس 
2

 .21 ص ،سابق مرجع وآخرون، الوقاد محمد سامي 
3

 .22 ص ،سابق مرجع وآخرون، محمود سالمة رأفت 
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صبحت وسيلة إليصال املعلومات ملتخذي القرارات سواء داخل الوحدة االقتصادية أو اجلهات وخدمات تدقيق احلسابات أ     

املتعددة خارجها،  وقدميا كانت النظرة إىل أهداف تدقيق احلسابات قاصرة على أهنا جمرد وسيلة الكتشاف الغش واخلطأ أو 

هم ساعد على تبين هذه النظرة هو صغر حجم الوحدات ، ولعل أ1حماوالت التالعب والتزوير يف الدفاتر والسجالت احملاسبية

وضآلة عدد العمليات املالية فيها، كذلك بالنظر إىل املدقق على أن مهنته هي تعقب األخطاء الواقعة أثناء تطبيق اإلجراءات 

م، 3030  األقطان سنة يف قضية حلي ) (Lopase، إال أن العبارة الشهرية للقاضي اإلجنليزي 2احملاسبية يف الوحدة االقتصادية

، قد كان هلا األثر يف إعادة "كلب حراسة وليس كلب ذا حاسة شم قوية القتفاء آثار اجملرمني: " واليت وصف فيها املدقق بأنه

النظر يف أهداف التدقيق، وهي أن اهلدف األساسي للتدقيق ليس اكتشاف الغش واألخطاء وإمنا تظهر هذه األخطاء والغش عند 

، حيث أصبح من واجب املدقق القيام مبراجعة انتقاديه منظمة للدفاتر والسجالت، وإصدار رأي فين حمايد 3قق مبهمتهقيام املد

، وقد ساهم يف بروز هذا التوجه باإلضافة إىل 4يضمنه يف تقريره الذي يقدمه للمسامهني أو من قام بتعيينه عن نتيجة فحصه

ة الشخصية املعنوية يف الفكر احملاسيب، باإلضافة إىل ك ر حجم املشروعات وتعدد أحكام القضاء اإلجنليزي، كل من ظهور نظري

 .  5عملياهتا

 6:وميكن بوجه اإلمجال حصر أهداف التدقيق يف جمموعتني أساسيتني مها األهداف التقليدية واألهداف احلديثة    

 األهداف التقليدية -1

 بتة بدفاتر املشروع وسجالته، ومدى االعتماد عليها؛التحقق من دقة وصحة وصدق البيانات احملاسبية املث -

 إبداء رأي فين حمايد يستند على أدلة قوية وقرائن عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايل؛ -

 اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش؛ -

 ؛تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش بوضع ضوابط وإجراءات حتول دون ذلك -

 اعتماد اإلدارة عليها يف تقرير ورسم السياسات اإلدارية واختاذ القرارات حاضرا ومستقبال؛ -

 طمأنة مستخدمي القوائم املالية ومتكينهم من اختاذ قرارات مناسبة الستثماراهتم؛ -

                                                             
1

 .20-02 ص سابق، مرجع وآخرون، مسعد فضل محمد 
2

 .02ص ،2000 بيروت، للطباعة، نموذجيةال الدار األولى، الطبعة ،الداخلية والرقابة التدقيق أصول عثمان، محمد الرزاق عبد 
3

 .02 ص سابق، مرجع ،الحديث التدقيق إلى المدخل جمعة، حلمي أحمد 
4

 .01 ص ،سابق مرجع هللا، عبد أمين خالد 
5

 .00 ص ،سابق مرجع عثمان، محمد الرزاق عبد 
6

 .22-22 ص ،سابق مرجع وآخرون، محمود سالمة رأفت 
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 .معاونة دائرة الضرائب يف حتديد مبلغ الضريبة -

 األهداف الحديثة -2

 حتقيق األهداف وحتديد االحنرافات وأسباهبا وطرق معاجلتها؛ مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها ومدى -

 تقييم نتائ  األعمال وفقا لألهداف املرسومة؛ -

 حتقيق أقصى كفاءة إنتاجية ممكنة عن طريق منع اإلسراف يف مجيع نواحي النشاط؛ -

 .حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع -

لتحول الذي طرأ على أهداف املشاريع بصورة عامة حيث مل يعد حتقيق أك ر قدر من الربح ويأيت هذا اهلدف األخري نتيجة ا     

 .  1هو اهلدف األهم، بل شاركته يف األمهية أهداف أخرى منها العمل على رفاهية اجملتمع الذي يعمل فيه املشروع

 أنواع تدقيق الحسابات  : المطلب الثالث

فحص، وجيب أن يقوم بالتدقيق شخص مهين حمايد مستقل ذو كفاءة إلبداء رأيه حول  التدقيق أساسا هو وظيفة أو أداة    

عملية قياس وتبويب وعرض املعلومات واألحداث املالية اليت متت يف املنشاة، وهل تلتزم املنشأة باملبادئ واملعايري احملاسبية عند 

 :دقيق على النحو الذي ميليه الشكل املوايلقياس وتبويب وعرض تلك املعلومات، وبشكل عام ميكن عرض تبويب الت

 

 

 

  

                                                             
 . 02ص ،قساب مرجع هللا، عبد أمين خالد  1
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 تبويب تدقيق الحسابات :(10-10)الشكل رقم

 

 

 

 

 اإللزام     اهلدف من الفحص    التوقيت              القائم بعملية التدقيق حدود التدقيق مدى الفحص

 

 زئي    التدقيق النهائي  التدقيق املستمر  التدقيق الداخلي التدقيق اخلارجيالتدقيق الكامل     التدقيق اجل                 

 

 تدقيق اختباري     التدقيق          تدقيق         تدقيق         التدقيق     التدقيق         التدقيق        التدقيق تدقيق تفصيلي
 إلداري         التكاليف      العمليات      املايل       ألغراض      اإللزامي       االختياريا                                         

 خاصة                                                                                          

 .10غسان فالح املطارنة، مرجع سابق، ص :المصدر

 :أن نبوب التدقيق وفقا لعدة أسس على النحو التايلبناءا على ما سبق نستطيع 

 تدقيق خارجي، تدقيق خارجي؛: من حيث القائمين بعملية التدقيق -

 تدقيق إلزامي، تدقيق اختياري؛: من حيث اإللزام -

 تدقيق هنائي، تدقيق مستمر؛: من حيث التوقيت -

 تدقيق كامل، تدقيق جزئي؛: من حيث النطاق أو الحدود -

 تدقيق تفصيلي، تدقيق اختباري؛ :حصحيث مدى الف من -

 .تدقيق إداري، تدقيق التكاليف، فحص ألغراض خاصة: من حيث الغرض -

  

 تبويب تدقيق الحسابات
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 من حيث القائمين بعملية التدقيق : أوال

 :التدقيق الداخلي -1

قد يقوم بعملية التدقيق شخص من داخل املنشأة، من خالل القيام بعملية فحص للدفاتر والسجالت ومدى االلتزام      

باملعايري احملاسبية، وذلك عند التسجيل يف الدفاتر والسجالت، ويف هذه احلالة يسمى هذا التدقيق بالتدقيق الداخلي، والتدقيق 

الداخلي يكون على مستوى املنظمة يف شكل وظيفة تعمل بصفة مستقلة من أجل تقييم نظام الرقابة الداخلية، وهذا وفق 

 .1من قبل املسؤولني منه  حمدد يساهم يف إدارة املخاطر

كما ميكن اإلشارة إىل أن التدقيق الداخلي أحد أدوات الرقابة الداخلية وكذلك أداة بيد اإلدارة، على اعتبار أن القائم به    

 .    هو موظف يف املنظمة وخيضع لسلطتها

 :التدقيق الخارجي -2

رأيه يف عدالة القوائم املالية، والوضعية املالية،  يقوم به شخص مهين خارجي حمايد ومستقل عن إدارة املنظمة، لغرض إبداء

، وجيب أن 2واملركز املايل للمنظمة، ومدى تصوير القوائم املالية حلقيقة املنظمة، أو يف بعض اجلوانب العملياتية والوظيفية األخرى

، وهذا 3سطة مدقق خارجي مستقلال يتبادر إىل األذهان، أن وجود نظام سليم للتدقيق الداخلي يغين عن تدقيق احلسابات بوا

 :راجع ألوجه االختالف بني النوعني واليت سنوجزها يف اجلدول التايل

                                                             
1 Jacques Renard, Théorie et Pratique de l’audit interne, Edition Eyrolles, 9e édition, Paris, 2016, p61. 

 .02ص ،سابق مرجع وآخرون، بابنات الرحمان عبد  2
 .02ص ،سابق مرجع هللا، عبد أمين خالد  3
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     أوجه االختالف بين التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي :(18-10) جدول رقم 

 

، الطبعة األوىل، دار صفا للنشر والتوزيع، المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث وفقا للمعايير الدولية للتدقيقأمحد حلمي مجعة،   :المصدر
 .20، ص0210األردن، 

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي البيان 

ة تقومي األنشطة املتعارف عليها داخل املنشأ الهدف 1

من خالل القضاء على اإلسراف واكتشاف )

 (.األخطاء والتالعب يف احلسابات

رأي فين )عملية يبدي فيها املمارس استنتاجا مصمما 

حمايد عن مدى صدق وعدالة التقارير املالية لفرتة 

 معينة لرفع درجة ثقة املستخدمني املقصودين( حماسبية

 العالقة 2

 بالمنشأة

شخص طبيعي أو معنوي مهين من خارج املنشأة  (.تابع)موظف من داخل املنشأة 

 (.مستقل)

 نطاق 3

 وحدود

 التدقيق

حتدد اإلدارة نطاق عمل املدقق، كما أن طبيعة 

عمل املدقق الداخلي يسمح له بتوسيع 

عمليات الفحص واالختبارات ملا لديه من وقت 

وإمكانيات تساعده على تدقيق مجيع عمليات 

 .املنشأة

حدود العمل وفقا للعقد املوقع بني يتحدد نطاق و 

املنشأة واملدقق اخلارجي، والعرف السائد، ومعايري 

التدقيق، وما تنص عليه القوانني املنظمة ملهنة التدقيق 

وغالبا ما يكون التدقيق اخلارجي تفصيلي أو اختباري 

 .وفقا لطبيعة وحجم عمليات املنشأة حمل التدقيق

 التوقيت 4

 المناسب

 لألداء

م الفحص بصورة مستمرة طوال يت -

 .السنة املالية

 .اختيارية وفقا حلجم املؤسسة -

، أو خالل (هنائية)يتم الفحص مرة واحدة  -

فرتة دورية أو غري دورية طوال السنة املالية 

 (.مستمرة)

 .قد يكون كامل أو جزئي -

 .إلزامي وفقا للقانون السائد -

 .ديناملستخدمني املقصو  .إدارة املنشأة المستفيدين 0
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ام جيد لتدقيق فبالرغم من االختالفات سابقة الذكر إال أن ذلك ال يلغي العالقة التكاملية احلاصلة بينهما، فوجود نظ     

الداخلي يعين تقليص املدقق اخلارجي حلجم االختبارات اليت يقوم هبا عند الفحص، وبالتايل توفري الوقت واجلهد، فضال عن  

 .   1كفاءة النظام الكلي للتدقيق

 من حيث اإللــــــــــــــزام: ثانيا

 :تدقيق إلــــــــــــزامــي -1

وفقا للقانون والتشريعات السائدة يف الدولة، حيث أنه يلتزم املشروع بتعيني مدقق هو التدقيق الذي تلزم املنشأة به   

حسابات خارجي لتدقيق حسابات املنشأة، ويتم تعيينه عن طريق اجلمعية العامة بعقد بني املنشأة واملدقق حتدد مبوجبه 

 .األتعاب اليت سوف يتقاضاها املدقق  نظري عمله

 :التدقيق االختيــــــاري -2

و التدقيق الذي ال تلزم املنشأة بالقيام به، أي تقوم املنشأة بتعيني املدقق اختياريا دون أن يكون هناك إلزام قانوين أو ه

تشريع بتعيني مدقق، لذلك فالتدقيق االختياري يناسب املنشآت الفردية وشركات األشخاص، كما ميكن أن يكون التدقيق 

، كأن يتم تعيني املدقق ملعرفة نصيب كل شريك يف الشركة أو يف 2صحاب املنشأةاالختياري كامال أو جزئيا حسب رغبة أ

    .3حالة رغبة شريك االنفصال أو لغايات االقرتاض من البنوك

ــــــت : ثالثا ـــــــــــــ  من حيث التوقيـ

 :التدقيق النهائي -1

 هناية السنة املالية، يناسب هذا النوع من التدقيق املنشآت هو التدقيق الذي يتم بعد االنتهاء من إعداد القوائم املالية، أي يف   

 5:، ومن مزايا التدقيق النهائي4صغرية احلجم ألنه غري مناسب للمنشآت الكبرية لكثرة عمليتها

  أنه ال يعمل على تشويش وعرقلة عمل موظفي املنشأة حمل التدقيق نظرا ألن املدقق يقوم بعملية التدقيق بعد إمتام عملية  -

 إعداد القوائم املالية اخلتامية من قبل اجلهات املخولة بذلك داخل منشأة العميل؛

                                                             
 (بتصرف. )01ص ،سابق مرجع الحديث، التدقيق إلى مدخل جمعة، حلمي أحمد  1
 .21ص ،سابق مرجع المطارنة، فالح غسان  2
 .12 ص ،2000 الجزائر، عنابة، مختار، باجي جامعة دكتوراه، أطروحة ،الجزائر في الخارجي التدقيق مهنة أخالقيات واقع إيمان، قارة بن  3
 .00ص ،2000 سوريا، دمشق، جامعة األول، الجزء ،المراجعة أصول ،وآخرون القاضي يوسف حسين  4
 (بتصرف. )21ص ،سابق مرجع المطارنة، فالح غسان  5
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 غري مكلف من الناحية األتعاب والوقت، ومناسب للمنشآت صغرية احلجم؛ -

 يقلل من خطر التواطؤ بني املوظفني واملدققني ألن التدقيق يتم هناية السنة املالية؛ -

 .يف أداء عمل املدققأنه يؤدي إىل االبتعاد عن الروتني  -

إال أن ذلك ال ينفي وجود بعض العيوب واليت ميكن حصرها  فبالرغم من املزايا العديدة اليت يتمتع هبا هذا النوع من التدقيق

 1:فيما يلي

 فشله يف اكتشاف ما حتويه الدفاتر والسجالت من أخطاء وتالعب حال وقوعها؛ -

دي إىل اإلمهال من قبل العمال يف أداء عملهم وهذا لعلمهم بأن األخطاء لن القيام بالتدقيق يف هناية السنة املالية يؤ  -

 تكتشف إال يف هناية السنة املالية عند القيام بالتدقيق؛

يؤدي التدقيق النهائي إىل إرباك العمل وإرهاق املوظفني يف مكتب التدقيق، خاصة يف حالة قيام املدقق بالتدقيق لعدة  -

 املالية هلا يف نفس الفرتة؛منشآت اليت تنتهي السنة 

 قصر الوقت الالزم للقيام بعملية التدقيق قد يؤدي إىل عدم قيام املدقق بالفحص على املستوى املطلوب إلبداء الرأي؛ -

 .عدم مالئمة التدقيق النهائي للمنشآت كبرية احلجم، وهذا نظرا الحتوائها على كم كبري من العمليات املالية اليومية -

 :تمرالتدقيق المس -2

هو التدقيق الذي يقوم فيه مدقق احلسابات بإجراء الفحص واالختبارات على مدار العام أي من خالل الرتدد على املنشأة 

عدة مرات خالل السنة املالية، ومن خالله يقوم مدقق احلسابات بتحديد برنام  زمين يتم االلتزام به، ويف النهاية يقوم بإبداء 

ك بعد مراجعة هنائية تلي إقفال الدفاتر يف هناية السنة املالية، ولإلشارة فهذا النوع يتالءم مع املنشآت  الرأي الفين احملايد، وذل

 2:كبرية احلجم واليت يصعب استخدام التدقيق النهائي فيها، وهو يقوم على العديد من املزايا أمهها

 ضل، و التدقيق بشكل أوىف؛وجود وقت كاف لدى املدقق مما ميكنه من التعرف على املنشأة بصورة أف -

 السرعة يف اكتشاف الغش واألخطاء بدال من تركه حىت هناية السنة املالية؛ -

 احلد من فرص التالعب بالدفاتر، ملا للزيارات املتكررة من قبل املدقق من أثر نفسي على موظفي املنشأة؛ -

 .وذلك راجع لرتدد املدقق على املنشأة باستمرار اجناز األعمال يف أوقاهتا دون إمهال أو تأخري من قبل موظفي املنشأة، -
                                                             

1
 .21ص ،السابق المرجع نفس 
2

 .02-00ص ،سابق مرجع هللا، عبد أمين خالد 
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 من حيث النطاق: رابعا

 التدقيق الكامل    -1

ويف هذا النوع من التدقيق يقوم املدقق بفحص القيود واملستندات والسجالت بقصد التوصل إىل رأي فين حمايد حول صحة        

مل املدقق من قبل اإلدارة، وقد كان هذا النوع من التدقيق يتم بصفة القوائم املالية ككل، مبعىن عدم وجود قيود أو حتديد لنطاق ع

، وهذا راجع لصغر حجم املشاريع آنذاك وقلة عملياهتا، %366تفصيلية، حبيث يقوم املدقق بفحص القيود واملستندات بنسبة 

ت املسامهة، حبيث مل يعد من وكنتيجة للتطور الذي حدث يف دنيا األعمال وما صاحب ذلك من نشوء الصناعات الك رى وشركا

املعقول قيام املدقق بفحص مجيع العمليات وكافة السجالت واملستندات فقد أصبح يتم هذا النوع من التدقيق بصفة اختبارية، 

 .1وهو الشيء الذي زاد من االهتمام مبتانة أنظمة الرقابة الداخلية للمشروعات

 التدقيق الجزئي -2

مليات املنشأة وذلك عن طرق تكليف خطي من قبل اإلدارة، كأن تتفق مع املدقق من أجل هو تدقيق جزء حمدد من ع      

تدقيق مستندات عملية معينة، أو فحص عمليات جزء حمدد من الفرتة املالية أو فحص عمليات قسم من أقسام املنشأة، وتكون 

لومات، ولذا جيب حتديد نطاق املراجعة اجلزئية عن مسؤولية املدقق حمدودة بنطاق عملية التدقيقي فقط، وفيما قدم إليه من مع

، مع اجلهة اليت تكلف املدقق بالعملية، وعلى املدقق أن يبني يف تقريره النتائ  اليت وصل إليها (رسالة ارتباط)طرق اتفاق كتايب 

 .      2خالل عملية التدقيق

 الفحص  من حيث مدى: خامسا 

 التدقيق التفصيلي -1

ذي كان سائدا يف بداية عهد ظهور املهنة، وفيه يقوم املدقق بفحص مجيع القيود والدفاتر والسجالت وهو التدقيق ال    

واملستندات للتأكد من أن مجيع العمليات مقيدة بانتظام وأهنا صحيحة، كما أهنا خالية من األخطاء أو الغش أو التالعب، 

هنا ستؤدي إىل زيادة أعباء التدقيق فضال عن تعارضه  مع عاملي ولذلك يناسب هذا التدقيق املنشآت الصغرية دون الكبرية أل

 . 3الوقت والتكلفة الذي حيرص املدقق على مراعاهتما باستمرار

                                                             
1

 . 21-21 ص ،2000 والنشر،عمان، للطباعة وائل دار األولى، الطبعة ،والعلمية النظرية الناحية الحسابات تدقيق علم هللا، عبد أمين خالد 
2

 .20 ص ،2002 عمان، والتوزيع، للنشر صفاء دار ،المالية المعامالت مراجعة الرماحي، عباس محمد نواف 
3

 .02 ص ،سابق مرجع ،للتدقيق الدولية للمعايير وفقا والتأكيد التدقيق إلى المدخل جمعة، حلمي أحمد 
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 التدقيق االختباري -2

ليقوم بعملية الفحص، وعند الوصول للنتائ  يتم تعميم ( عينة)وهو التدقيق الذي يقوم فيه املدقق باختيار عدد من املفردات       

ذه األخرية على اجملتمع الذي أخذت منه العينة، ومل يتم استخدام هذا النوع من التدقيق إال مع ازدياد حجم املشروعات وتعقد ه

تماد عملياهتا واالهتمام املتزايد منها بأنظمة الرقابة الداخلية، كما يستطيع املدقق إتباع أحد األساليب التالية عند التدقيق، إما باالع

الشخصي عند قيامه بتحديد حجم عينة االختبار، وكذلك اختيار املفردات، أو باالعتماد على الطرق اإلحصائية على احلكم 

 .1(األسلوب اإلحصائي)

 من حيث الغرض: سادسا

 التدقيق اإلداري -0

على أحسن  أي تدقيق الكفاءة اإلنتاجية لإلدارة، أي أن أموال املنشأة يتم صرفها بشكل اقتصادي، حبيث يتم احلصول     

 .2وأفضل خدمة بأقل تكلفة ممكنة، ويتضمن هذا التدقيق التأكد من مدى صحة اإلجراءات اإلدارية ومن الرقابة املالية عليها

 التدقيق المالي -8

دار وهو عبارة عن فحص نقدي للقوائم املالية للمنشأة واملتمثلة يف امليزانية وحساب النتيجة باإلضافة إىل املالحق، وهذا إلص     

حكم بشأن انتظام وعدالة احلسابات السنوية، وصدق عملياهتا، وكذا التزامها باملبادئ احملاسبية املقبولة عموما واملعايري اليت 

 .     3تصدرها اهليئات املهنية، من أجل الوقوف على الوضع املايل احلقيقي للمنشأة

 تدقيق التكاليف  -3

ت التكاليف ومدى االلتزام مببادئ حماسبة التكاليف وإجراءات حماسبة تدقيق التكاليف ميثل التحقق من حسابا    

 4:وبالتايل هو يضم التكاليف

 التحقق من سجالت حماسبة التكاليف، مثل دقة التكاليف، بيانات التكاليف، وتقنيات حساب التكاليف؛  -

 . التأكد من احرتام مبادئ حماسبة التكاليف وخططها وإجراءاهتا وأهدافها -

                                                             
1

 .00ص ،سابق مرجع مطارنة، فالح غسان 
2

 .20 ص ،سابق مرجع الحدرب، زهير 
3 Olivier Herrbach, Le comportement au Travail Des Collaborateurs De Cabinets D’audit Financier, Thése 
de doctorat en sciences de gestion, université des sciences sociales, Toulouse, France, 2000, p 18.   
4 A. Ramaswamy , Cost Audit, Advanced Auditing And Professional Ethics, The Institute of Chartered 

Accountants, India, 2001, p 01. 
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 ق العملياتتدقي  -4

هو تدقيق ممنه  ألنشطة املنشأة يف ضوء أهدافها، وذلك من أجل تقييم أدائها، وحتديد األنشطة الغري فعالة والغري منتجة،     

وذلك بغية اقرتاح توصيات من أجل حتسينها، وعلى العموم فتدقيق العمليات يعمل على مساعدة اإلدارة يف التحكم يف عملياهتا 

 .1ضافة إىل حتسني أداء املنشأة وأنشطتها، باإل

 التدقيق ألغراض خاصة  -5

، كأن يقوم 2ويقصد به تدقيق موضوع حمدد، هبدف البحث عن حقائق معينة للوصول إىل نتائ  حمددة، ويتم بتكليف خطي    

أو تعيني مدقق  أحد البنوك بتعيني مدقق يف سبيل التعرف على حقيقة الوضع املايل للعميل الذي يرغب يف احلصول على قرض،

                                                                                                .  للتعرف على حصة أحد الشركاء يف إطار تصفية أحد الشركات

 معايير التدقيق المتعارف عليها: المبحث الثاني

املعايري ذات القبول العام، بني أوساط اهليئات املهنية اليت تعىن بذلك، وتعت ر يعتمد تدقيق احلسابات كمهنة على جمموعة من     

هذه املعايري مبثابة الشروط اإلقصائية اليت جيب على املدقق االلتزام هبا قبل مزاولته للمهنة، أثناءها وبعد االنتهاء منها، ويرجع 

معايري التدقيق "م، وذلك ضمن كتيب 3320نونيني وهذا سنة السبق يف وضع هذه املعايري للمعهد األمريكي للمحاسبني القا

، واليت سنتناول كل منها على (61-63) ، وقد تضمن هذا الكتيب  ثالث جمموعات كما يبينها الشكل رقم"املتعارف عليها

 .حدا من خالل هذا املبحث

  

                                                             
1 Phlippe Merle, Mémento Audit et Commissariat aux Comptes 2015/2016, Edition Francis Lefebvre, Paris,   

  2014, p519.   
 .02 ص ،2002 األردن، الراية، دار األولى، الطبعة ،والتدقيق الحسابات مراجعة سواد، عاطف زاهره  2
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 معايير التدقيق المتعارف عليها :(18-10) الشكل رقم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، تعريب حممد حممد عبد القادر الديسطى، أمحد حامد حجاج، دار املريخ، اململكة المراجعة مدخل متكاملأرنيز ألفني، جيمس لوبيك، : المصدر

 .01، ص 1661العربية السعودية، 
 
 

ا متثل إطارا عاما ميكن وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املعايري أنفة الذكر ال تكفي لتوفري إرشادات شاملة للممارسني، ولكنه    

ة االعتماد عليه يف ممارسة التدقيق، فاجملموعة األوىل من املعايري تتعلق بالتكوين الشخص للقائم بعملية التدقيق، أما اجملموعة الثاني

 .د تقرير التدقيقفتمثل اإلرشادات الالزمة لقيام املدقق بعملية الفحص، أما الثالثة واألخرية فتتعلق بنتائ  عملية التدقيق و إعدا

 المعايير العامة  : المطلب األول

بالتأهيل والصفات الشخصية للقائم بعملية التدقيق، واملقصود بذلك أن األشخاص املمارسني للرقابة هتتم املعايري العامة     

باإلضافة إىل التحلي باالستقالل  وتدقيق احلسابات جيب أن يتمتعوا مبؤهالت تقنية واخل رة املهنية فيما يتعلق باحملاسبة والتدقيق،

 . والضمري املهين أثناء أداء املهام املوكلة إليه

 معايير التدقيق المتعارف عليها

 معايير التقرير

 النتائ 
 معايير عامة

 التأهيل واألداء
 معايير العمل الميداني

 أداء التدقيق

مدى توافق القوائم  -1
املالية مع مبادئ احملاسبة 

 .املتعارف عليها
مدى ثبات تطبيق  -0

املبادئ احملاسبية املتعارف 
 .عليها
 .مدى كفاية اإلفصاح -3
إبداء الرأي يف القوائم  -2

 . املالية

التخطيط السليم لعملية  -1
التدقيق واإلشراف على 

 .املساعدين
دراسة وتقييم الرقابة  -0

 .الداخلية
 .مجع أدلة اإلثبات -0

التأهيل الكايف ملدقق  -0
 .احلسابات

التأهيل العلمي واخل رة )
 (املهنية
 .ة املدققاستقاللي -0
بذل العناية املهنية  -3

 .الالزمة



 الحسابات لتدقيق والمنهجي العلمي التأصيل...........................................................:األول الفصل
 

23 
 

 التأهيل والتدريب الكافي: أوال

ويقصد به التدريب الالزم الذي جيب أن يتحلى به مزاولوا مهنة تدقيق احلسابات اخلارجي املستقل، ويشمل منهجا علميا       

 احملاسبة والعلوم املرتبطة هبا، كما يتطلب التدريب املهين املالئم مواصلة الدراسة واملداومة موسعا يستدعي دراسة مهنية شاملة يف

على  مسايرة املستجدات واإلطالع على اجملالت املهنية والنشرات اليت تصدر عن اهليئات املهنية والرمسية اليت تعىن باحملاسبة، وكذا 

 .1ها اهليئات املهنية يف ذات الشأناملشاركة يف الندوات واالجتماعات اليت تعقد

وكل هذا من شأنه تعزيز ثقة األطراف الذين يستعينون خبدمات املدققني، ويتحدد مدى كفاية التأهيل الذي يتمتع به املدقق      

 2:والتأهيل العملي( الفين)من خالل التأهيل العلمي 

 (الفني)التأهيل العلمي  -1

يا يف احملاسبة والتدقيق، باإلضافة إىل اإلملام الكايف جبوانب املعرفة املرتبطة بالعلوم وهو أن يكون لدى املدقق مؤهال جامع

 .األخرى اليت متكنه من إبداء رأيه وتقدمي النصح فيما يعرض عليه من خالل عملية التدقيق

 التأهيل العملي -2

 ذو خ رة من أجل اإلحاطة بأصول والغرض من ذلك أن يكون املدقق قد استوىف تربصا عمليا حتت إشراف شخص مهين     

 .املهنة وخصوصياهتا

 استقاللية المدقق: ثانيا

يعت ر استقالل مدقق احلسابات من أهم املوضوعات اليت تناولتها الدراسات األكادميية واإلصدارات املهنية وخاصة فيما        

ق احلسابات لكونه أحد أهم معايري التدقيق، وأن استقالله  يتعلق بالتهديدات اليت قد يتعرض هلا املدقق، وترجع أمهية استقالل مدق

من أهم ما يعىن به مستخدمي القوائم املالية، وذلك ملا يضفيه من الثقة حول حقيقة املعلومات اليت حتويها تلك القوائم، ولذلك 

 .3لمهنةفإن استقالل املدقق ميثل حجر الزاوية ملهنة التدقيق وأهم املعايري العامة أو الشخصية ل

وهذا االستقالل يعت ر مبثابة حالة ذهنية جتعل مدقق احلسابات جمرد من أي مصاحل عند إبداء رأيه الفين احملايد، وأن ينظر إىل       

احلقائق مبوضوعية، وهناك بعدين لالستقالل مدقق احلسابات، أوهلما االستقالل الظاهري والذي يتعلق بعدم وجود مصاحل مادية 
                                                             

 .20ص ،سابق مرجع ،4112 ،الحسابات تدقيق هللا، عبد أمين خالد  1
 .02 ص ،سابق مرجع مطارنة، فالح غسان  2
 الدار ،الشركات انهيار من والحد المراجعة بجودة لالرتقاء مدخل الحسابات مراقب أخالقيات ضوابط وآخرون، على نصر الوهاب عبد  3

 .  002 ص ،2000 السكندرية، معية،الجا
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حمل التدقيق إال ما تعلق منها بأتعابه، أما الشق الثاين فيتعلق باالستقالل احلقيقي أو الذهين والذي يتعلق بعدم  مع املنشأة

استجابة املدقق ألي ضغوطات من شأهنا أن تفقده استقالليته، وهناك العديد من العوامل اليت من شأهنا التأثري على استقاللية 

 1:املدقق

 حمل التدقيق؛تقدمي استشارات للمنشأة  -

 احلالة املالية للمنشأة؛ -

 درجة املنافسة يف سوق خدمات التدقيق؛ -

 حجم مكتب املراجعة؛ -

 طبيعة العالقة بني املدقق واإلدارة؛ -

 . مدى وجود قيود على الفحص والتقرير -

 بذل العناية المهنية الالزمة : ثالثا

علمي والعملي وكذلك التحلي بالقدر الالزم من االستقاللية يفرض هذا املعيار على مدقق احلسابات باإلضافة إىل التأهيل ال

واحلياد، أن يبذل جهده وكل طاقته باستعمال ما لديه مهارات يف سبيل تقدمي خدمات بكل أمانة وحسن نية سواء ما تعلق منها 

يتحقق هذا املعيار جيب مراعاة بعملية التدقيق أو إعداد التقرير، كل هذا يف سبيل تقدمي خدمات ذات قدر عال من اجلودة، وحىت 

 2:ما يلي

توفر ، تمراعاة أداء خدمات التدقيق حبرص وعناية مهنية( مكتب أو شركة) على مدقق احلسابات مهما كانت طبيعته  -

 فيها درجة معقولة من املهارة الفنية واملمارسة األخالقية اليت تتناسب والدور املتوقع منه؛

مة وتقدير شخصي يف كيفية ومىت إجراء التدخالت واملعاينات الالزمة إلجراء توظيف ما يتمتع به من فطنة وحك -

 ؛الفحوصات

 ؛اإلشراف بالشكل املناسب على األعوان املساعدين وحتديد أدوارهم بدقة -

                                                             
 .000 -002ص السابق، المرجع نفس   1
 (بتصرف. )22-21 ص ،سابق مرجع وديان، محمد لؤي الوقاد، محمد سامي  2
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ارتباط هذا التقرير وما يتضمنه من رأي بأك ر قطاع من املستفيدين منه، سواء داخل املنشأة  مراعاةعلى مدقق احلسابات  -

 حمل التدقيق أو خارجها؛ 

 .كذلك جيب مراعاة األمهية النسبية للعناصر اليت يتم تدقيقها، وكذا تكافؤ تكاليف التدقيق واألهداف املرجوة منه -

 . تدقيق احلساباتمراعاة االلتزام مبعايري  -

 معايير العمل الميداني: المطلب الثاني

التدقيق امليداين وتنفيذها، باعتبارها متثل اإلرشادات الالزمة إلجراء عملية  وتتمثل يف جمموعة املعايري املتعلقة بإجراءات     

 1:التدقيق، وتضم ثالث معايري، وفيما يلي عرض لكل منها

 وجوب وضع خمطط واف لعملية التدقيق، كما جيب اإلشراف بدقة على املساعدين الذين يستعني هبم املدقق؛ -

شامل لنظام الرقابة الداخلية املعمول به، ليكون أساسا لالعتماد عليه أثناء القيام  جيب القيام بدراسة وافية وإجراء تقييم -

 مبهمة التدقيق وليجري على ضوئه حتديد مدى الفحوصات اليت جيب أن تقتصر عليها أعمال تدقيق احلسابات؛

 .جيب أن يكون إبداء الرأي حول البيانات املالية مبنيا على عناصر ثبوتية جديرة بالثقة -

 التخطيط واإلشراف على المساعدين: أوال

ينص هذا املعيار على أن املدقق مطالب بالتخطيط ملا سوف يقوم به خالل عملية التدقيق، بتخصيص الوسائل الالزمة       

لنجاح عملية التدقيق وكذلك بتحديد العدد املناسب للمساعدين، كل ذلك وفق برنام  كتايب دقيق، وهذا من أجل إمكانية 

الرجوع إليه وإعادة تنقيحه إذا تطلب األمر، كأن يقوم املدقق بتوسيع اختبارات التدقيق، أو تعديل الرتكيز على مرحلة من مراحل 

 .2عملية التدقيق، أو تغري مواعيد إجراء املعاينات

خصوصا ما تعلق  وجيب كذلك على املدقق أن يقوم باإلشراف الفعلي على أعمال مساعديه للتأكد من إتباعهم للخطة،  

، وكل هذا للتأكد من تنفيذ 3باملوظفني اجلدد وحمدودي اخل رة، وهو مطالب كذلك مبراجعة أوراق العمل اليت يعدها املساعدون

 .، ألن أي خلل أو خطأ يتحمل مسؤوليته املدقق ال مساعدوه4اخلطة بطريقة مثالية و وفقا ملستوى األداء املطلوب

  1:ألساسية من عملية إعداد برنام  ملهمة التدقيق وختطيطها فيما يليوميكن إجياز األهداف ا   
                                                             

 .22ص ،سابق مرجع ،2000 ،الحسابات تدقيق هللا، عبد أمين خالد  1
 .22ص ،سابق مرجع ،ليةوالعم النظرية الناحية– الحسابات تدقيق علم هللا، عبد أمين خالد  2
3

 .01ص ،سابق مرجع الرماحي، عباس محمد نواف 
4

 . 021ص ،2002 القاهرة، ، التجارة بكلية الكتب جهاز األولى، الطبعة ،المراجعة في دراسات وآخرون، لبيب زكي المنعم عبد خالد 
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يستعمل ال رنام  كأداة رقابية، من خالل مقارنة األداء املنجز من املدقق ومساعديه باألداء املتوقع واملثبت يف ال رنام ،  -

 وكذا إمكانية حتديد مقدار األعمال الباقية، والتاريخ املتوقع لالنتهاء منها؛

 ضح برنام  التدقيق وبدقة نطاق الفحص، من خالل اشتماله على املفردات املراد فحصها وخطوات التدخل وتوقيته؛يو  -

يعت ر برنام  التدقيق املوجه األساسي لعملية التدقيق من خالل احتوائه على ما جيب القيام به، والفرتة الزمنية الالزمة  -

 ة من املفردات؛لذلك، وحتديد املدقق الذي يقوم بفحص كل مفرد

حتديد مسؤولية املدقق القائم باألداء املهين، انطالقا من حتديد مهام كل مدقق، وتوقيع كل مدقق على اخلانة املقابلة  -

 .  للعمل الذي قام بتأديته

 تقييم نظام الرقابة الداخلية: ثانيا

امليداين والذي حيث املدقق على دراسة وتقييم نظام الرقابة يعت ر تقييم نظام الرقابة الداخلية املعيار الثاين من معايري العمل      

اآللية اليت هتدف إىل إجياد أو اكتشاف :" الداخلية املعمول به داخل املنشأة حمل التدقيق، هذا وقد عرف نظام الرقابة الداخلية بأنه

الت اليت جتسد األحداث قد سجلت بطريقة عملية وسريعة، األخطاء والغش، وهو كذلك يهدف إىل التأكد من أن كل التسجي

، وتعد نتائ  هذا التقييم مبثابة األساس الذي يبين عليه املدقق مدى حجم االختبارات أو 2"وفقا للقانون وللقواعد اخلاصة باملنشأة

كذلك مدى العيينات اليت سوف يطبقها املدقق، ألن قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخلية يؤثر على حجم وطبيعة أدلة اإلثبات و 

 .الفحص املطلوب لتلك األدلة، باإلضافة إىل أنه يؤثر على حتديد الوقت املالئم للقيام بعملية التدقيق

 3:وقد جاء معيار تقييم نظام الرقابة الداخلية من أجل حتقيق غرضني مها

 بية اليت متت، ألن وجود االعتماد على النظام نفسه، حيث أن املدقق ليس بإمكانه إعادة تسجيل مجيع العمليات احملاس

نظام ضبط داخلي يكفل تسجيل مجيع العمليات بطرق صحيح، وإعداد قوائم مالية تعكس الوضع املايل احلقيقي 

للمنشأة، أما يف حالة ضعف نظام الرقابة الداخلية فإن ذلك يتطلب بذل جهد كبري من املدقق رمبا ال يعوض هذا 

 الضعف؛

                                                                                                                                                                                              
1

 . 20-20ص ،سابق مرجع إيمان، قارة بن 
2

 .20ص ،قساب مرجع وآخرون، بابنات الرحمان عبد 
3

 .00ص ،سابق مرجع المطارنة، فالح غسان 
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   حيدد مدى االختبارات اليت سيقوم هبا مدقق احلسابات حىت يصل إىل القناعة الكافية مبدى دراسة نظام الرقابة الداخلية

 . عدالة القوائم املالية

 كفاية أدلة اإلثبات : ثالثا

وينص هذا ملعيار على ضرورة توصل املدقق إىل أدلة وقرائن إثبات كافية، ميكنه االستناد عليها يف إبداء رأيه حول عدالة      

م املالية، ويقصد بأدلة اإلثبات كل معلومة يتم االستعانة هبا من قبل املدقق للتوصل إىل ما إذا كانت البيانات حمل التدقيق، القوائ

، وجيب أن تتميز هذه القرائن واألدلة الثبوتية خباصييت املالئمة والكفاية، 1قد مت حتديدها مبا يتفق واملعايري املوضوعة ذات الصلة

 .ارتباطها الوثيق مبوضوع التدقيق، أما كفايتها فرتجع للتقدير الشخصي للمدققمالئمة من حيث 

 2:وميكن تقسيم أدلة اإلثبات بوجه عام إىل فئتني

وهي كل ما يوجد داخل املنشأة من دفاتر احلسابات والشيكات واملستندات، وأوامر الشحن وطلبات : داخلية  -1

ك والعقود وملفات حفظ الرسائل وحماضر جلسات جملس اإلدارة البضائع وبطاقات العمل وقوائم حسابات البنو 

 وغريها؛

فتشمل املصادقات من العمالء واملوردين، ونتائ  االطالع واملالحظات واالستفسارات اليت جتري خارج : خارجية -0

 .املنشأة حمل التدقيق واليت من شأهنا تأييد البيانات الداخلية وتعزيزها

 تقرير معايير ال: المطلب الثالث

تعت ر هذه املعايري مبثابة اخلطوط العريضة اليت يسرتشد هبا املدقق عند إعداده للتقرير الذي يتضمن رأيه الفين احملايد فيما يتعلق    

ي ، وينضو 3بالقوائم املالية اخلتامية، حيث يعتمد إىل درجة كبرية عند تطبيقها، على اخل رة املهنية اليت يكتسبها من مزاولته املهنة

 :حتت هذه الفئة، أربعة معايري وهي

 

                                                             
1

 .010ص ،سابق مرجع ،النظري الحسابات تدقيق علم‘ وآخرون محمود سالمة رأفت 
2

 .22ص سابق، مرجع الحسابات، تدقيق هللا، عبد أمين خالد 
3

 ،2000 سوريا، دمشق، جامعة راتمنشو األول، الجزء ،المراجعة أصول قريط، نعمة عصام دحدوح، أحمد حسين القاضي، يوسف حسين 

 .22ص
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 :إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المعمول بها: أوال

وينص هذا املعيار على ضرورة تبيان املدقق يف تقريره عما إذا كانت القوائم املالية قد عرضت طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف     

ملبادئ تعت ر معيارا يقاس عليه أو حيكم به على صدق وعدالة عرض هذه القوائم املالية، عليها، وهو ما ميثل ضمنيا أن هذه ا

 :1وذلك إذا ما كانت هذه القوائم  تصور املركز املايل للمنشأة ونتائ  أعماهلا، وميكن تبويب هذه املبادئ إىل ثالث جمموعات

 :، وأمههاالمبادئ العامة -1

 مبدأ االستمرارية؛ -

 سبية؛مبدأ الفرتة احملا -

 مبدأ الوحدة احملاسبية؛ -

 .مبدأ وحدة القياس -

 :، ومنهاالمبادئ الخاصة بقوائم الربح -2

 مبدأ الفصل بني األرباح العادية وغري العادية؛ -

 مبدأ حتقق اإليراد؛ -

 .مبدأ مقابلة اإليرادات باملصروفات -

 :، وأمههاالمبادئ الخاصة بإعداد قائمة المركز المالي -3

 ها؛تبويب األصول وفقا خلصائص -

 إظهار األصول الثابتة القابلة لالستهالك بالقيمة التارخيية؛ -

 .أن تظهر امليزانية طبيعة وقيم األصول وااللتزامات ورأس املال -

ومما سبق فإن حكم املدقق على مدى عدالة عرض القوائم املالية، جيب أن يكون وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف    

 .يستند إليه يف حكمهعليها، باعتباره األساس الذي 

  

                                                             
1

 .02-02ص سابق، مرجع المطارنة، فالح غسان 
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 الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها     : ثانيا

وهذا يعين اطراد تطبيق املبادئ احملاسبية واستمراريتها من سنة ألخرى، ويف أثناء السنة نفسها، وهنا وجب على املدقق التطرق      

و إذا استلزم ذلك استبدال مبدأ متعارف عليه مببدأ آخر متعارف عليه، وهذا إىل ذكر ثبات استعمال املبادئ احملاسبية يف تقريره، أ

يف حالة ما إذا ترتب على هذا االستبدال آثار جوهرية يف احلسابات اليت حتتويها القوائم املالية، ومثل هذا التحفظ يف التقرير 

اسبية املستعملة، ألن عدم اإلفصاح عن ذلك من شأنه ضروري لكي يعلم من يطلع على احلسابات، بأن تغريا طرأ على املبادئ احمل

 2:، واهلدف من هذا املعيار هو1أن يؤدي إىل اختاذ قرارات خاطئة

ضمان قابلية القوائم املالية للمقارنة خالل الفرتات املختلفة، باإلضافة إىل ضمان عدم تأثر هذه املقارنة بالتغريات يف  -

 القواعد احملاسبية املطبقة؛

 .بيعة التغريات اليت طرأت على املبادئ احملاسبية وأثرها على القوائم املالية وقابليتها للمقارنةتوضيح ط  -

 : وتتأثر قابلية القوائم املالية للمقارنة بني الفرتات املالية بعدد من العوامل

 التغري يف املبادئ احملاسبية املطبقة؛ 

  إجراء تغريات حماسبية ولكنها ال تتضمن تغريات يف املبادئ التغري يف بعض الظروف احمليطة باملنشأة واليت توجب

 احملاسبية املطبقة؛

 وجود خطأ يف القوائم املالية ليس هلا عالقة  باحملاسبة؛ 

 التغري يف الظروف اليت ليس هلا عالقة باحملاسبة. 

املطبقة، ملا هلا من تأثري جوهري على القوائم  وكما سبق وذكرنا فاملدقق ملزم بإبداء رأيه يف ما يتعلق بثبات املبادئ احملاسبية     

عنها املالية، أما فيما يتعلق بالعوامل األخرى واليت هلا تأثري نسبيا على القوائم املالية وقابليتها للمقارنة فيجب على املدقق اإلفصاح 

 .بطريقة مناسبة، دون إلزامية التنويه عنها يف تقريره

 

                                                             
1

 (بتصرف. )21ص ،سابق مرجع ،الحسابات تدقيق هللا، عبد أمين خالد 
2

 .01-02ص ،سابق مرجع المطارنة، فالح غسان 
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 فصاح الكافي اإل: ثالثا

سب هذا املعيار، فإن املدقق مطالب بالتحقق من مدى كفاية ومالئمة اإلفصاح يف القوائم املالية، وعليه ميكن اعتبار أن حب    

قق البيانات الواردة يف هذه األخرية، مع رة تعبريا كافيا، ما مل يرد يف تقريره ما يشري إىل خالف ذلك، وهذا املعيار يؤكد مسؤولية املد

القوائم املالية على احلقائق اهلامة واملعلومات اليت تعت ر ضروري ملستخدمي القوائم كاملسامهني واجلهات احلكومية  يف إقراره باحتواء

، وال يقصد باإلفصاح الكايف فقط نوع املعلومات يف القوائم املالية، وإمنا يتضمن كذلك أسلوب عرض هذه املعلومات 1وغريهم

 .ية، كذلك املصطلحات املستخدمة يف التعبري عن العناصر املوجودة يف القوائم املاليةوتبويبها وتصنيفها يف القوائم املال

، ومسؤولية املدقق هو معرفة مدى كفاية (مسريي املنشأة)ومن املعلوم أن مسؤولية إعداد القوائم املالية تقع على عاتق العميل    

ل على القوائم املالية املقدمة له، فإن القرار النهائي حول عملية اإلفصاح أو عدم كفايته، ففي حالة توصية املدقق بإجراء تعدي

التعديل يعود للعميل وليس للمدقق، وهذا ما يقود إىل أنه يف حالة ما إذا وجد املدقق أن اإلفصاح غري كايف ومل يستجيب العميل 

اإلشارة إىل ذلك يف تقريره، ويتم احلكم على مدى إلجراء التعديالت املطلوبة، فإن املدقق ال يستطيع إلزامه هبا، و إمنا بإمكانه 

 2:مالئمة اإلفصاح وفقا لعدة اعتبارات، وهي كالتايل

 أن اإلفصاح املالئم خيدم املصلحة العامة للجمهور؛ -

 أن عامل األمهية يلعب دورا أساسيا يف عملية اإلفصاح كونه مرتبط باملصلحة العامة؛ -

 القوائم املالية بشكل صريح وال حيتمل التأويل أو الشك املستمر؛أن اإلفصاح املالئم يع ر عن حمتويات  -

أن عدم اإلفصاح يف بعض األحيان يعت ر م ررا، خاصة يف حالة تضارب املصاحل، وأن اإلفصاح يعود بالضرر على املنشاة،  -

  .      وال يعود بالفائدة الكافية على الغري

 التعبير عن رأي المدقق    : رابعا

ا املعيار على أنه، جيب على املدقق أن يقوم بإبداء رأيه النهائي يف القوائم املالية يف تقرير مكتوب ويف فقرة خاصة ينص هذ    

، ومن خالل سعي املدقق إلبداء رأيه حول مدى صحة 3تسمى فقرة الرأي، ويكون رأيه فيها مع را عن القوائم كوحدة واحدة

 1:نشأة، فسيقوده ذلك ال حمالة إىل أحد اآلراء التاليةالقوائم املالية، وكذا متثيلها لواقع امل

                                                             
 (بتصرف. )20ص سابق، مرجع الرماحي، عباس محمد نواف  1
2

 .01-01ص سابق، مرجع المطارنة، فالح غسان 
3

 عمان، للنشر، وائل دار األولى، الطبعة ،(النظري اإلطار) الدولية التدقيق لمعايير وفقا معاصر مدخل الحسابات تدقيق الشحنة، زيد أبو رزق 

 .022 ص ،2002
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ويصدر هذا الرأي عندما ال جيد املدقق أي مالحظات أو اقرتاحات أثناء  :Unqualified Opinionالرأي المطلق  -1

اقع املنشأة، وأن قيامه بعملية التدقيق، من شأهنا التأثري على صحة القوائم املالية، وهذا ما يعين أن القوائم املالية ممثلة لو 

 .البيانات املالية معدة وفقا للمعايري احملاسبية املتعارف عليها

ويصدر هذا الرأي عند وجود بعض التحفظات من مالحظات : Qualified Opinionالرأي المتحفظ  -2

من األمهية  واعرتاضات، وهنا البد من ذكر موضوع التحفظ وأسبابه وأثره على القوائم املالية، و إذا كان التحفظ له

مبكان، حبيث يؤثر على صحة القوائم املالية إىل درجة كبرية وجيعلها غري ممثلة لواقع املنشأة، فالبد من  االمتناع عن إبداء 

 :رأيه أو إعطاء رأي معاكس، وتقسم التحفظات إىل ثالثة أقسام

حسابات الفروع مع أنه مل يقم بزيارهتا التحفظات اليت هتدف إىل حتديد مسؤولية املدقق، وكمثال ذلك اعتماد املدقق  -

 شخصيا، أو أن ردود املصادقات مل تصله من قبل املدينني؛  

 التحفظات بشأن خمالفة بعض املبادئ احملاسبية املتعارف عليها؛ -

 .التحفظات اليت تشري إىل خمالفات لقانون الشركات أو للنظام الداخلي -

الرأي عندما يتأكد املدقق أن القوائم املالية ال متثل الواقع الصحيح ويصدر هذا  :Adverse Opinionالرأي المضاد  -3

للمنشأة، سواء من حيث املركز املايل أو نتيجة األعمال، وأن القوائم املالية مل تعد وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، 

 . وتقع على املدقق مسؤولية إبراز األسباب املؤدية إىل هذا الرأي

ويصدر املدقق هذا الرأي عندما ال حيصل على األدلة  :Disclaimer of Opinionعن إبداء الري االمتناع  -4
والقرائن الكافية إلبداء رأيه الفين احملايد يف القوائم املالية، سواء أكان ذلك بسبب تضييق نطاق عملية التدقيق من حيث 

               . ةالزمن أو الكلفة، أو من خالل وجود ظروف استثنائية غري طبيعي

 عملية تدقيق الحساباتومراحل خطوات : المبحث الثالث

تعت ر مهمة تدقيق احلسابات عملية ممنهجة ومنظمة، تسري وفق خطوات متكاملة ومرتابطة، بدأ من تاريخ تعيني املدقق إىل     

ستدعي االستعانة مبدقق احلسابات أو ما يصطلح عليه غاية إعداد تقريره وإبداء رأيه حول البيانات املالية، ويف مجيع احلاالت اليت ت

 2:مبحافظ احلسابات يف التشريع اجلزائري والفرنسي، فمهمته تسري وفق أربع خطوات رئيسية وهي

                                                                                                                                                                                              
1

 (بتصرف. )22-22ص سابق، مرجع ،(والعملية النظرية الناحية) الحسابات تدقيق علم ،هللا عبد أمين خالد 
2

 audit.html-d-methodologie-la-comptable.com/a/529542-expert-https://www.l. 01:00 00/01/2001 التصفح تاريخ :الموقع من 

https://www.l-expert-comptable.com/a/529542-la-methodologie-d-audit.html
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 املعرفة الشاملة باملنشأة حمل التدقيق؛ -

 تقييم نظام الرقابة الداخلية؛ -

 فحص احلسابات املالية؛ -

 .إبداء الرأي وتقدمي التقرير -

، وذلك بتجزئة بعض اخلطوات، إال Baratay Christelleمن قسم مهمة حمافظ احلسابات إىل مخس مراحل على غرار  وهناك

 .أهنا يف اجململ ال ختتلف عن التقسيم السابق

 خطوات مهمة تدقيق الحسابات  (:13-10) الشكل رقم

 

 

 

  

 

 

 

Source : Christelle baratay, Comptabilité et Audit,48 fiches de cours, Edition Gualino,5e édition, France, 

2017, p209. 

 .وسنتطرق إىل كل خطوة يف مطلب على حدى بغية اإلملام الكايف جبوانب كل مرحلة

 المعرفة الشاملة بالمنشأة محل التدقيق : المطلب األول
 :مها وهي مرحلة تتضمن نقطتني أساسيتني    

 نه وتوفر اإلمكانيات القانونية، املادية والبشرية للقيام مبهمته؛التأكد من سالمة تعيي  -
 .احلصول على معرفة عامة حول املنشأة حمل التدقيق  -

                                                                                                                                                                                              
 

 املعرفة الشاملة باملنشأة حمل التدقيق

 تقييم نظام الرقابة الداخلية

 مراقبة احلسابات

 أعمال هناية مهمة التدقيق

 كتابة التقرير 
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 التأكد من سالمة تعيينه وتوفر اإلمكانات الالزمة ألداء المهمة   : أوال

ت حول املنشأة التأكد من صحة وسالمة على املدقق أو حمافظ احلسابات، بادئ ذي بدء، أي قبل الشروع يف مجع املعلوما    

-12)تعيينه وأنه مل يقع يف حاالت التعارض واملمنوعة اليت تنص عليها القوانني والتنظيمات املعمول هبا، وهي ما يتضمنه القانون 

 .يات املهنةيف اجلزائر، وسنستعرض هذه احلاالت بشيء من التفصيل يف فصول قادمة، باإلضافة إىل ما جاء به دليل أخالق (21

وختتلف إجراءات التعيني تبعا للطبيعة القانونية للمنشأة حمل التدقيق، فبالنسبة لشركات املسامهة يتم تعيينه من قبل اجلمعية      

العامة للمسامهني، ويف الشركات الفردية فمن قبل صاحب املشروع، أما يف شركات التضامن فمن قبل الشركاء املتضامنني ال غري، 

، ولالضطالع مبهمة التدقيق جيب على وحدة تدقيق احلسابات أن متتلك 1ل األحوال جيب أن يكون قرار التعيني مكتوباويف ك

املوارد املادية والبشرية الالزمة، ألن األعمال تتطلب التقنيات والتفكري واحلس السليم، ومما ال شك فيه فإن األشخاص ذوي 

    2.ال غىن عنه لنجاح هذه املهمةالكفاءة والدقة و روح التوليف هي شرط 

، على إلزامية حيازة حمافظ احلسابات حمل مهين سواء عن طريق 3(13-33)ويف ذات السياق نص املرسوم التنفيذي رقم    

ظروف، ملكيته أو استئجاره على أن تتوفر فيه شروط املساحة واملرافق الصحية والتجهيزات الالزمة لتنفيذ املهام املوكلة يف أحسن ال

، فقد ألزم حمافظ احلسابات بتوضيح قيمة املوارد املرصودة للمهمة، واملؤهالت املهنية 4(11-33)أما املرسوم التنفيذي رقم 

، وهذا انطالقا من االطالع على تنظيم الكيان وفروعه، وتقارير حمافظي احلسابات للسنوات املالية (املساعدين)للمتدخلني 

 .  السابقة

لباحث مبقاربة مع التشريعات اجلزائرية يف هذا اإلطار، واملتعلق بسالمة التعيني توفري اإلمكانيات الالزمة، وذلك يرجع وقد قام ا    

باألساس إىل إظهار مدى عناية القوانني والتشريعات املكملة هبذا اجلانب، وإعطائه حيز من اإلصالحات اليت مت مباشرهتا، لضمان 

 .   من الكفاءة واجلودةعملية تدقيق ذات مستوى عال 

 الحصول على معرفة عامة حول المؤسسة: ثانيا

                                                             
1

 .22ص ،0222 العراق، والتوزيع، لنشر دار األولى، الطبعة ،ةالداخلي والرقابة التدقيق أصول عثمان، محمد الرزاق عبد
2 Mokhtar Belaiboud, op-cit, p 135.  

3
 الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمكاتب الخاصة والمعايير بالشروط المتعلق،2000 /21/11 في المؤرخ ،(00-00) رقم التنفيذي المرسوم 

  .   22ص ،01 العدد ،02 المادة ،المعتمد والمحاسب
4

 .20ص ،01 العدد ،01 المادة ، الحسابات محافظي بتعيين المتعلق،11/2000/ 21 في المؤرخ ،(02-00) رقم التنفيذي المرسوم 
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مهما بلغت جتربة وكفاءة حمافظ احلسابات، فإنه ليس بإمكانه فحص احلسابات واحلكم على املنت  النهائي املتمثل يف القوائم     

، ضريبية واجتماعية حول املنشاة حمل التدقيق، و     املالية، دون اإلملام ببعض املؤشرات وكذا جهله حلقائق تقنية، جتارية، قانونية

يعت ر احلصول على املعرفة الشاملة والعامة حول الكيان حمل التدقيق مبثابة فرصة للمدقق لوضع إطار مرجعي خيطط من خالله 

سابات خالل فرتة تدقيقه عملية تدقيق احلسابات، وممارسة حكمه املهين لتقييم املخاطر واألخطاء اجلوهرية اليت قد حتويها احل

 . للكيان، وتتعلق هذه املعرفة بنشاط الكيان، وبيئته، والعناصر ذات الصلة بتدقيق احلسابات

 نشاط وبيئة المنشأة -1

طبيعة نشاط املنشأة من شأنه إعطاء املدقق نظرة عن طبيعة املخاطر وجماالهتا احملتملة، وكنتيجة لذلك إمكانية حتديد اجملال      

عمال التدقيق، ألن احلسابات اليت ستخضع للتدقيق ماهية إال ترمجة للمعامالت وحالة الكيان يف بياناهتا املالية واحملاسبية، العام أل

 1 :ومعرفة النشاط وبيئة الكيان ميكن إدراكها يف عدة جوانب، وهي 

 على غرار:  طبيعة النشاط المزاول: 

 نشاط إنتاجي؛ -

 نشاط تداويل؛ -

 نشاط خدمات؛ -

 عقاري؛نشاط  -

 نشاط مصريف؛ -

 نشاط التأمينات؛ -

 .جمال التعاونيات -

فبعض األنشطة وإن كانت يف نفس الفئة، إال أهنا قد تكون هلا خصائص خمتلفة تبعا لطول دورة النشاط، فمثال بعض األنشطة    

شطة البحث والتطوير أو اخلدمات قد تتميز باملومسية مثل األنشطة السياحة، والبعض اآلخر قد ال يتأثر بالتغريات املومسية مثل أن

التكنولوجية، وبعض األنشطة قد تكون دورة نشاطها ال تتعدى بضعة أيام، بينما هناك من تتعدى دورهتا السنة، وبالتايل معرفة 

 .طبيعة النشاط له أمهية بالغة يف عملية ختطيط مهمة التدقيق وطرق اختيار العينات إلجراء االختبارات
                                                             

 
1 Jean-Luc Barlet et autre,  Mèmento Audit et commissariat aux comptes 2018/2019, Editions Francis 

Lefebvre, France, 2017, p 602-604.    
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 قتصادية العامةالسوق والظروف اال 

إن معرفة طبيعة السوق الذي تنشط فيه املنشأة حمل التدقيق، وكذا األسواق اليت ختطط للتخلي عنها، ومن هذا املنظور فهو     

يعمد إىل معرفة قطاعية بالسوق، لتحديد ما إذا كان السوق نشطا أو مستقرا أو يعاين من ركود، وهذا بغية التعرف على مدى 

يف السوق، وكذلك مدى التطور الذي يشهده، واألفاق املتوقعة له، ويستعني املدقق يف سبيل ذلك بقواعد البيانات  متركز الكيان

والدراسات القطاعية لكسب املعارف حول األسواق العاملية واحمللية ووضع الكيان داخله، ومن خالل دراسة ظروف السوق ميكن 

نية انعكاسات خماطر السوق على املبيعات ومعدل اهلامش، ارتفاع التكاليف استخالص جمموعة من املخاطر، على غرار إمكا

 .النامجة عن بدء نشاط جديد

 البيئة التنظيمية 

ختضع بعض األنشطة ألنظمة حمددة جدا، تفرض التزامات حمددة على أصحاب املصلحة يف القطاع، فباإلضافة إىل املعايري    

يمية حمددة يف شكل لوائح وتوصيات صادرة عن اهليئات املشرفة على القطاع، كاللوائح احملاسبية، فهي كذلك ملزمة بنصوص تنظ

 .اخلاصة بالصناعات النووية أو الصيدالنية والقطاع البنكي

وبالتايل فعلى املدقق مراعاة اإلطالع على اللوائح والقوانني اخلاصة بالقطاع الذي ينشط فيه الكيان ، بغية الوقوف على مدى 

هبا وهذا بالرجوع إىل مراسالت الواردة من اجلهات الرقابية املخولة قانونا، ألجل التعرف على املخاطر اليت قد تنجر عن  التزامه

 .ذلك ،كالغرامات والتعويضات، واليت من شأهنا كذلك التأثري على استمراريتها يف بعض احلاالت 

 المبادئ المحاسبية 

بادئ احملاسبية املطبقة من قبل الكيان، سواء ما تعلق منها بالقوائم املالية اخلاصة أو الوقوف على امل كما جيب على املدقق    

 .املوحدة، وهذا بغية التحقق من مدى كفايتها، وكذلك ملعرفة مدى مالئمة اإلطار احملاسيب املطبق وخصوصية الكيان املدقق

 1 :ويسمح اإلملام الكايف بالطرق احملاسيب من قبل املدقق مبعرفة   

 التغريات اليت قد تطرأ على الطرق احملاسبية املطبقة من الكيان؛ -

التطورات اليت قد تطرأ على املعايري احملاسبية املطبقة من قبل الكيان أو النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بإعداد  -

 .البيانات املالية
                                                             

 ( بتصرف. )02 ص سابق، مرجع بوتين، محمد  1
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 القيود البيئية المفروضة 

حبماية البيئة واحملافظة عليها، أصبح منوطا باملدقق االهتمام باملخاطر البيئية النامجة عن  مع تطور النصوص القانونية املتعلقة   

نشاط الكيان، ألن عواقبها ميكن أن تكون كبرية ومؤثرة عليه، وبالتايل أصبحت معرفة طرق اإلنتاج واملواد املستعملة يف ذلك هلا 

 . الصناعات الكيماويةأمهية بالغة يف العديد من قطاعات اإلنتاج، كنشاطات 

 :خصائص الكيان -2

يعد معرفة اخلصائص اليت يتمتع هبا الكيان حمل التدقيق ذو أمهية بالنسبة للقيام بعملية تدقيق مبنية على أساس خطة كما       

اإلملام مناسبة، تتالءم وحجم الكيان وحجم تعامالته، ومنط نشاطه، وميكن عرض أهم اخلصائص اليت جيب على مدقق احلسابات 

    1:هبا، وذلك على النحو التايل

  أصناف العمالء 

إن معرفة أصناف العمالء الذين يعتمدون على الكيان اخلاضع للتدقيق، يعطي املدقق نظرة حول طريقة التدقيق اليت ميكن أن    

 .بائن وكذا موقعهم اجلغرايفينتهجها يف عملية مجع البيانات وكذا عملية التدقيق، وهذا انطالقا من حجم املعامالت مع الز 

 حجم الكيان 

إن حجم الكيان وعدد فروعه وتوزيعها اجلغرايف يكتسي أمهية بالغة يف توجيه عملية التدقيق، كما متكنه من أخذ نظرة حول    

ا قد يتطلب زيادة جودة إجراءات الرقابة الداخلية، فعلى سبيل املثال يف املنشآت الصغرية جدا بالكاد توفر فصال مرضيا باملهام، مم

 .يف حجم االختبارات اليت يقوم هبا املدقق من أجل التأكد من العمليات اليت قد تنشأ يف هذا اإلطار

 وسائل اإلنتاج 

تستمد طبيعة أنشطة املنشأة مباشرة من وسائل اإلنتاج الالزمة لتنفيذ هذا النشاط، فإن النشاطات الصناعية الك رى تستوجب   

ت كبرية، وكنتيجة لذلك يتطلب متويال دائما ومتكررا، وهو ما يتطلب استخدام موارد تكنولوجية ملعاجلة هذه القيام باستثمارا

 .العمليات اليت تتسم بالتكرار، وهو ما يعطي فكرة عن تقدم وكفاءة اإلجراءات اليت يعتمد عليها نظام الرقابة الداخلية

  

                                                             
1 Jean-Luc Barlet et autre, op-cit, p 603-604.  
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 الوضع المالي للمنشأة 

ق للسنوات السابقة، بوسع املدقق معرفة الوضع املايل للكيان مبعناه الواسع، من حيث قوته املالية، أو من خالل تقارير التدقي  

، فإن عدم كفاية اجملال املايل للكيان تقود املدقق إىل طرح مسألة إمكانية استمرارية االستغالل (استقالله املايل)سيولته، أو متويله 

 .  من االختبارات يف هذا الشأن وهو ما يستدعي من املدقق بذل املزيد

 اللجوء إلى األسواق المالية وطبيعة ملكية األسهم 

وعلى هذا األساس فإن الطريقة اليت تستخدم هبا السوق املالية وطبيعة مسامهتها جيب أن تأخذ يف االعتبار، بسب ارتباطها     

 .احبالتزاماهتا فيما يتعلق باإلبالغ املايل، وكذا عملية توزيع األرب

 الوضع االجتماعي للكيان وااللتزامات االجتماعية 

جيب على املدقق معرفة حالة الكيان حمل التدقيق جتاه االلتزامات االجتماعية اليت قد تكون هلا عواقب مالية وقد تتجلى هذه    

 : االلتزامات يف عدة صور

 التعهدات الناجتة عن املخططات اجلماعية اليت تطبق على قطاع النشاط؛ -

االلتزامات الناشئة عن اتفاقيات حمددة مع فئات معينة من املوظفني أو مع مجيع املوظفني، بشأن بعض التعويضات   -

 كمعاشات التقاعد؛

 .االلتزامات املرتبطة مبنح مساعدات حمددة -

 انطالق األشغال: اثالث  

السابقة، يتم جتميع هذه املعلومات يف ما يعرف بعد احلصول على نظرة عامة، شاملة وكاملة حول املنشأة، من خالل اخلطوات    

بامللف الدائم، وهذا نسبة لصفة الدميومة النسبية اليت تتحلى هبا هذه املعلومات، واليت من خالهلا يتمكن من حتديد برنام  

 .1تدخله

 :الملف الدائم -1

االستفادة منها حىت خالل السنوات املالية  وكما سبق وأسلفنا الذكر، فإن امللف حيتوي على معلومات هلا صفة الدوام، ويتم   

 1:املقبلة، ولسهولة الرجوع إليها من قبل املدقق فهو يقوم جبمعها يف ملف واحد، يسمى بامللف الدائم، وحيتوي هذا امللف على

                                                             
1

 .00 ص ،سابق مرجع بوتين، محمد 
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 ، منتجاهتا؛عموميات حول املنشأة حمل التدقيق، بطاقة فنية هلا،شكلها القانوين، فروعها، طبيعة نشاطها، تاريخ تأسيسها -

معلومات حماسبية ومالية، مثل السجالت والدفاتر املمسوكة، الطرق احملاسبية املستعملة، اخلرائط التنظيمية للمصاحل  -

احملاسبية، حجم العمليات حبسب طبيعتها، طرق تقييم وإظهار احلسابات، السياسة املالية، وضعية اخلزينة، التمويل، 

 والنسب املالية املتخلفة؛

ات قانونية، ضريبية، واجتماعية حول املنشأة، كالقانون التأسيسي، قرار تعيني حمافظ احلسابات، أدلة اإلثبات معلوم -

املتعلقة باإلجراءات الالزمة لتعيينه، قائمة املسامهني، وأسهم كل منهم، النظام الضرييب االجتماعي للمؤسسة، حماضر 

 السابقني إن وجدت؛اجتماع جمالس اإلدارة، تقارير حمافظي احلسابات 

 نظام الرقابة، وكل الوثائق اليت تسمح بتقييم النظام، كتوزيع املهام، استمارات املراقبة الداخلية، خرائط التتابع وغريها؛      -

 النظام اإلداري املستعمل يف املنشأة، الصالحيات واملسؤوليات؛  -

 قائمة بأمساء املوظفني املسئولني ومناذج توقيعاهتم؛ -

 ات التجارية، قطاع النشاط، موقع املؤسسة يف السوق، الزبائن والسياسة التجارية؛اخلصوصي -

     احلسابات اخلتامية  لبعض السنوات السابقة؛    -

 .معلومات حول املعلوماتية، كالعتاد، واألنظمة وال رام  املستعملة -

رة لذلك، وحذف املعلومات اليت أصبحت دون وحىت يلعب دوره الدائم ينبغي تنقيح امللف بصفة منتظمة مىت دعة الضرو     

فائدة وإعداد امللخصات للوثائق ذات األحجام الكبرية، وبالتايل فامللف الدائم هو عبارة الرتمجة الكتابية ملختلف املعلومات اليت مت 

 .مجعها وتبويبها يف املرحلة السابقة

 :إعداد برنامج التدقيق األولي -2

قيق، ودراسة أعمال هذه املنشاة، وحتليل بعض النسب، باإلضافة إىل القيام بتقييم موجز لرقابة بعد زيارة املنشأة حمل التد  

الداخلية، يقوم املدقق بتصميم برنام  مبدئي لتدخله، وهذا ال رنام  يصمم حبسب مستوى خماطر التدقيق اليت يقبلها املدقق، 

 .2املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة 

 
                                                                                                                                                                                              

1
 .00 ص ،نفسه مرجع 
2

 .20ص ،2002 عمان، الثالثة، الطبعة للنشر، وائل دار ،والعملية النظرية الناحية من التدقيق إلى مدخل التميمي، هادي 
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 يم نظام الرقابة الداخليةتقي: المطلب الثاني

يتعني على املدقق االهتمام بدراسة نظام الرقابة الداخلية وتقييمه من خالل إجراء جمموعة من االختبارات اليت يراها الزمة       

لذلك، وهذا لتحديد نقاط قوة وضعف هذا النظام، وتقدير املخاطر اجلوهرية، مما يساعد املدقق يف وضع خطة تدقيق مالئمة 

 .ميكن من خالهلا حتديد مدى حجم وتوقيت االختبارات اليت سيتم تنفيذها يف عملية التدقيق

 مفهوم الرقابة الداخلية : أوال

 1:الرقابة الداخلية بأهنا COSOعرفت جلنة رعاية املنظمات 

فيما يتعلق بتحقيق األهداف جمموعة من اإلجراءات اليت ينفذها جملس اإلدارة وموظفو املنشأة، وهذا لتقدمي تأكيد معقول "  

 ":التالية

 ؛(كفاءة وفعالية العمليات)حتقيق وحتسني العمليات،  -

 دقة املعلومات املالية؛ -

 .االمتثال للقوانني واللوائح املعمول هبا -

 2:كما تعرف من قبل اجملمع األمريكي للمحاسبني، على أن   

دارية، وكافة الطرق واملقاييس اليت تتبناها املؤسسة حلماية أصوهلا، وضبط الرقابة الداخلية هي عبارة عن اخلطة التنظيمية أو اإل"  

 ". الدقة والثقة يف بياناهتا احملاسبية، واالرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية، وتشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية املوضوعة مسبقا

 :خلي يكمن باألساس يفويف ضوء هذين املفهومني السالفني فإن اهلدف من استحداث نظام رقابة دا 

 محاية أصول املنشأة وممتلكاهتا من السرقة و االختالسات وسوء التسيري؛ -

 ضمان دقة البيانات واملعلومات اليت حتويها القوائم املالية، حىت ميكن االعتماد عليها من قبل املستخدمني؛ -

 إمتام األعمال بكفاءة وفعالية، وذلك دون إهدار للوقت واجلهد؛ -

 .لتزام بالقوانني والسياسات املعمول هبا داخل املنشأةتشجيع اال -

  

                                                             
1 Alin Mikol, op-cit, p70. 
 

2
 .220 ص ،2000 دمشق، دمشق، جامعة منشورات األول، الجزء ،المراجعة أصول ،وآخرون القاضي يوسف حسين 
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 الرقابة الداخليةنظام مقومات : ثانيا

باعتبار أنه ال يوجد نظام موحد للرقابة الداخلية ميكن تطبيقه على مجيع املنشآت بغض النظر عن طبيعة أنشطتها، وأحجامها،     

من املقومات والركائز املرتابطة، اليت من شأهنا أن تكسب أي نظام رقابة وأنظمتها، وظروفها، ولكن من املتصور وجود جمموعة 

داخلية مسة الفعالية وجتعل منه سليما مبا يكفي لتحقيق أهدافه، وعلى النقيض من ذلك فإن أي خلل أو قصور فيها من شأنه أن 

 1:حيد من فعالية هذا النظام، وميكن حصر هذه املقومات فيما يلي

 :ي الجيدالتنظيم اإلدار  -1

جيب وضع خطة تنظيمية و إدارية جيدة ودقيقة، وجوهر التنظيم اإلداري اجليد هو التحديد الدقيق والواضح للسلطات      

واملسئوليات، سواء لكل فرد أو قسم أو إدارة باملنشأة، وذلك بالشكل الذي يضمن عدم التداخل واالزدواج يف الواجبات، أو 

لتنصل من املسئوليات، ولتحقيق ذلك جيب أن يتوافر يف التنظيم اإلداري العديد من املبادئ التعارض يف االختصاصات،أو ا

 :واخلصائص منها

كالفصل بني أداء العمل وسلطة تسجيله : الفصل بين الوظائف المتعارضة والتقسيم المناسب والكافي لألعمال -

ء والتسجيل من شأنه الزيادة من احتمالية أو تسجيل نتائجه يف سجالت ودفاتر املنشأة، فتوحيد وظيفيت األدا

التالعب يف البيانات وعدم صدقه، كذلك الشيء بالنسبة لسلطة االحتفاظ باألصول وسلطة تسجيل العمليات 

املتعلقة هبا، كما هو الشأن كذلك بالنسبة لتقسيم العمل احملاسيب، حبيث ال ينفرد شخص واحد بالقيام بعملية معينة 

ايتها، مما يتيح ضمان مراجعة العمل ويقلل من فرص الغش واخلطأ والتزوير، ويزيد من فر ص من بدايتها حىت هن

 .اكتشافها حال وقوعها

حيث جيب أن تقوم اإلدارة العليا بتفويض بعض السلطات إىل املستويات اإلدارية الدنيا، لكي  :تفويض السلطات -

 .تتمكن من أداء األعمال املوكلة إليها

                                                             
1

 السنة، ذكر دون مصر، القاهرة، جامعة التجارة، كلية ،المراجعة  وبرامج مبادئ في مقدمة وآخرون، رمضان، الوفا أبو أحمد الرمز، سعيد عماد 
 (بتصرف. )20-01 ص
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يرتبط مفهوم االعتماد والتصريح والرتخيص باألعمال ارتباطا مباشرا مبفهوم : عتماد والتصريحتحديد سلطات اال -

السلطة واملسئولية والتفويض، ويقصد به إعطاء سلطة القيام بعمل معني يف يد شخص معني، كأن تنص تعليمات 

 .ملواد األولية ألغراض املنشأةاإلدارة واللوائح الداخلية على انه من سلطة مدير املشرتيات الرتخيص بشراء ا

بعد التحديد الدقيق للسلطات واملسئوليات، وتفويض بعض السلطات، ومراعاة  :إعداد دليل للهيكل التنظيمي -

االستقالل الوظيفي بني اإلدارات والوظائف املتعارضة، فإنه جيب تدوين ذلك يف دليل مطبوع، ليكون مرجعا ومرشدا 

 .جلميع العاملني باملنشأة

جيب مراعاة بساطة اهليكل التنظيمي قدر اإلمكان، وجتنب التعقيد حىت يتسىن للعاملني فهمه  :لبساطة والمرونةا -

وااللتزام به، وناحية أخرى جيب أن يتسم باملرونة حىت يتالءم مع الظروف املتغرية والتطورات املستقبلية يف األنشطة 

 .مي جديدواألعمال، دون احلاجة إىل إعادة إنشاء هيكل تنظي

جيب توفر قنوات اتصال فعالة بني املستويات اإلدارية املختلفة، وذلك من أعلى إىل : وجود نظام فعال لالتصال -

أسفل ومن أسفل إىل أعلى، حىت يتحقق حسن فهم التعليمات، وإبداء اآلراء ومشاركة مجيع املستويات اإلدارية يف 

 .وضع واجناز أهداف املنشأة

 :نظام محاسبي سليم -2

يهدف النظام احملاسيب واملايل السليم إىل توفري إجراءات تضمن دقة وسالمة وتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات واملعلومات     

املالية وعرضها وتوفريها بطريقة تتفق مع مبادئ ومعايري احملاسبة املتعارف عليها، باإلضافة إىل دوره يف الرقابة واحلماية واكتشاف 

 :يتمكن النظام احملاسيب من حتقيق هذه األهداف، فالبد من ارتكازه على جمموعة من املقومات التالية الغش واخلطأ، وحىت

حيث جيب توافر جمموعة مستنديه سليمة تكفل الدليل املادي واملوضوعي حلدوث املعامالت، وتوفر  :المستندات -

 .ات احملاسبية عنهوسائل لالتصال بني اجلهات واألقسام املسئولة عن أداء وتنفيذ العملي

يتوقف عدد وتصميم وشكل وطريقة القيد بالدفاتر على الطريقة احملاسبية املتبعة، وتنقسم الدفاتر  :الدفاتر والسجالت -

 .بصفة أساسية إىل جمموعتني، دفاتر اليومية ودفرت األستاذ

املنشأة، وتبوب هذه احلاسبات  وهو عبارة عن قائمة بأمساء وأرقام احلسابات اليت تستخدمها :دليل مبوب للحسابات -

، مث تقسم كل جمموعة إىل جمموعات فرعية، (إيرادات -مصروفات -التزامات -أصول)انسة، يف جمموعات أساسية ومتج
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وحيدد دليل احلسابات البنود اليت جيب تسجيلها يف كل حساب من هذه احلسابات، وقواعد القيد أو التسجيل، وهذا 

 .الت اخللط وحدوث األخطاءمن شأنه التقليل من احتما

وباعتبارها خمرجات النظام احملاسيب، وأداة لنقل وتوصيل املعلومات إىل املستخدمني، وتعت ر : القوائم والتقارير المالية -

 .التقارير املالية إحدى وسائل الرقابة وتقييم األداء

ندات والقيد يف السجالت وإعداد توضح الدورات املستندية خطوات إعداد املست :الدورات المستندية المحكمة -

التقارير، وبالتايل فهي تربط املستند منذ مرحلة إنشائه بالدفاتر والسجالت املختلفة وحتكم الرقابة عليه يف مجيع املراحل 

 .اليت مير هبا، وختتلف هذه الدورات حبسب طبيعة املستندات والعمليات

سيب السليم على النظام احملاسيب املايل فقط، وإمنا جيب أن ميتد أيضا جيب أال يقتصر النظام احملا :وجود نظام للتكاليف -

إىل وجود نظام للتكاليف، من شأنه املسامهة يف حتقيق أهداف الرقابة الداخلية مبا يوفره من معلومات تفصيلية تفيد يف 

   .التخطيط والرقابة على مراكز النشاط املختلفة يف املنشأة

 : المؤهلين وجود مجموعة من العاملين -3

إن فعالية نظام الرقابة الداخلية يف حتقيق أهدافه تعتمد وبشكل كبري على كفاءة وقدرة العاملني القائمني بوضع هذه 

 .األنظمة موضع التنفيذ والتطبيق، فال جدوى من نظام جيد التصميم، يطبق من قبل عاملني غري مؤهلني

 :ة ما يليولتحقيق ذلك، وضمان كفاءة العاملني، وجب مراعا

 وجود نظام الختيار وتقييم العاملني، والتوصيف الدقيق للوظائف وحتديد مؤهالت شغل كل وظيفة؛ -

 وجود برنام  للتدريب املستمر جلميع العاملني يف كل املستويات اإلدارية؛ -

 وجود نظام مالئم للحوافز والرتقيات لرفع كفاءة العاملني؛ -

 .يةاالهتمام باجلوانب السلوكية واإلنسان -

 :اآللية وااللكترونيةاالستعانة بالوسائل  -4

، ويقلل احتماالت اخلطأ والتالعب هبا، كما أنه يساعد على دقتها زيادة إىل يؤدي استخدام الوسائل اآللية يف تشغيل البيانات   

 .توفريها يف الوقت املناسب ملتخذي القرارات، مما يساهم يف حتقيق أهداف الرقابة الداخلية
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 بط لحماية األصول والسجالت  ضوا -5

جيب أن توفر املنشأة اإلمكانيات والوسائل الالزمة حلماية كل من األصول والسجالت واملستندات من التلف أو الفساد     

الضياع والسرقة، فكما جيب إتباع سياسات مثلى لصيانة األصول وحفظ املواد األولية، كذلك الشيء بالنسبة للسجالت 

 .1 جيب حفظها يف خزان حديدية من شأهنا احليلولة دون الوصول إليها والتالعب هبا أو إجراء تعديالت عليهواملستندات يف

 تقييم ومتابعة النظام -6

فبطبيعة احلال لن حتقق تلك املقومات السابق ذكرها أي جدوى أو منفعة إذا مل يلتزم العاملني باملنشأة بإتباع تعليمات     

الداخلية، ولذلك حترص املنشأة على وضع وتنفيذ إجراءات ميكن من خالهلا التحقق من مدى التزام  وإجراءات نظام الرقابة

 .2موظفيها بتعليمات ولوائح نظام الرقابة الداخلية املطبق

 :عناصر الرقابة الداخلية: ثالثا

، 3عناصر رئيسية 62ية يتكون من فإن نظام الرقابة الداخلية يف الوحدات االقتصاد 132طبقا للمعيار الدويل للتدقيق رقم 

 :واملدقق مطالب بدراسة وفهم هذه املكونات التالية

 :بيئة الرقابة -1

ويقصد هبا البيئة الرقابية العامة لدى املنشأة، وهي تعكس وعى كل من إدارة املنشأة ومالكها باإلضافة إىل عامليها، كما  

دارية املقررة ودرجة التمسك وااللتزام بتطبيقها، وهي متثل األساس لكافة تؤثر بيئة الرقابة على حتديد السياسات واإلجراءات اإل

العناصر األخرى، فبدون بيئة رقابة فعالة فمن غري احملتمل أن يرتتب على املكونات األخرى إجراءات رقابية ذات جدوى، بغض 

 :النظر عن وجودها، وهي بدورها تتكون من جمموعة من العناصر األساسية وهي

وهي تعت ر عنصر جوهري يف بيئة الرقابة، ألهنا تؤثر على تصميم وإدارة ومراقبة املكونات : انة والقيم األخالقيةاألم -

األخرى هليكل الرقابة الداخلية، وعلى اإلدارة إيصال هذه املعايري األخالقية والسلوكية للعاملني، للحد من ارتكاب 

 .تصرفات غري أخالقية

                                                             
1

 الرياض، للنشر، المريخ دار سعيد، الدين كمال حجاج، حامد أحمد تعريب والتطبيق، النظرية بين المراجعة هنكي، أمرسون توماس، وليم 

  .010 ص ،0212
2

 .010 ص ، المرجع فسن 
3

 ،العالقة ذات والخدمات األخرى التأكيد وعمليات جعةوالمرا والتدقيق الجودة للرقابة الدولية المعايير إصدارات للمحاسبين، الدولي اإلتحاد 

 . 212 ص ،2000 األردن، األول، الجزء القانونيين، للمحاسبين العربي الدولي المجمع ترجمة
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فعالية إجراءات الرقابة الداخلية على درجة كفاءة وتأهيل العاملني باملنشأة، فال سبيل  لنجاح  تعتمد :التأهيل والكفاءة -

 .نظام الرقابة الداخلية يف حتقيق أهدافه إال يف ظل وجود موظفني يتحلون باألمانة والكفاءة يف تأدية مسؤولياهتم

اإلدارة مسؤولية االختيار واحلفاظ على نظام سليم تقع على عاتق جملس  :درجة فعالية مجلس اإلدارة أو لجنة التدقيق -

للرقابة الداخلية، وغالبا ما يعهد جملس اإلدارة إىل جلنة التدقيق مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية، 

 .وبالتايل تبين نظم الرقابة الداخلية املالئمة

نشأة مبنهجية الفكر اإلداري، وأسلوب عملها جتاه خماطر األعمال حيث تتأثر البيئة الرقابية العامة للم :فلسفة اإلدارة -

 .والرقابة عليها، وحتفظها من عدمه جتاه السياسات احملاسبية البديلة

يستلزم وجود نظام للرقابة الداخلية خطة تنظيمية من شأهنا تقسيم املنشأة إدارات وأقسام فرعية  :الهيكل التنظيمي -

 .الختصاصات واملسؤوليات بدقة ووضوحمالئمة، ويعمل على حتديد ا

ويقصد هبا حتديد اخلطوط العريضة بني السلطة واملسؤولية طبقا للهيكل التنظيمي  :تحديد المسؤوليات والصالحيات -

 .املطبق يف املنشأة

مكانيات ما يقع على عاتق إدارة املنشأة التأكد من أن األفراد العاملني، لديهم اإل :سياسات وتطبيقات الموارد البشرية -

 .تؤهلهم لالضطالع مبهامهم ومسؤولياهتم

 تقييم المخاطر المرتبطة بإعداد القوائم المالي -2

وهي تتمثل يف عملية حتديد وحتليل املنشأة وإدارهتا للمخاطر املرتبطة بإعداد القوائم املالية طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف    

يدة بالدفاتر، وعموما تنجم مثل هذه املخاطر عن حدوث ظروف خارجية أو عليها، كاحتمال وجود عمليات مالية غري مق

داخلية من شاهنا التأثري على تسجيل ومعاجلة البيانات املالية والتقرير عنها، وبالتايل فاإلدارة مطالبة بتحديد اآلثار اجلوهرية 

 .واحتماالت حدوثها وطرق إدارهتا

رتكز على حتديد وحتليل وإدارة املخاطر اليت ميكن أن تؤثر على حتقيق أهداف إن هدف اإلدارة يف تقييم تلك املخاطر ي 

املنشأة، وهي تعت ر مبثابة جزء من تصميم وتشغيل نظم الرقابة الداخلية للتقليل من اخلطأ والغش، يف حني يهدف املدقق عند 

مال وجود أحداث وترتيبات أو تعديالت تقييم املخاطر إىل حتديد وتقييم املخاطر احلتمية، بغرض الوقوف على مدى احت

 .جوهرية من شأهنا التأثري على القوائم املالية
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 :أنشطة الرقابة -3

وهي تتمثل يف السياسات واإلجراءات اليت حتددها اإلدارة لتحقيق أهداف املنشاة، وعادة ما تكون لتلك األنشطة أهداف       

ملنشأة، ومتتد ألبعد من جمرد النظام احملاسيب وتطبيقاته، الذي يضمن إتباع عديدة كما يتم تطبيقها عند مستويات خمتلفة داخل ا

 :قوائم مالية ذات دقة ومصداقية، وتتمثل أنشطة الرقابة يف

تعتمد إدارة املنشأة عند فحص األداء على املقارنة بني البيانات التشغيلية واحملاسبية، ويف ضوء ذلك يتم : فحص األداء -

 .صحيحيةاختاذ اإلجراءات الت

ميكن تقسيم الرقابة اخلاصة بتشغيل ومعاجلة العمليات إىل ثالث جمموعات، وهي التصديق السليم  :معالجة المعلومات -

 .للعماليات املالية، وتصميم واستخدام مستندات وسجالت كافية، باإلضافة إىل الضبط الداخلي املستقل

نشطة اليت تضمن األمن املادي لألصول ومحاية السجالت وبرام  تتضمن نظم الرقابة املادية، األ: نظم الرقابة المادية -

 .احلسابات وملفات البيانات

  1.وهذا من أجل تقليل احتمال الغش أو اخلطأ: الفصل بين المسؤوليات -

 :نظام المعلومات وإعداد التقارير واإلبالغ -4

اإلجراءات والسجالت اليت أنشئت ملباشرة وتسجيل  يتكون نظام املعلومات واالتصال اخلاص بإعداد التقارير املالية من     

ومعاجلة وإعداد القوائم املالية حول معامالت املنشأة أو احملافظة على أصوهلا والتزاماهتا وكذلك حقوق املسامهني ، ويتم إعداد هذه 

 . للمنشأةالتقارير بالشكل اإللكرتوين أو اليدوي الذي تستخدمه املنشأة قي قياس ومراجعة األداء املايل

وتؤثر نوعية وجودة املعلومات اليت ينتجها هذا النظام على قدرة املنشأة على اختاذ قرارات مناسبة يف إدارة ومراقبة أنشطة     

 2.املنشاة وإعداد تقارير مالية دقيقة وموثوقة

 : المراقبة ومتابعة األداء -5

م الرقابة الداخلية خالل فرتات خمتلفة، وهذه املراقبة واملتابعة وهي عملية دورية ومستمرة للوقوف على مدى جودة أداء نظا    

تتضمن تقييم عملية تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية املطبق للتأكد من مطابقته ملا هو خمطط، وهذا الختاذ التعديالت 

                                                             
1

 رى،الكب المكتبات دور السابع، الكتاب المراجعة، في لطفي أمين الدكتور موسوعة ،الداخلية الرقابة نظم مراجعة لطفي، أحمد السيد أمين 

 (بتصرف. )00-00 ص ،2000 القاهرة،
2

 .202ص ،سابق مرجع الشحنة، زيد أبو رزق 
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ير والتعديل من خالل دراسة نظام الرقابة واإلجراءات التصحيحية إن تطلب األمر ذلك، ويتم التوصل إىل املعلومات املتعلقة بالتقد

 .   1الداخلية احلالية، تقارير املدقق الداخلي، التغذية العكسية املرتدة من خمتلف املستويات داخل املنشأة

 :مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي تجاه نظام الرقابة الداخلية: رابعا

 :مهية خاصة للمدقق، ويرجع ذلك باألساس لألسباب التاليةحمل التدقيق أاملطبق يف املنشأة ميثل نظام الرقابة الداخلية      

أن مهام مدقق احلسابات تتعلق أساسا باحلكم على مدى صدق املعلومات اليت حتتويها القوائم املالية، باإلضافة إىل مدى  -1

ه تسجيل العمليات املالية، والذي بط بأسلوب األداء الذي يتم بتانتظام وسالمة الدفاتر والسجالت، وهذا مما الشك فيه ير 

 نظام الرقابة الداخلية املستخدم يف املنشأة؛ببدوره يرتبط 

باعتبار مدقق احلسابات وكيال عن املسامهني للرقابة على تصرفات اإلدارة فيما يتعلق حبسن استخدام املوارد املالية املتاحة  -0

د اختذت مجيع اإلجراءات الكفيلة باحلفاظ على هذه املوارد للمنشأة، وهلذا فهو مطالب بالتأكد من أن هذه األخرية ق

 واستخدامها أكفأ استخدام، وتتمثل هذه اإلجراءات فيما تضعه اإلدارة من أنظمة للرقابة الداخلية؛

التطور الذي طرأ يف جمال األعمال وساهم يف اتساع حجم املنشآت وتعدد عملياهتا، جعل من غري املمكن القيام بتدقيق  -3

ص تفصيلي جلميع العمليات اليت حتتويها الدفاتر والسجالت، فأصبح التدقيق يقوم أساسا على االختبارات، ومما الشك وفح

 .2فيه فإن حجم وكمية هذه االختبارات اليت سيعتمد عليها املدقق، ستتوقف على مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية املطبق

فإن املدقق مطالب بتقييم  (102)قرته املعايري الدولية للتدقيق على غرار املعيار الدويل ومن خالل استعراضنا ملا سبق، وملا أ     

 (132)نظام الرقابة الداخلية من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة، والتخطيط لعملية التدقيق بشكل فعال، أما املعيار الدويل 

يتعلق بالعناصر املرتبطة بإعداد التقارير املالية دون سوها، مع ترك احلكم فقد ألزم املدقق باحلصول على فهم  للرقابة الداخلية فيما 

 .3للمدقق بشأن حتديد مدى ارتباط كل عنصر بعملية التدقيق

أما اجملمع األمريكي للمحاسبني القانونيني فقد أصدر رأيه بشأن مسؤولية املدقق جتاه الرقابة الداخلية، على أن مدقق احلسابات    

وال مسؤولية كاملة عن فحص وتقييم نظام الرقابة احملاسبية، ملا هلذه النظام من تأثري مباشر وارتباط وثيق بطبيعة عمل يعت ر مسئ

مدقق احلسابات واألهداف الواجب حتقيقها من عملية التدقيق، فالرقابة احملاسبية بوسائلها ومقاييسها املتعددة، هتدف إىل اختبار 

                                                             
1

 . 012ص ،سابق مرجع األول، الجزء لوبيك، جيمس أرينز، ألفين 
2

 .002-001 ص ،2001 القاهرة، القاهرة، جامعة التجارة، كلية مطبوعات ،ومعاييرها المراجعة أساسيات وآخرون، الصباغ المولى عبد أحمد 
 (بتصرف)
3

 ( بتصرف.) 202/210 ص ،سابق مرجع للمحاسبين، الدولي اإلتحاد 
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سجلة يف الدفاتر واحلسابات اخلتامية ودرجة االعتماد عليها، والشك أن هذا له تأثري واضح على درجة دقة البيانات احملاسبية امل

 .إفصاح القوائم املالية ومدى داللتها على نتيجة األعمال واملركز املايل، واليت تعت ر هدفا أساسيا ترمي إىل حتقيقه عملية التدقيق

لي، ويعود السبب لكون هذا الفرع من فروع الرقابة الداخلية يهدف إىل محاية أصول وكذلك نفس الشيء بالنسبة للضبط الداخ   

املنشأة وموجوداهتا من االختالس والتالعب وسوء االستعمال، وهذا ما يهدف إليه املدقق من خالل مهمته، وهلذا لزم على هذا 

 . ر وخطة مهمة التدقيق اليت يضطلع هبا املدققاألخري تقييم سياسات ووسائل الضبط الداخلي، فمن شأنه التأثري على مسا

وعلى النقيض من ذلك، فتقييم نظام الرقابة اإلدارية ليس من مسؤوليات مدقق احلسابات مامل تؤثر على مدى داللة القوائم املالية 

ددها يف عمله، وهذا يرجع موضع التدقيق، وهذا نظرا لعدم تأثريها املباشر على برنام  التدقيق وكذلك كمية االختبارات اليت حي

     .           1باألساس إىل أن هدف الرقابة اإلدارية يسعى لتحقيق أك ر كفاية إنتاجية ممكنة وضمان تنفيذ السياسات اإلدارية املسطرة

الداخلية  ويف ظل هذا اجلدل حول مسؤولية مدقق احلسابات فيما يتعلق بالرقابة احملاسبية والضبط الداخلي دون الرقابة     

اإلدارية لعدم ارتباطها املباشر بنطاق عمله وفحصه، فإننا منيل للرأي الذي يرى بضرورة قيام املدقق بتقييم الرقابة الداخلية بكافة 

عناصرها وفروعها ومقاييسها وإجراءاهتا وذلك ألن وجود أي ثغرات أو نقاط ضعف يف نظام الرقابة اإلدارية من شأنه التأثري على 

ء احملاسيب واملايل، ألن هذا األخري ما هو إال انعكاس مباشر أو غري مباشر لألداء اإلداري، وبالتايل فإن عناصر الرقابة اإلدارية األدا

 . هي عناصر متكاملة ومرتابطة مع بعضها البعض، وما تقسيمها إىل فروع وعناصر إال بغية دراستها بشكل نظري ال غري

  :ام الرقابة الداخليةخطوات تقييم نظ :خامسا      
من املعلوم أن تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية هو مسؤولية تقع على عاتق إدارة املنشأة، وما على املدقق إىل حماولة     

 الوقوف على مدى إمكانية االعتماد على هذا النظام يف اختبار العينات كما ونوعا، وختطيط عملية التدقيق بناءا عليه، وحماولة

فهم ودراسة نظام الرقابة الداخلية املطبق من قبل منشأة العميل، جيب أن تتمم باحلصول على األدلة واملعلومات حول املقومات 

األساسية واإلجراءات الرقابية لتحديد مدى كفاءهتا وفعاليتها، وتتم هذه العملية املمنهجة يف إطار خطوات متكاملة وعلى النحو 

 :  التايل

 دراسة وفهم نظام الرقابة الداخلية المطبق: لىالخطوة األو  -1

 حيث يقوم املدقق خالل هذه املرحلة بتجميع البيانات واملعلومات حول نظام الرقابة املطبق داخل املنشأة، باإلضافة إىل      
                                                             

 (بتصرف. )020ص ،سابق مرجع ،الحسابات تدقيق هللا، عبد أمين خالد  1
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 ضعف يف هذا النظام  اإلجراءات والتعليمات والضوابط املختلفة املكونة له، وهذا ألجل تكوين نظرة عامة عن نواحي القوة وال

وفهم بيئته وتدفق العمليات فيه، ويعمد املدقق يف هذا الصدد إىل اإلطالع على اللوائح اليت حتدد اإلجراءات والقواعد املختلفة، 

واخلرائط التنظيمية اليت توضح العالقات اإلشرافية وحتدد سلطات ومسؤوليات العاملني داخل املنشأة، كمعرفة مسؤوليات 

 حبيازة األصول وتنفيذ العمليات وإمساك السجالت، كما يقوم املدقق باإلطالع على تقارير وبرام  تدخل مصلحة املختصني

التدقيق الداخلي باملنشأة، ويف اجململ فإن خمتلف هذه اإلجراءات الرقابية املصممة واملطبقة من قبل إدارة املنشأة ال خترج عن  

 1:كوهنا

 قوع األخطاء والتحريفات؛ إجراءات موضوعة لتجنب ومنع و  -

 .أو أهنا إجراءات موضوعة الكتشاف هذه األخطاء والتحريفات وتصحيحها حال وقوعها -

ويف هذا الصدد يلجأ املدقق إىل استخدام عدة طرق ووسائل لتسهيل مجع املعلومات الالزمة اليت متكنه من اإلحاطة جبوانب    

 :هذه الوسائل ما يلي نظام الرقابة حمل الدراسة والتقييم، ومن أهم

 قائمة االستقصاء: 

هي قائمة يضمنها املدقق جمموعة من األسئلة اليت تعت ر مبثابة املقاييس واإلجراءات السليمة والكافية الواجب توفرها، وملا جيب     

ل التدقيق لإلجابة عليها، أن يكون عليه نظام الرقابة الداخلية، على أن تقدم هذه األسئلة إىل املوظفني والعاملني باملنشأة حم

وتصمم قوائم االستقصاء، حبيث أهنا تشمل مجيع نواحي النشاط يف املنشأة، كما جيب مراعاة البساطة والوضوح عند صياغة 

ة تدل على فعالية وكفاء" نعم"، على اعتبار أن اإلجابة بــ 2"ال"أو " نعم"األسئلة، وأن تتسم بكوهنا مغلقة حبيث حتتمل اإلجابة بــ 

، وهذا من شأنه تسهيل 3فهي تدل على مواطن الضعف اليت تعرتي النظام املطبق" ال"الرقابة الداخلية املطبقة، أما اإلجابة بــ 

 .عملية اكتشاف مواطن الضعف للمدقق، واليت عليه أن يوليها اهتماما أكثر

ة تتعلق بأحد جماالت النشاط داخل املنشأة،  وعادة ما يتم ختصيص كل قسم أقسام قائمة االستقصاء، جملموعة من األسئل   

 .كمجموعة متعلقة باملبيعات وأخرى للمشرتيات أو النقدية أو غريها

 :منوذج جملموعة أسئلة اخلاصة باالستفسار عن نظام الرقابة الداخلية اخلاص باملقبوضات النقدية( 60-63)ويوضح الشكل رقم 

                                                             
 (بتصرف. )10-10 ص سابق، مرجع وآخرون، الزمر سعيد عماد  1

2 Robert Obert et autre, DSCG4 comptabilité et audit, édition Francis Lefebvre, 0eme éditions , Paris,2017, 

p664.   
 (بتصرف. )10ص ،سابق مرجع وآخرون، الزمر سعيد عماد  3
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 ء خاصة بالمقبوضات النقديةنموذج لقائمة استقصا: (31-10) الجدول رقم

 ال نعم األسئلة

   هل يف إمكان الشخص الذي يتداول النقدية الوصول إىل سجالت املقبوضات النقدية؟

   هل يتم إيداع كافة املقبوضات النقدية بالبنك يوميا؟

   هل يتم إعداد كشف بكافة املقبوضات اليومية من الزبائن؟

   ملقبوضات النقدية يف تسجيل قيمتها يف الدفاتر؟هل يستخدم قسم احملاسبة كشف ا

   هل يتسلم شخص آخر خبالف الصراف كشف حساب البنك والشيكات اليت يتم صرفها؟

   هل يتم فحص اخلصومات النقدية املمنوحة للعمالء بصفة دورية ؟

   هل يتم تسوية قيود إثبات املقبوضات مع قسائم اإليداعات؟ 
 .100املوىل الصباغ وآخرون، مرجع سابق، ص أمحد عبد :المصدر

 

ويتميز أسلوب قائمة االستقصاء بكوهنا توفر على املدقق الوقت واجلهد، وكذلك ألهنا متنحه إمكانية تغطية كافة جماالت     

 .1النشاط وعمليات العميل

  خرائط التدفق 

ليات النشاط املختلفة داخل املنشأة بغية فهم تسلسل وهي عبارة عن متثيل بياين بالرموز واألشكال لنشاط معني أو لعم    

وحمطات العمل، باإلضافة إىل القرارات، وكل هذا يف   وسجالتالعالقات املختلفة هلذه النشاطات وما يتعلق هبا من مستندات 

ام بطريقة بسيطة،  كما بعبارة أخرى فخرائط التدفق توضح سري العمليات بني أجزاء النظ ، أو2إطار التنظيم السائد يف املنشأة

 .3توضح الوسائل املستعملة يف إدخال واستخراج البيانات يدويا كانت أو آليا

واملدقق من خالل هذه اخلرائط ميكنه فهم كيفية عمل وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية، وبالتايل متكنه من حتديد مواطن القوة    

ل املنشأة من بدايتها إىل هنايتها، ويتميز هذا األسلوب بكونه يعطي صورة والضعف وذلك بتتبعه ملسار العمليات املختلفة داخ

                                                             
1

 .002 ص ،2000 الجزائر، بودواو، الجزائرية المكتبة األولى، الطبعة ،العلمي البحث منهجية أسس ،رشيد بوعافية منور، أوسرير 
2 Robert obert, et autre , DSCG4, Comptabilité et audit,2017, op-cit, p661. 

3
 .10ص ،سابق مرجع وآخرون، الزمر سعيد عماد 
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شاملة ودقيقة عن نظام الرقابة الداخلية، كما مينح املدقق سهولة يف تتبع اإلجراءات املطبقة وفهمها، ويظهر الشكل التايل بعض 

 :أهم الرموز شائعة االستعمال يف خرائط التدفق

 لرموز الشائعة المستعملة في خرائط التدقيقبعض ا: (14-10: )الشكل رقم

 
 
 
 
 مستند حفظ دائم ملستند نقطة البداية أو النهاية 
 
 
 
 

 تدفق وانتقال البضاعة إدخال أو إخراج حفظ مؤقت للمستند
 
 
 
  

 اختاذ قرار       تشغيل يدوي                   اسطوانات وأشرطة حمفظة   

 . لباحث بناءا على عدة مراجعمن إعداد ا: المصدر

 التقرير الوصفي: 

وهو تقرير يعده املدقق يصف فيه بطريقة شاملة، نظام الرقابة الداخلية وما يتضمنه من فصل للسلطات وتوزيع للمسؤوليات،     

م احلصول على وطبيعة املستندات والسجالت املستخدمة، وخمتلف العمليات واإلجراءات الرقابية املتبعة يف كل عملية، ويت

املعلومات اليت حيتويها التقرير من خالل خ رة املدقق يف التعامل مع املنشأة، باإلضافة إىل الفحص الفعلي واملباشر لنواحي النشاط، 

كما يتم عرض هذا التقرير على املسئولني يف املنشأة تندات املستخدمة، واليت توضح ذلك،واإلطالع على دليل اإلجراءات واملس

، 1ء آرائهم خبصوص املعلومات الواردة فيه، أو احلصول على بعض اإلضافات أو التفسريات اليت يرى املدقق بأهنا الزمةإلبدا

                                                             
 .002 ص ،سابق مرجع وآخرون، حجاج حامد أحمد  1
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وخيلص التقرير الوصفي إىل حتديد نقاط الضعف يف النظم املستعملة وحماسبتها، غري أنه يعاب على هذا األسلوب تطلبه للكثري 

 .من اجلهد والوقت من قبل املدقق

واهلدف من استخدام املدقق ألكثر من أسلوب يف عملية مجع املعلومات حول نظام الرقابة الداخلية، هو حماولة مجعه ألك ر    

 .    قدر ممكن من املعلومات اليت من شأهنا مساعدته يف الفهم املتكامل هلذا األخري، مبا يسهل عملية تقييمه

م الرقابة الداخلية املطبق داخل املنشاة، وما يتصل به من مقاييس وإجراءات وختلص هذه اخلطوة بإجراء تقييم مبدئي لنظا   

 1:رقابية، ويف الغالب يتم تقييم وتصنيف اإلجراءات الرقابية من قبل املدقق إىل

   مقاييس وإجراءات رقابية سليمة وفعالة، وميكن االعتماد عليها لتحقيق أهداف التدقيق، وهي اليت يتم إخضاعها

 ت االلتزام يف اخلطوة املوالية؛الختبارا

  مقاييس وإجراءات رقابية سليمة وفعالة ولكن ال ميكن االعتماد عليها، نظرا لتوقع املدقق أن تكلفة أداء اختبارات

 االلتزام املرتبطة هبا تزيد عن املنفعة املتوقعة من االعتماد عليها؛

 تعانيه من أوجه ضعف جوهرية، وهذه اإلجراءات ال ميكن  مقاييس وإجراءات رقابية غري سليمة وغري فعالة، نظرا ملا

 .االعتماد عليها، وبالتايل ال تطبق عليها اختبارات االلتزام، ألنه ال جدوى من دراسة مدى االلتزام بإجراءات غري فعالة

بشكل حيد من حتقيق ومن خالل كل ما سبق فإن املدقق إذا خلص إىل عدم كفاية اإلجراءات والضوابط الرقابية الداخلية    

األهداف املنوطة بوجود هذا النظام داخل املنشاة، وأن ذلك يؤثر إىل حد كبري على دقة البيانات املالية، ومنه على عدالة القوائم 

املالية، وأن املدقق ليس بإمكانه فحص كل نقاط الضعف ومواطن القصور نظرا رمبا لك ر حجم العمليات أو لكثرة ضغوط العمل 

      .      كتبه، فإن بإمكانه االنسحاب واالمتناع عن إبداء رأيهعلى م

 دراسة وفحص مدى االلتزام باإلجراءات الرقابية: الخطوة الثانية -2

املصممة وأهنا مطبقة فعال، فبعد  تتمحور هذه اخلطوة حول التحقق من مدى جتسيد وتطبيق اإلجراءات والضوابط الرقابية    

 املصمم واملطبق يف عملية التدقيق، وهذا من خالل التقييم املبدئي له يف  ة االعتماد على نظام الرقابة الداخليةاقتناع املدقق بإمكاني

أوىل اخلطوات، يتعني عليه كذلك التحقق من مدى التزام إدارة املنشأة والعاملني هبا بالضوابط الرقابية املوضحة يف دليل اإلجراءات 

، واليت مت تقدميها للمدقق من قبل إدارة املنشأة، وهتدف هذه اخلطوة لضمان السالمة الفعلية العملية واملستندات التنظيمية األخرى

                                                             
 .10 ص ،سابق مرجع وآخرون، الزمر سعيد عماد  1
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إىل جانب السالمة النظرية اليت سبق وأن اقتنع بكفايتها لتحقيق الرقابة يف هذا النظام الذي هو قيد الفحص والتقييم، وميكن 

ن خالل املشاهدات الفعلية والشخصية لبعض العمليات، أو من خالل تتبع الوقوف على مدى االلتزام باإلجراءات الرقابية م

 .1بعض العينات من املعامالت أو العمليات وتتبع الضوابط اليت مرت هبا من بدايتها إىل هنايتها

من قبل اإلدارة والعاملني كما  للمدقق أن ميتنع عن إمتام عملية التدقيق عند هذه املرحلة، إذا اقتنع بعدم وجود نية صادقة والتزام     

بالضوابط واملقاييس املوضوعة، واليت من شأنه أن تزيد من احتمالية الغش والتالعب يف البيانات املالية، وأن املدقق ال يستطيع 

حتمل مسؤولية التحقق من جممل العمليات واملعامالت، وعدم قدرته لذلك، نظرا حلجمها وكذلك نظرا حلجم ارتباطات مكتب 

 .قيق اليت حتول دون ذلكالتد

 التقييم النهائي لنظام الرقابة والتقرير عنه: الخطوة الثالثة -3

بعد مجع املدقق للمعلومات واحلقائق املتعلقة بتصميم نظام الرقابة وفحص الطرق اليت يتم هبا تنفيذ هذا النظام، عندها يكون     

داخل املنشأة بغية حتقيق األهداف الرقابية املرجوة منه، وهو الشيء مبقدوره احلكم على مدى كفاءة وفعالية هذا النظام املطبق 

الذي يقوده إىل حتديد حجم ونطاق االختبارات اليت ميكن اعتمادها، وبصفة عامة تتضمن نتائ  التقييم نقاط الضعف اليت مت 

واليت من شأهنا التأثري على مدلول القوائم اكتشافها سواء ما تعلق منها بالتصميم أو التطبيق الفعلي من قبل اإلدارة والعاملني، 

املالية، ويكون ذلك من خالل تقرير تفصيلي، يتم رفعه إىل إدارة املنشأة حمل التدقيق، مع إبداء النصح مبا يعتقد أنه كفيل مبعاجلة 

لة النظام مبا خيدم اهلدف املوجود هذه االحنرافات املتعلقة بااللتزام الكامل بتنفيذ إجراءات وتعليمات النظام أو بإعادة تصميم وهيك

  .   ألجله

 تدقيق الحسابات : المطلب الثالث  

سنتطرق يف هذا املطلب على اعتباره يدور حول ثالث مرحلة من مراحل مهمة تدقيق احلسابات وإن مل نقل أمهها، وهي     

 نها الدفاتر والقوائم املاليةاإلجراءات اليت جيب أن يتبعها املدقق يف التحقق من صحة احلسابات اليت تتضم

 تدقيق الدفاتر المحاسبية: أوال

 رداته، تعت ر الدفاتر احملاسبية اللبنة األوىل للقوائم املالية، باعتبارها السجالت اليت يقيد فيها الكيان عملياته التجارية، صادراته و وا  
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يد االقتصادي أو القانوين للمنشأة أو املتعاملني معها، وهلذا حقوقه والتزاماته، وتكتسي هذه الدفاتر أمهية كبرية سواء على الصع

( 11-20)من القانون ( 02املادة )من القانون التجاري اجلزائري، وكذا ( 21املادة )جند أن املشرع  اجلزائري، ومن خالل 

عنوي مبسك كل من دفرت اليومية ، قد ألزم كل من له صفة التاجر سواء أكان شخص طبيعي أو م 1املتضمن للنظام احملاسيب املايل

 .ودفرت األستاذ ودفرت اجلرد، وهذا بغية مسك حماسبة أكثر تنظيم، ومن شأهنا إظهار الوضع املايل احلقيقي لذوي املصاحل بالكيان

ودفرت  وسنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل بعض اإلجراءات اليت يتبعها املدقق يف فحص ومراجعة كل من دفرت اليومية    

األستاذ، أما دفرت اجلرد فهو عبارة عن نقل ملا تتضمنه امليزانية وحساب النتائ ، وبالتايل فاإلجراءات هي نفسها ملا ستؤول إليه 

    .         عملية تدقيق هذين القائمتني

 :تدقيق دفتر اليومية -1

، فالبد ة العامة، أو اليوميات املساعدةحىت يتمكن املدقق من الوقوف على مدى صحة التسجيالت اليت تتضمنها اليومي

  :للمدقق من إتباع اإلجراءات التالية

جيب أن يقوم مدقق احلسابات بتحقيق يف هذه القيود عن طريق مقارنتها ببنود ميزانية الفرتة السابقة  :قيود فتح الدفاتر -

فيجب احلصول على البيانات التفصيلية ومقارنتها املعتمدة، وباعتبار امليزانية حتتوي على احلسابات اإلمجالية لبعض البنود، 

 .مع احلسابات اخلاصة هبا

عند وقوع أخطاء حماسبية، وجب تصحيح هذه األخطاء بإثبات قيود التصحيح يف دفرت اليومية،  :قيود تصحيح األخطاء -

راجع املستندية للعمليات ويتمثل واجب مدقق احلسابات يف تتبع هذه األخطاء ومقارنة مدى سالمة قيود التصحيح، مع امل

 .املقيدة خطأ

يتم تسجيل عمليات بيع وشراء األصول الثابتة يف دفرت اليومية، وعند تدقيق هذه  :قيود بيع وشراء األصول الثابتة -

العمليات جيب التحقق من صدور تصديق العملية من اجلهة املخولة، مع اإلطالع على املستندات األصلية هلذه العمليات 

من وجود األصول املشرتاة، كما جيب مراعاة االلتزام بالتفرقة بني النفقات اإليرادية و النفقات الرأمسالية يف حالة  والتحقق

البيع، ومعاجلة وإظهار األرباح أو اخلسائر الرأمسالية بصورة سليمة وذلك منعا الستخدامها يف تضليل مستخدمي البيانات 

 .املالية
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قد تلجأ املنشأة إىل استثمار بعض فوائض أمواهلا يف استثمارات تدر عليها عوائد مالية،   :اقيود االستثمارات وإيراداته -

كشراء أسهم وسندات منشآت أخرى، وعلى مدقق احلسابات التحقق من الوجود الفعلي هلذه األسهم والسندات و 

مارات وصحة توجيهها احملاسيب حىت ال صحة وسالمة املستندات املثبتة هلا، كما عليه التأكد من حتصيل عوائد هذه االستث

 .تستخدم يف زيادة رقم الربح التشغيلي

وهي القيود اليت جتري متهيدا لقفل احلسابات، معاجلة للمصروفات واإليرادات املقدمة واملستحقة و : قيود التسوية الجردية -

يوليها عناية خاصة، ألهنا ميكن أن  إهتالك األصول واثبات املخصصات واالحتياطات، وهذه القيود جيب على املدقق أن

 .تستغل يف التالعب حبجم األرباح الظاهر باحلسابات

 :تدقيق دفتر األستاذ -2

دفرت األستاذ هو ذلك السجل الذي حيتوي بداخله مجيع احلسابات اخلاصة باملنشأة، حبيث يكون لكل حساب صفحة 

 أثرت فيه سواء كانت حركات مدينة أو دائنة، وذلك من واقع خاصة به، تسمى صفحة األستاذ تسجل فيه احلركات املالية اليت

القيود اليت مت تسجيلها يف دفرت اليومية، إال أنه ويف بعض احلاالت تلجأ املنشأة إىل االستعانة بدفرت أستاذ مساعد، كأن ختصص 

سهولة ويسر، كذلك ميكن دفرت أستاذ مساعد لكل عميل أو مورد على حدا، من أجل معرفة رصيد كل مدين أو دائن بكل 

 .ختصيص دفرت مساعد لكل مصروف على حدا، ومن مث نقله لدفرت األستاذ العام

وبالتايل على مدقق احلسابات التأكد من الصحة احلسابية واحملاسبية هلذا الدفرت مع املراجعة املستندية له، كمطابقة بند 

، ومن أهم اإلجراءات الواجب اختاذها يف تدقيق دفرت 1الواردة منهم الدائنني مع أرصدة احلسابات الشخصية هلم ومع املصادقات

 2:األستاذ ما يلي

 التأكد من الرتحيالت من اليومية العامة واليوميات املساعدة؛ -

 القيام بتدقيق مستندي اختباري لبعض البيانات املسجلة باحلسابات؛ -

 احلسابات التفصيلية يف دفاتر األستاذ املساعدة؛ مقارنة أرصدة احلسابات اإلمجالية يف دفرت األستاذ العام مع -

 التحقق من صحة وسالمة أرصدة احلسابات قبل نقلها إىل ميزان املراجعة؛ -

 .مراجع التسويات انطالقا من قيودها املثبتة يف دفرت اليومية -

                                                             
 .002-000 ص ، 2002 السودان، السودان، جامعة مطبعة منشورات األولى، الطبعة ،المراجعة متولي، محمد الدين عصام  1
 .2 00ص السابق، المرجع نفس  2
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  (النتائج حساب)تدقيق قائمة الدخل  :ثانيا

ملزم سنويا بإعداد كل  ائري فإن كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر،نون التجاري اجلز من القا (12دة اامل)حبسب     

مكرر من ذات القانون، فقد ألزمتهم بتكليف ( 12املادة )، أما حسابات النتائ  وكذا قائمة( قائمة املركز املايل)نية من قائمة امليزا

 .1وانني املعمول هبا يف هذا الشأنطرف خارجي للتحقيق يف حساباهتم والتصديق عليها حبسب ما تنص عليه الق

 :تدقيق عناصر األعباء -1

 تدقيق األعباء المباشرة 1-1

 :ارتباطا مباشرا، بوحدة النشاط سلعة كانت أم خدمة، وتشمل ما يلي وهي عناصر التكاليف اليت ترتبط 

 :وحتدد كما يلي :المواد األولية المباشرة -

تكلفة املواد املباشرة  –تكلفة املواد املباشرة املشرتيات خالل الفرتة + أول املدة تكلفة املواد املباشرة =  تكلفة املواد املباشرة

 آخر املدة

يتوجب على املدقق التحقق من صحة املواد املباشرة أول املدة عن طريق مطابقتها مع قوائم اجلرد يف هناية املدة السابقة، أما     

 :تحقق مناملواد املباشرة املشرتاة خالل الفرتة، فيجب ال

 أن اعتماد الشراء قد مت من قبل السلطة املخولة بذلك؛ 

 بعض فواتري الشراء وتتبع عينة من الفواتري من صدور أمر الشراء حىت استالمها يف املخزن؛ 

  ؛(الرتحيل–النقل  -اجملاميع)فحص دفاتر املشرتيات حسابيا 

 واتري الشراء اليت تؤيدها؛مطابقة بعض العمليات املثبتة يف دفاتر يومية املشرتيات مع ف 

 التأكد من استالم املشرتيات املقيدة بالدفاتر من خالل اإلطالع على بطاقات الصنف ودفاتر املخازن. 

أما املواد املباشرة آخر املدة فيتم التحقق منها ومراجعتها مبطابقة رصيدها مع اجلرد الفعلي يف آخر املدة، ودور املدقق ال      

حلد، وإمنا عليه التأكد من مدى كفاءة استخدام املواد باملقارنة مبعدالت الكفاءة اإلنتاجية يف القطاع الذي يتوقف عند هذا ا

 .تنتمي إليه املنشأة
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وهي متثل ما تدفعه املنشأة مقابل ساعات العمل املباشرة لفائدة العاملني يف : (مصاريف المستخدمين)األجور المباشرة  -

وعلى املدقق التحقق من الوجود الفعلي للعاملني خالل الفرتة حمل التدقيق، وهذا من خالل الورشات أو أداء اخلدمات، 

تتبع العمليات املسجلة يف يومية األجور حىت قسم األفراد، كما ميكنه مطابقة إمجايل الساعات املدفوعة مع ساعات العمل 

 .وبة أو االلكرتونيةاليت مت تأديتها، من خالل مراجعة تقارير دخول وخروج العمال املكت

وهي أعباء اخلدمات الصناعية املرتبطة ارتباطا مباشرا باإلنتاج كمصاريف التجارب وإعداد  :الخدمات الصناعية المباشرة -

التصميمات ، وعلى املدقق التأكد من صحة وسالمة تسجيل هذه العناصر، ومراعاة مدى ارتباطها باإلنتاج ومدى كفاءة 

 . استخدامها

 : لغير مباشرةاألعباء ا 1-2

وهي تشمل األعباء اليت ال ترتبط ارتباطا مباشرا باملنت  النهائي، وبالتايل ال يسهل ختصيصها على وحدات النشاط، وهي        

 :كما يلي

وتشمل املواد اليت ال تدخل مباشرة يف مكونات املنت  ولكنها ضرورية لسري عملية اإلنتاج، كالزيوت  :المواد غير المباشرة -

حوم ومواد نظافة آالت اإلنتاج وغريها، وبالتايل على املدقق التأكد من صحة وسالمة تسجيل هذه العناصر، مع والش

 .التأكد من كفاءة استخدامها

وتشمل أجور العمال الغري مرتبطني ارتباط مباشر بورشات اإلنتاج، ويطبق عليها إجراءات تدقيق  :األجور غير المباشرة -

  .  1األجور املباشرة

وتشمل التكاليف اليت ال ترتبط مباشرة باملنت  النهائي، كمصاريف الصيانة، وما على : التكاليف الصناعية غير المباشرة -

  .2املدقق إال التحقق من سالمة التسجيل وأهنا تتعلق فعال باحتياجات املنشأة، وكذا التأكد من كفاءة استخدامها 

  :تدقيق النواتج -2

لقائمة الدخل، عنصر اإليرادات اليت هي باألساس مصدر التدفق املايل للمنشأة، واملتمثلة يف املبيعات، ويتضمن القسم الثاين     

 3:وعلى املدقق يف هذا الصدد إتباع مجلة من اإلجراءات التالية

                                                             
1

 .020-020ص ،السابق المرجع نفس 
.011 ص ،سابق مرجع جمعة، حلمي أحمد 
2 

 .000 ص ،سابق مرجع ،2000 ،الحسابات تدقيق هللا، عبد أمين خالد  3
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 أن هذه القائمة قد أعدت حسب القواعد احملاسبية املتعارف عليها ويف املوعد احملدد؛التأكد من  -

 كام الرقابة الداخلية على عناصر اإليرادات ملنع التالعب أو اختالس إيرادات حمصلة؛التأكد من إح -

 التأكد من أن مجيع املبيعات املقيدة يف احلسابات قد حتققت فعال؛ -

 التأكد من صحة تقييم املخزون، ومراعاة التقيد مببدأ الثبات يف طرق التقييم؛  -

 إىل البيانات واملستندات اليت تؤيدها واملستخدمة يف حتديد أسعار البيع؛ التحقق من صحة بنود تكلفة املبيعات بالرجوع -

التأكد من أن املنشأة تتبع قاعدة االستحقاق اليت تتضمن حتميل كل فرتة حماسبية مبا خيصها من إيرادات سواء مت حتصيلها  -

 .أو مل حتصل، كما تتحمل كافة األعباء سواء دفعت أم ال

 يرادات االستثنائية ضمن اإليرادات التشغيلية؛التأكد من عدم إدراج اإل -

 . حتليل نسبة هامش الربح إىل املبيعات ومقارنته بالسنوات السابقة، وهذا للتحري حول أية فروقات جوهرية قد تطرأ -

 تدقيق حساب األرباح والخسائر -3

عباء التشغيلية من جهة وبني اإليرادات واألعباء يف هذا البند من بنود قائمة الدخل، حيث تتم املقابلة بني جممل اإليرادات واأل    

االستثنائية من جهة أخرى، ويكون نات  هذه املقابلة إما صايف أرباح أو صايف خسارة، لذلك كان لزاما على املدقق أن يتخذ 

 1:بعض اإلجراءات يف سبيل التحقق من هذا العنصر كما يلي

 رادات بشىت أنواعها؛التحقق من سياسات مراقبة عناصر النفقات واإلي -

 التحقق من جدية اإلنفاق يف مجيع األوجه املتعلقة؛ -

 التحقق من الفصل بني النفقات اجلارية و النفقات املتعلقة بسنوات سابقة؛ -

التحقق من مدى كفاءة املنشأة، وذلك عن طريق املقارنات الالزمة بني نسبة ما امتصته هذه النفقات أو األعباء من الربح  -

 .يف السنوات املختلفة اإلمجايل

 (:الميزانية)تدقيق قائمة المركز المالي : ثالثا
وقوف على مدى التمثيل الصادق واحلقيق لقائمة املركز املايل للوضعية احلقيقة للمنشأة، ينبغي أن تعكس كل من بغية ال    

 :عناصر األصول واخلصوم ما يلي

                                                             
 (بتصرف. )020-020 ص ،سابق مرجع ،2002 المراجعة، ولي،مت محمد الدين عصام  1
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 بالعنصر قد مت تسجيلها حماسبيا؛ أي أن كل العمليات املتعلقة  (:االكتمال)الكمال 

 يعين الوجود واحلدوث الفعلي للعناصر اليت مت تسجيلها؛  (:الحدوث)الوجود 

 يعين أن هذه العناصر املتعلقة باألصول وااللتزامات هي ختص املنشأة؛   :الملكية

 ناسب؛أي أن كل األرصدة املتعلقة باملعامالت واألحداث مت تقييمها بشكل سليم وم :التقييم

 .  أي أن كل املعامالت مت تقييدها حماسبيا مبا يتالءم مع طبيعة كل عنصر :التسجيل المحاسبي

 : األصول الثابتة -1

، وهذه العناصر تعت ر قليلة احلركة من الناحية (أراضي، مباين، جتهيزات)تشتمل هذه النقطة على عناصر االستثمارات 

ام النسيب داخلها، عدا تسجيل االهتالكات السنوية املقابلة الستعماهلا أو بعض التسويات احملاسبية يف املنشأة، كوهنا تتميز بالدو 

 .املتعلقة بإعادة تقييمها

انطالقا مما سبق ميكن أن نقول بأن التحقق من هذه العناصر وفحص هذه العناصر وفحص العمليات خالل الدورة يعت ر     

 :اصر األخرى، فيقوم بالتحقق منها كما يليبالنسبة للمدقق سهال باملقارنة ببقية العن

 : الكمال -

يقوم املدقق يف هذا الشأن بالتأكد من أن املعلومات املقدمة يف امليزانية اخلتامية، وأن كل عنصر يعكس الواقع احلقيقي له،     

ية واحلسابية، للتأكد من كل من خالل التحقق من األرصدة األولية لكل عنصر كمعدات النقل مثال، والقيام باملراجعة املستند

التغريات اليت قد تطرأ على األصل خالل الدورة، سواء بالزيادة أو النقصان، مع تتبع خطوات املعاجلة احملاسبية املقدمة للحصول 

 على احلكم النهائي للمعلومات املقدمة على العنصر موضع التدقيق، كما ينبغي أن يتأكد من صحة حساب اإلهتالكات الالزمة

لكل أصل وتسجيلها، وكذا مدى حتميل كل أصل للتكاليف اخلاصة به دون زيادة أو نقصان، مع مراعاة األعباء الرأمسالية من 

 .غريها

 :الوجود -

على املدقق التحقق من الوجود الفعلي لألصول الثابتة املسجلة يف امليزانية اخلتامية، وأهنا تستغل مبا ال يتناىف مع إهتالكها، 

كد من الوجود الفعلي لألصل من خالل اجلرد املادي له، ومقارنته مع مت تسجيله يف الدفاتر والسجالت احملاسبية ويتم التأ

 .للمنشأة
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 :الملكية -

يتحقق املدقق من ملكية املؤسسة لألصول الثابتة املسجلة يف الدفاتر والسجالت، واليت هي ظاهرة يف القوائم املالية، من      

 .أو عقود تثبت ملكية املنشأة لألصل حمل التدقيق خالل فواتري الشراء

 :التقييم -

يعمل املدقق على التحقق من صحة تقييم األصول اململوكة من قبل املنشأة، وذلك بالتأكد من صحة التقييم األويل، وهذا       

نشأة لقاء احلصول عليه، كما من خالل تسجيل مثن شراء األصل مع احتساب كافة املصاريف القابلة للرمسلة واليت حتملتها امل

، ومراعاة الثبات يف طرق (اهتالك ثابت، متزايد أو متناقص)يتحقق من صحة حساب وتسجيل إهتالكه تبعا للطريقة املعتمدة 

 (.القيمة العادلة أو التكلفة التارخيية)اإلهتالك من سنة ألخرى، وكذلك مراعاة طرق التقييم 

 :التسجيل المحاسبي -

قق إىل التحقق من أن املعاجلة احملاسبية قد متت وفقا للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما، وأن كل الوثائق امل ررة هلذا يعمد املد    

 :التسجيل موجودة ومرفقة معه، كأن يسجل احملاسب احلصول على معدات مكتب، وهذا انطالقا من

 وصل الطلبية؛ 

  الفاتورة؛ 

 وصل االستالم؛ 

 وصل التسليم. 

ـــخزونالم -2 ـــــــــــــ ــــــــــــ  اتــــ

تشتمل املخزونات على كل العناصر اليت متر على املخازن، سواء اليت تنتجها املنشأة، سواء التامة أو نصف املصنعة أو اليت      

إنتاجها كاملواد األولية  موينلتوصلت إىل مرحلة معينة من اإلنتاج عند تاريخ إقفال الدورة احملاسبية، أو املشرتيات املختلفة للمنشأة 

والبضائع، لذا بات من الواضح على املدقق بذل العناية املهنية الالزمة للتحقق من عناصر املخزون، على اعتبار أهنا تتميز حبركية  

 . كثرية ومستمرة
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 : الكمال -

يها، لذلك يقوم املدقق بالتحقق من أن هذه تظهر القوائم املالية اخلتامية معلومات حماسبية حول خمزون آخر املدة ملستخدم      

املعلومات كانت نتيجة ملعاجلة حماسبية سليمة، مفادها أن كل العمليات املتعلقة باملخزون قد مت تسجيلها حماسبيا ومل حيذف أو 

 .ل التدقيقينسى أية عملية ، ليؤكد بعدها صحة هذه املعلومات املستقاة من النظام احملاسيب، ومدى متثيلها للعنصر حم

 :الوجود -

يسعى املدقق إىل التأكد من أن املخزون موجود فعال على مستوى املخازن، وذلك بالوقوف على واقع عملية اجلرد وتوجيهها     

وفق ما تنص عليه التشريعات املعمول هبا، كما يعمل على التأكد من أن كل عنصر من عناصر املخزون يتوافق مع ما مت تسجيله 

 .املالية النهاية يف القوائم

 :الملكية -

تعت ر عناصر املخزونات املوجودة داخل املنشأة ملكا هلا إىل غاية إثبات العكس، لذا جيب على املدقق أن يتحقق من ملكية    

عناصر العناصر املوجودة حبوزة املنشأة، انطالقا من العمليات املختلفة واملتعلقة باملخزون، كما جيب التأكد من ملكية املنشأة ل

 .املخزون لدى الغري

 :التقييم -

ينبغي على املدقق التأكد من صحة التقييمات اليت قامت هبا اإلدارة من خالل التحقق من ثبات طرق التقييم املتعلقة     

قة أو طري FIFO))باملخزون من دورة ألخرى، وتبين طريقة واحدة لتقييم املخرجات من املخزون كطريقة الداخل أوال خارج أوال 

 (CMP).التكلفة الوسطية املرجحة 

 :التسجيل المحاسبي -

على املدقق التحقق من أن كل العمليات املتعلقة باملخزونات قد مت تسجيلها وفقا ملا تنص عليه املبادئ احملاسبية املتعارف عليها 

 .واملقبولة قبوال عاما، وأن كل الوثائق املدعمة هلذه التسجيل موجودة ومرفقة معه

 والديون الحقوق -3

والديون وجهان لعملة واحدة، من حيث أن الديون متثل التزاما على املنشأة جتاه الغري، والعكس صحيح بالنسبة تعت ر احلقوق     

للحقوق، فالديون هي نتيجة تدفق مادي إىل املنشأة أو تدفق مايل يأيت من القروض مبختلف أصنافها، أما احلقوق فهي نتيجة 
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نشأة أو تدفق مايل كالتسبيقات املقدمة من طرفها، فهذه التدفقات من شأهنا أن ترتجم العمليات اليت قد تدفق مادي خارج امل

تقوم هبا املنشأة، لذلك يتوجب على املدقق التحقق من احلقوق وأرصدهتا وكذا مكوناهتا، كحسابات العمالء ، التسبيقات  

فتتضمن القروض الطويلة، املتوسطة وقصرية األجل، باإلضافة إىل وحسابات اخلزينة، وكذلك نفس الشيء ما تعلق بالديون 

 :حساب املوردين، وهذا من خالل العناصر التالية

 :الكمال -

تظهر القوائم احملاسبية املقدمة من طرف املنشأة إىل مستخدميها، معلومات حول الديون واحلقوق املتعلقة هبا من خالل       

ى حدا، انطالقا من تفاعل العمليات املختلفة، لذا وجب على املدقق أن يتحقق من إظهار أرصدة مالية لكل حساب عل

 .التسجيل احملاسيب لكل العمليات بغية الوقوف على معلومات حماسبية مع رة

 :الوجود -

مسجل حماسبيا يعمد املدقق إىل التحقق من الوجود الفعلي للحقوق والديون من خالل القيام باملقاربات الضرورية  بني ما هو     

وبني ما هو مسجل عند الغري، كدفاتر العمالء والبنوك اليت حبوزهتم، وذلك كأن يتأكد املدقق من صحة رصيد أحد املوردين مع ما 

 .هو مسجل عنده عن طريق املصادقات اليت يتحصل عليها املدقق

 :الملكية -

ن تتعلق هبا، فال حيق تسجيل أي شيء ال تكون املؤسسة إن احلقوق والديون املسجلة يف دفاتر وسجالت املؤسسة ينبغي أ    

 طرفا فيه، وبالتايل على املدقق أن يعمل وفق السابق ويتأكد من أن كل الديون واحلقوق املسجلة يف القوائم املالية اخلتامية هلا عالقة

 .مباشرة مع املنشأة، فاحلقوق حقا هلا والديون التزامات عليها

 :التقييم -

املدقق يف ذلك التدقيق املستندي واحلسايب للوقوف على تقييم سليم للحقوق وديون املنشأة وفق طرق معتمدة يستخدم      

للتقييم، كأن يستخدم طريقة التقييم وفقا لسعر السوق أو اعتماد منط مدروس متفق عليه بني الطرفني سواء كان دائن للمنشأة أو 

 .ب أي تالعب بقيمتهامدين هلا لتقييم احلقوق والديون، وهذا لتجن
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 :التسجيل المحاسبي -

بغية تقدمي معلومات حماسبية مع رة عن الوضعية احلقيقية للمنشأة، ينبغي أن تعاجل البيانات املتعلقة مبختلف العمليات وفقا     

نظام احملاسيب املايل، وأن للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما، ويف هذا اإلطار جيب تسجيل احلقوق والديون حسب ما نص عليه ال

 1.يستند هذا التسجيل إىل وثائق ت رر العملية والتسجيل

 األموال المملوكة    -4

يف إطار توافر النية االستثمارية والسند القانوين للمسامهني واملالك، وهذا بتوفر عقد تأسيسي يضمن حقوق مجيع األطراف      

 .حصص، بغية حتقيق فوائد وعوائد عليهااملسامهة، يتم تقدمي أمواهلم يف شكل أسهم و 

ماره يف املشـروع ، بينمــا س املــال الـذي خصصـه الســتثاملؤسسـات الفرديــة مـن رأ مثــل حقـوق صــاحب املشـروع يفتتويف هـذا الصـدد 

م يتكـون رأس املـال مـن جمموعـة مـن األسـهفيف شـركات املسـامهة أما س املال يف شركات األشخاص من حصص الشركاء ، يتكون رأ

وفيمـا يلـي إجـراءات املراجعـة الواجـب القيـام هبـا للتحقـق مـن حقـوق امللكيـة لكـل مـن املشـروعات ملكتتب فيهـا مـن قبـل املسـامهني، ا

 :كاآليت الفردية ، وشركات األشخاص والشركات املسامهة

 المؤسسات الفردية 4-1

 وذلك من ميزانية العام السابق؛ التأكد من صحة نقل رصيد أول املدة -

أو عن طريق إضافة أموال  ضافات اليت متت على رأس املال خالل السنة سواء كان ذلك عن طريق صايف األرباحمراجعة اإل -

حوبات للتأكد من صحة هذه اإلضافة، أما يف حساب األرباح واخلسائر واملس املدققويف احلالة األوىل يفحص جديدة، 

 هذه األموال للخزينة أو البنك؛  دفرت النقدية للتأكد من توريد احلالة الثانية يقوم بتدقيق

ويف هذا عن طريق اخلسارة أو املسحوبات،  مراجعة عمليات ختفيض رأس املال اليت تتم خالل السنة سواء كان ذلك -

  .احلسابات حساب األرباح واخلسائر وحساب املسحوبات ودفرت النقدية للتأكد من قيد هذه املبالغ مدققالصدد يفحص 

 شركات األشخاص 4-2

  ة وذلك من ميزانية العام السابق؛كد من صحة نقل رصيد أول املدالتأ -

  ح أو عن طريق إضافة أموال جديدة؛مراجعة اإلضافات اليت متت على رأس املال خالل السنة سواء عن طريق صايف األربا  -

                                                             
 (بتصرف.)022-001 ص ،سابق مرجع وآخرون، طواهر التهامي محمد  1
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  ات؛ك عن طريق اخلسارة أو املسحوبمراجعة عمليات ختفيض رأس املال اليت تتم خالل السنة سواء كان ذل -

بفوائده، واملسحوبات وفوائدها اإلطالع على عقد الشركة للتعرف على حصص الشركاء يف رأس املال واألحكام اخلاصة  -

 .ئر للتأكد من تنفيذ هذه القواعدورواتب ومكافآت الشركاء ونسب توزيع األرباح واخلسا

 شركات المساهمة 4-3

ارات اهليئة التأسيسية يف السنة املالية األوىل وعلى قرارات اإلطالع على عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي وعلى قر  -

اهليئة العامة للمسامهني خالل السنوات اليت تلي السنة املالية األوىل وذلك للتعرف على شروط عملية االكتتاب 

 ملكونة لرأس املال؛والتخصيص ومقدار رأس املال املصدر واملكتتب فيه ونوع األسهم ا

ف على القرارات اجللسات اهليئة العامة غري العادية وعلى حماضر جلسات جملس اإلدارة هبدف التعر  اإلطالع على حماضر -

 اليت صدرت عنهما؛

 كد من صحة إجراءات ختصيص األسهم؛اإلطالع على قوائم االكتتاب وصور خطابات التخصيص والتأ -

ما مت تسجيله بدفاتر النقدية وسجل  تدقيق املتحصالت من عملية االكتتاب يف األسهم مع إشعارات البنوك ومع -

  ؛املسامهني

  انونية الكفيلة باحملافظة عليها؛فحص األقساط املتأخرة على املسامهني والتأكد من اختاذ املشروع اإلجراءات الق -

  ذي تتم هذه العمليات حتت إشرافه؛التأكد من أن عمليات التنازل عن األسهم قد متت يف السوق املايل ال -

 للقوانني املعمول هبا يف الدولةس املال قد صدرت وفقًا للنظام الداخلي للشركة و ن أن القرارات اخلاصة بزيادة رأم التأكد -

  رحيلها إيل احلسابات اخلاصة هبا؛وأن عالوة اإلصدار قد مت ت

 1.التأكد من أن البيانات اخلاصة برأس املال قد ظهرت بشكل واضح ودقيق يف قائمة املركز املايل -

 مهمة التدقيق  عن تقريرال: طلب الرابعالم

يعد تقرير مدقق احلسابات آخر خطوة يقوم هبا هذا األخري، حبيث يبني فيه نطاق عمله الذي قام به، كما يبني ما خلص إليه    

، ويعت ر التقرير 2لتدقيقاملدقق فيما يتعلق مبدى عدالة البيانات احلسابية اخلتامية لكل من املركز املايل، ونتائ  أعمال املنشأة حمل ا

                                                             
1

 فلسطين، للمؤلف، محفوظة الطبعة حقوق األولى، الطبعة ،الدولية التدقيق لمعايير وفقا المتقدمة الحسابات مراجعة جربوع، محمود يوسف 

 .020-020 ص ،2002
2

 .02:02 2001/ 02/00 التصفح تاريخ /https://sqarra.wordpress.com/auditt6 :  واإلدارية المالية للعلوم القرا محمد صالح ونةمد 

https://sqarra.wordpress.com/auditt6/
https://sqarra.wordpress.com/auditt6/
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الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها الطوائف املختلفة اليت خيدمها املدقق، كدوائر الدولة املختلفة، مثل مصلحة الضرائب، ودوائر 

رير املدقق اإلحصاء، باإلضافة إىل املستثمرين واملقرضني، ورجال االقتصاد وإدارة املشروع وغريهم من الفئات األخرى، اليت تويل تق

 .االهتمام والعناية الفائقة، حيث تعتمد عليه يف اختاذ قراراهتا ورسم سياساهتا احلالية واملستقبلية

ويف العادة يكون التقرير موجها بالدرجة األوىل إىل اجلهة اليت قامت بتعيني مدقق احلسابات، وكلفته بعملية التدقيق، كمالك    

إىل جملس الشركاء يف شركات األشخاص، أو للهيئة العامة للمسامهني يف شركات األموال، وبالتايل املشروع يف املنشآت الفردية، أو 

 . 1يف التوجه خيتلف باختالف الشكل القانوين للمشروع اخلاضع للتدقيق

يت جيب أن وسنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل الشروط الشكلية للتقرير مدقق احلسابات، باإلضافة إىل العناصر ال   

 .حيتويها، مث تاليا أنواع التقارير اليت يصدرها املدقق

 الشروط الشكلية لتقرير مدقق الحسابات   : أوال

 :، ومن أهم هذه الشروط جند ما يليهناك العديد من األركان والشروط اليت جيب توافرها يف تقرير مدقق احلسابات  

ة من املدقق إىل مجيع املستخدمني واملعنيني، كونه يع ر فيه عن رأيه الفين جيب أن يكون التقرير مكتوبا، كونه وثيقة موجه -

 احملايد حول نتيجة فحصه لدفاتر وحسابات املنشأة؛

أن يكون التقرير موجها إىل اهليئة العامة للمسامهني، إي إىل مجيع املسامهني وليس إىل فئة معينة منهم بصفة املدقق وكيال  -

 الشيء مع شركات األشخاص؛عن مجيع املسامهني، وهو 

 جيب أن يتضمن تقرير املدقق توقيعه ورقم قيده يف سجل املدققني، واملنظمة املهنية اليت حيمل عضويتها؛ -

أن يكون التقرير مؤرخا، حيث أن التاريخ يفيد يف حتديد مسؤولية املدقق، حىت ال يسأل عن أحداث أو وقائع تقع بعد  -

 ا التأثري على املركز املايل للمنشأة؛تاريخ إعداده للتقرير، ومن شأهن

 جيب أن يتضمن تقرير املدقق الفرتة املالية اليت متثلها القوائم املالية واليت تغطيها عملية التدقيق والتقرير؛ -

  2صياغة التقرير بعبارات سهلة وواضحة، يسهل على القارئ فهمها دون غموض أو احتمال االختالف يف املعىن والتفسري؛ -

 عدم التحيز، والتحلي بالصدق واألمانة يف إبداء الرأي؛ مراعاة -

                                                             
1

 .000ص سابق، مرجع ،2000 الحسابات، تدقيق هللا، عبد أمين خالد 
2

 (بتصرف. )001ص سابق، عمرج المطارنة، فالح غسان 
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  1.مراعاة الوقت املناسب يف إصدار التقرير وعدم التأخري -

 العناصر األساسية للتقرير مدقق الحسابات : ثانيا

، والذي 266جيب أن يتضمن تقرير مدقق احلسابات عدد من العناصر الالزمة حبسب ما نص عليه املعيار الدويل للتدقيق رقم   

 2:حددها على النحو التايل

 عنوان التقرير -1

ىل أن املدقق قد حقق كافة املتطلبات املتعلقة ‘جيب أن يتضمن التقرير عنوان يدل على أنه تقرير مدقق مستقل، حبيث يدل     

 .باالستقاللية، وبالتايل ميكن التفرقة بني تقريره وباقي التقارير الصادرة عن أشخاص آخرين

 (الجهة التي يتم توجيه التقرير إليها)ب المخاط -2

ويوجه التقرير عادة إىل األشخاص الذين مت إعداد التقرير من أجلهم، وهم املسامهني أو املكلفني باحلوكمة يف املنشاة اليت يتم     

 .تدقيق بياناهتا

 الفقرة التمهيدية  -3

 :يلي وتتضمن الفقرة التمهيدية ما    

 ائم املالية اليت مت تدقيقها، والفرتة اليت يغطيها كل بيان؛ذكر خمتلف البيانات والقو  -

 .ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة املطبقة -

 مسؤولية اإلدارة المتعلقة بإعداد البيانات المالية -4

به، ومسؤولياهتا  يتضمن تقرير املدقق وصفا ملسؤوليات اإلدارة يف ما يتعلق بإعداد البيانات املالية وفقا لإلطار احملاسيب املعمول   

   .فرتاض الذي مت إجراء عملية التدقيق بناءا عليه للمستخدمنيفيما يتعلق بالرقابة الداخلية، من أجل توضيح اال

 مسؤوليات المدقق -0

جل ينص تقرير املدقق على أن مسؤولية املدقق تتمثل يف التعبري عن رأيه حول البيانات املالية، بناءا على عملية التدقيق، من أ   

 .  مقارنتها مبسؤولية اإلدارة املتمثلة يف إعداد البيانات املالية

                                                             
1

 (بتصرف. )022 ص سابق، مرجع ،والتأكيد التدقيق إلى المدخل جمعة، حلمي أحمد 
2

 ،العالقة ذات والخدمات األخرى التأكيد وعمليات والمراجعة والتدقيق الجودة لرقابة الدولية المعايير إصدارات للمحاسبين، الدولي االتحاد 

 (   بتصرف. )222-122 ص ،2000 األردن، القانونيين، للمحاسبين العربي المجمع ترجمة
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 (رأي المدقق)فقرة الرأي  -0

يف حال إعداد البيانات املالية وفقا إلطار عادل، يورد رأي املدقق حقيقة أن البيانات املالية تعرض وبشكل عادل، ومن كافة     

لة حول املعلومات اليت مت تصميم البيانات املالية من أجل عرضها، مثل النواحي اهلامة، أو تع ر عن وجهة نظر صحيحة وعاد

 .الوضع املايل للمنشاة يف هناية الفرتة باإلضافة لألداء املايل والتدفقات النقدية للمنشأة للفرتة املنتهية

 توقيع المدقق -7

، وذلك حسب ما يكون مناسبا يف املنطقة يهماسم شركة التدقيق اليت يعمل لصاحلها، أو بكلامسه أو باجيب أن يوقع املدقق ب   

 .اليت ينتمي إليها

 تاريخ تقرير المدقق -8

خي ر تاريخ تقرير املدقق مستخدمه، بأن املدقق قد أخذ بعني االعتبار تأثري األحداث واملعامالت اليت أصبح على علم هبا،     

 .ية التدقيقواليت حصلت حىت ذلك التاريخ، ألن التقرير يؤرخ بتاريخ إكمال عمل

 أنواع تقارير التدقيق: ثالثا

اليت ينظر هلا منها، وبالتايل ميكن تقسيم أنواع التقارير بناءا على عدة أسس، كما ختتلف تقارير مدقق احلسابات حبسب الزاوية 
 :ي رزها الشكل التايل
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 أنواع تقارير التدقيق (: 15-10)الشكل رقم 
         

      

  

 

 

  

               

  
 

 .002- 002، مرجع سابق، ص1630، تدقيق الحساباتخالد أمني عبد االه، : من إعداد الباحث باالعتماد على املرجع: المصدر
 

وسنتطرق من خالل هذا التفصيل إىل أنواع التقرير من املنظورين األول والثاين، أما املنظور الثالث فقد مت التطرق إليه فيما     

 .إطار عرض معايري التدقيق املتعارف عليها سبق، يف

 :وتقسم إىل: من حيث درجة اإللزام في إعدادها  -1

وهي التقارير املرتبطة مبهام حمددة وخاصة، ومل ينص القانون على إلزامية : Special Reports التقارير الخاصة -

 .، وكمثال على ذلك تقارير املشروعات الفردية يف اجلزائرإعدادها

وهي التقارير اليت يعدها املدقق متاشيا مع نصوص القوانني املنظمة للشركات، وهي : Public Reportsالعامة  التقارير -

   .التقارير اخلاصة بتدقيق الشركات امللزمة بتدقيق حساباهتا من قبل مدقق احلسابات

 :وتنقسم إىل: من حيث محتوى التقرير من المعلومات -2

وهو التقرير العادي املختصر املتعارف عليه بصورة موحدة يف معظم البلدان :  Short-Form Reportالتقرير القصير  -

، ويستخدم لتوصيل املعلومات للطرف الثالث، يف احلاالت اليت تستدعي .املتقدمة، ويتكون من فقريت النطاق والرأي فقط

 .الشرح أو اإليضاح

 التقارير أنواع

محتوى التقرير من حيث 

 من المعلومات
درجة اإللزام  من حيث الرأي إبداء حيث من

 في إعدادها

 الرأي املطلق -
 الرأي املتحفظ -
 الرأي املضاد -
االمتناع عن  -

 إبداء الرأي

 التقرير القصري -
 التقرير املطول -

 التقارير اخلاصة -
 التقارير العامة -
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من التقارير ويقدمه لإلدارة فقط ألنه حيتوي على ويعد املدقق هذا النوع :  Long-Form Reportالتقرير المطول  -

  .   معلومات ال هتم سوى اإلدارة، وال تتعلق بالقوائم املالية، كاحتوائه على قوائم إحصائية وشروح لبعض بنود تلك القوائم

مراحل متكاملة، وما ميكن إمجاله من خالل هذا املبحث هو أن عملية تدقيق احلسابات هي عملية ممنهجة وفقا خلطوات و    

يقوم هبا املدقق يف إطار تأديته ملهامه، انطالقا من تعيينه إىل غاية إبدائه لرأيه وكتابته للتقرير، وميكن مالحظة أن هذه اخلطوات 

 (.IFAC)مستمدة من تسلسل املعايري الدولية للتدقيق اليت يصدرها االحتاد الدويل للمحاسبني 
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    :خالصة الفصل   

شهدته البيئة االقتصادية، بداء من ظهور  ذيال للتناميعملية تدقيق احلسابات بالعديد من املراحل التطورية، نتيجة مرت     

نظرية الوكالة كنتيجة ل روز شركات املسامهة، الذي أعطى لعملية تدقيق احلسابات أمهية قصوى، نظرا لقدرهتا املنفردة يف محاية 

بالنظر إىل االهتمام املتزايد الذي حظي به تدقيق احلسابات خاصة يف ظل األزمات اليت ، و أموال املسامهني وحفظ مصاحلهم

شهدها العامل يف القرن املاضي، ما أدى ب روز منظمات سعت لوضع مبادئ لقيت القبول العام من أجل جعل التدقيق أكثر 

 .املاليةتنظيما، وأصبحت خمرجاهتا أكثر مصداقية وموثوقية من قبل مستخدمي القوائم 

وعلى اعتبار أن كل األطراف املستفيدة من عملية التدقيق أصبحت مهتمة جبودة خمرجاهتا، واملتمثلة يف التقرير الذي يضمنه    

املدقق رأيه الفين احملايد حول عدالة القوائم املالية للخاضع للتدقيق، فكان والبد من أن يكون مبنيا على قدر كاف من املرتكزات 

اليت جيب أن حيصل عليها يف إطار عمل ممنه ، انطالقا من معرفته باملنشأة حمل التدقيق، وختطيط مهمته إىل غاية  واإلثباتات

 .فحصه للقوائم املالية وإصدار تقريره، الذي يعد أساسا يف قرارات العديد من املستفيدين منه



 الجزائر في المهنة على وأثرها الحسابات لتدقيق الدولية البيئة: ................................... الثاني الفصل
 

 
 

 

 

 

 :الثاينالفصل 

ية لتدقيق احلسابات البيئة الدول 

 وأثرها على املهنة يف اجلزائر
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 :   دتمهي

بالنظر لألمهية اليت تكتسيها عملية تدقيق احلسابات، فقد أدى ذلك إىل حماولة إرساء قواعد ومعايري ميكن مشاركتها وتطبيقها    

، بغية الوصول إىل توحيد ممارسات وإجراءات عملية التدقيق لتوحيد نتائجها، وجعلها أكثر قابلية للمقارنة يد الدويلعلى الصع

دوليا، خدمة ملساعي تدويل ممارسات املهنة، واليت كانت األزمات االقتصادية اليت عصفت باالقتصاد العاملي، من أبرز دوافع هذه 

تستسيغ فكرة تبين معايري التدقيق الدولية الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبني ولو بنسب املسعى، وهو ما جعل عديد الدول 

 .متباينة، نظرا ملا حتظى به من قبول وثقة من قبل مجهور مستخدمي القوائم املالية وذوي العالقة مبخرجات عملية التدقيق

يل للمحاسبني باعتباره اهليئة الدولية املختصة واليت متلك سلطة ويف هذا الصدد سنتطرق من خالل هذا الفصل، إىل اإلحتاد الدو    

إصدار املعايري املنظمة ملهنة التدقيق، وخمتلف اجملالس املنضوية حتت سلطته، وإىل املعايري اليت يقوم بإصدارها، كما نعرج على 

دى توافقها واملعايري الدولية للتدقيق، ومدى أمهية ذلك اهليئات املشرفة على مهنة التدقيق يف اجلزائر، واملعايري اجلزائري للتدقيق، وم

  على البيئة االقتصادية اجلزائرية       
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 الهيئات الدولية المشرفة على المهنة والمعايير الدولية المنظمة لها : المبحث األول

ريا يف تطوير مهنة التدقيق على املستوى العاملي، ، اهليئة الدولية األكثر نفوذا وتأث(IFAC)يعترب االحتاد الدويل للمحاسبني     

 .وهذا بالنظر لالعرتاف الدويل الذي حتظى به إصداراهتا

لذلك سنتطرق من خالل هذا املبحث إىل التعريف باالحتاد الدويل للمحاسبني وخمتلف اجملالس واهليئات ذات العالقة بإصدار     

 . ت هذه اهليئات، ومدى استخدامها على املستوى الدويلاملعايري الدولية للتدقيق، باإلضافة إصدارا

 الهيئات الدولية المشرفة على التدقيق : المطلب األول

 (IFAC)االتحاد الدولي للمحاسبين : أوال

رات اليت يعد االحتاد الدويل للمحاسبني املنظمة اليت ترعى مهنة احملاسبة على نطاق العامل، وقد ظهر االحتاد للوجود نتيجة املباد   

3791متت عام 
أكتوبر  79، واليت مت اعتمادها رمسيا من قبل املؤمتر الدويل احلادي عشر للمحاسبني مبيونخ األملانية، بتاريخ 1

عضوا وشريكا  391بلدا، أما اليوم فاالحتاد الدويل للمحاسبني يضم أكثر من  13عضوا مؤسسا ميثل  31وهذا من قبل  ،3799

 .2دولة وسلطة قضائية يف مجيع أحناء العامل، إال أن مقره يف نيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية  317من 

 برنامج عمل االتحاد الدولي للمحاسبين -1

وتطوير مهنة احملاسبة العاملية وهذا خدمة للمصلحة العامة وذلك  منذ نشأته إىل تعزيزحتاد الدويل للمحاسبني لقد سعى اال     

ية عالية اجلودة يف التدقيق والتأكيد، واألخالقيات املهنية وتعليم املهنيني ودعم اعتمادهم وكذا استخدامهم، بتطوير معايري دول

باإلضافة إىل تسيري التعاون بني هيئاته األعضاء، والتعاون مع املنظمات الدولية األخرى اليت تعىن باملهنة، كما صب اهتماماته  يف 

ية قوية من شاهنا خلق ممارسات عالية اجلودة من قبل أعضائها، وتعزيز قيمة احملاسبني احملرتفني املسامهة يف تطوير مؤسسات حماسب

يف أحناء العامل، وهذا على اعتبارها املتحدثة الدولية للمهنة، ويف سبيل ذلك فقد عمد االحتاد الدويل للمحاسبني إىل وضع برنامج 

 :عمل يقوم على العناصر التالية

 تكون مبثابة مبادئ توجيهية دولية لتدقيق احلسابات؛تطوير بيانات  -

                                                             
1

 .62 ص ،6102 عمان، األولى، الطبعة المعرفة، كنوز دار ،البشرية الموارد أداء تحسين في ودوره االجتماعي التدقيق يزيد، محمد صالحي 
2

 .61:02 01/06/6102: التصفح تاريخ  www.ifac.org: للمحاسبين الدولي االتحاد موقع 

http://www.ifac.org/
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وضع وتنقيح املبادئ األساسية اليت ينبغي أن تدرج يف مدونة األخالقيات اخلاصة بأية هيئة من اهليئات العضو يف االحتاد  -

 الدويل للمحاسبني؛

 طويرها؛حتديد متطلبات برامج تعليم وتدريب املهنيني، اخلاصة باحملاسبني والعمل على ت -

 مجع وحتليل املعلومات اخلاصة بإدارة ممارسات احملاسبة العامة، ملساعدة املمارسني يف أداء مهامهم بفعالية أكرب؛ -

 تقييم وتطوير واإلبالغ عن تقنيات وإجراءات اإلدارة املالية؛ -

 إجراء دراسات يف اجملاالت ذات العالقة باحملاسبني؛ -

مي البيانات املالية، مبا يف ذلك معديها، والنقابات العمالية واملؤسسات املالية واحلكومية تعزيز عالقات أوثق مع مستخد -

 وغريها؛

احلفاظ على عالقة جيدة مع املنظمات اإلقليمية، والعمل على إنشاء منظمات إقليمية أخرى، فضال عن املساعدة يف  -

 تنمية منظماهتا وتطويرها؛

ء االحتاد الدويل للمحاسبني واملنظمات املهنية األخرى، من خالل النشرات اليت يعدها إنشاء اتصاالت منتظمة بني أعضا -

 االحتاد الدويل للمحاسبني؛

تنظيم وتعزيز تبادل املعلومات التقنية واملواد التعليمية واملنشورات املهنية وغريها، الصادرة عن اهليئات األعضاء يف االحتاد  -

 الدويل للمحاسبني؛

 سنوات تقريبا؛ 50جراء مؤمتر دويل للمحاسبني خالل كل تنظيم وإ -

 .السعي لتوسيع عدد األعضاء املنضوين االحتاد -

 3:ويتم تنفيذ برنامج عمل اجمللس بصورة رئيسية بواسطة جمموعات عمل أصغر أو بواسطة اللجان الفنية التالية

 ة التدقيق، باإلضافة إىل التعليم املهين املستمر وتضع معايري التعليم والتدريب والتأهيل الالزم ملزاولة مهن: لجنة التعليم

 .ألعضاء املهنة

 وتضع معايري وآداب السلوك املهين وتعزيز قيمتها وقبوهلا من قبل املنظمات األعضاء يف االحتاد : لجنة السلوك المهني

 .الدويل للمحاسبني
                                                             

 مواجهة في المالي المحاسبي النظام حول الدولي العلمي الملتقى ،الدولية المراجعة معايير: بعنوان مداخلة محمد، حولي منصور، عمارة بن  3

 . 9-2 ص عنابة،– مختار باجي جامعة ،6100 ديسمبر 06-01 في بجامعة للمراجعة الدولية والمعايير للمحاسبة الدولية المعايير
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 ية واإلدارية عرب إجياد البيئة اليت تزيد من مستوى كفاء وتعمل على تطوير احملاسبة املال: لجنة المحاسبة المالية واإلدارية

 .، وهلا أن تصدر البيانات الالزمة نيابة عن جملس االحتاداإلداريني يف اجملتمع بصورة عامةاحملاسبني 

 ا يف ذلكوتضع املعايري والربامج اهلادفة لتحسني اإلدارة املالية للقطاع العام وقدرته احملاسبية مب :لجنة القطاع العام : 

 وضع معايري احملاسبة والتدقيق وتعزيز قبوهلا الطوعي؛ 

 وضع برامج لتشجيع للبحث والتعلم؛ 

 تشجيع وتسهيل تبادل املعلومات بني املنظمات األعضاء واجلهات األخرى املهتمة. 

جملس  عن  القطاع العام وذلك بالنيابةولذلك فقد أعطيت اللجنة صالحية إصدار معايري احملاسبة والتدقيق وإعداد التقارير يف   

   .    اإلحتاد الدويل للمحاسبني

 العضوية في االتحاد الدولي للمحاسبين -2

 71منظمة مهنية حماسبية ميثلون ما يقرب من  391، أكثر من (IFAC)يبلغ عدد املنتسبني إىل االحتاد الدويل للمحاسبني    

يف القطاع العام ويف جماالت الصناعة والتجارة واجملاالت احلكومية واألكادميية، وتعد مليون حماسب يعملون يف مزاولة املهنة 

العضوية يف االحتاد الدويل للمحاسبني حكرا على املنظمات احملاسبية دون األفراد، بشرط أن تكون هذه املنظمات معرتف هبا 

وجيوز هلذه املنظمات التقدم لطلب احلصول علي العضوية يف مبوجب القانون أو اإلمجاع العام يف بلداهنا كمؤسسات قومية هامة، 

االحتاد الدويل للمحاسبني، بشرط كذلك أن تفي هذه املنظمات باملعايري املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية لإلحتاد، واليت تقوم 

 4:على ما يلي

أن تكون املنظمة احملاسبية املهنية معرتف هبا مبوجب مرسوم قانوين أو بإمجاع عام، على أن املنظمة حتظى بدعم اجلمهور  -

 وأصحاب املصلحة الرئيسني اآلخرين؛

 ؛IFACومبادئ االحتاد الدويل للمحاسبني  أن هذه املنظمات املهنية تدعم مهمة -

 ؛(IFAC)أن تستويف املنظمة املهنية املتطلبات احملددة يف بيانات التزامات العضوية املعتمدة من قبل  -

 قدرة املنظمة املهنية على االلتزام باملشاركة يف دعم برنامج االحتاد الدويل للمحاسبني؛ -

                                                             
4 International Federation of Accountants (IFAC), Bylaws of International Federation of Accountants, New 

Yourk,  November 2017, p05.  
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 ة للمنظمة املهنية، وتوفرها على هيكل إداري مناسب؛مالئمة القدرات املالية والتشغيلي -

 توفر املنظمة املهنية على هيكل تشغيلي داخلي من شأنه توفري الدعم والتنظيم ألعضائها؛ -

 حملددة واملعتمدة من قبل اإلحتاد الدويل للمحاسبني؛ القدرة املالية على الوفاء مبسامهات العضوية ا -

 .األحكام ذات الصلة بالدستور واللوائح الداخلية لالحتادالتزام املنظمة املهنية ب -

كما ميكن لالحتاد الدويل للمحاسبني وضع وفرض معايري وإجراءات إضافية لقبول عضوية أحد اهليئات املهنية، أو االحتفاظ        

 .بعضويتهم داخل االحتاد، وتقبل العضوية مبوجب أغلبية ثلثي األصوات

 (IAASB)الدولية للتدقيق والتأكيد وضمان الجودة مجلس المعايير : ثانيا

، وكان يعرف حينها باللجنة الدولية ملمارسة 3791، يف مارس (IAASB)تشكل اجمللس الدويل ملعايري التدقيق والتأكيد   

، حيث أعطيت هلذه اللجنة حينها الصالحية إلصدار مسودات معايري التدقيق واخلدمات التابعة من قبل 5( IAPC)التدقيق 

لتلك املعايري أو البيانات وتعزيزها، ويتم ، على أن تسعى لتحقيق القبول التطوعي (IFAC)جملس االحتاد الدويل للمحاسبني 

، من قبل منظمات أعضاء ميثلون دوال خيتارها جملس االحتاد الدويل (IAPC)تعيني أعضاء اللجنة الدولية ملمارسة التدقيق 

نات ، وكانت تقوم اللجنة باختيار مواضيع من أجل الدراسة التفصيلية من خالل جلاهنا الفرعية للبيا(IFAC)للمحاسبني 

واملعلومات أو دراسات أو معايري صادرة عن املنظمات األعضاء أو اهليئات اإلقليمية األخرى، ومن مث تعد مسودة العرض كنتيجة 

 .6هلذه الدراسة كي تقوم اللجنة فيما بعد بدراستها ومناقشتها

، ( IFAC)للجنة الدولية ملمارسة التدقيق من قبل جملس االحتاد الدويل للمحاسبني  مت إجراء مراجعة شاملة 1773ويف سنة      

، وهذا سنة (IAASB)متخض عنه إعادة تشكيل هذه األخرية يف صورة جملس املعايري الدولية للتدقيق والتأكيد وضمان اجلودة 

 . سع نطاق، وذلك من أجل تعزيز عملية وضع املعايري وزيادة درجة قبوهلا على أو 1771

ختضع إلشراف جملس مراقبة ( IFAC)ويعترب اجمللس الدويل ملعايري التدقيق والتأكيد هيئة مستقلة لوضع املعايري حتت رعاية     

، ختدم املصلحة العامة من خالل وضع معايري دولية عالية اجلودة للتدقيق ومراقبة اجلودة واملراجعة  (PIOB)املصلحة العامة 

خرى واخلدمات ذات الصلة، وتيسري التقارب بني املعايري الدولية والوطنية، وهذا من شأنه تعزيز جودة املمارسة والتأكيدات األ

                                                             
5

 :(IAASB) الجودة وضمان الدولية والتأكيد للتدقيق الدولية المعايير المجلس موقع 

  iassb-www.iaasb.org/about  00/06/6102 لتصفحا تاريخ
 .62-64ص سابق، مرجع يزيد، محمد صالحي  6

http://www.iaasb.org/about-iassb
http://www.iaasb.org/about-iassb
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وتوحيدها يف مجيع أحناء العامل، وكذا تعزيز ثقة اجلمهور يف مهنة التدقيق والتأكيد العاملية، ويف سبيل حتقيق هذا الغرض يقوم 

 7:لية التاليةاجمللس بتطوير وإصدار املعايري الدو 

 املعايري الدولية للتدقيق واملعايري الدولية إلجراءات التدقيق اليت سيتم تطبيقها يف عملية تدقيق البيانات املالية التارخيية؛ -

الدولية املتعلقة بضمان تطبيق التعهدات فيما يتعلق بإجراءات التدقيق والعمليات األخرى ذات العالقة بتدقيق  املعايري -

 البيانات املالية؛

 املعايري الدولية للخدمات ذات الصلة، واليت يتم تطبيقها يف ارتباطات اخلدمات ذات الصلة؛ -

          .(IAASB)ت اليت تندرج ضمن املعايري املرتبطة باملعايري الصادرة عن املعايري الدولية لرقابة اجلودة على مجيع اخلدما -

 (IAASB)تسيير مجلس المعايير الدولية للتدقيق والتأكيد وضمان الجودة  -1

، بناء على (IFAC)، مبا يف ذلك الرئيس ونائبه، من قبل جملس االحتاد الدويل للمحاسبني(IAASB)يتم تعيني أعضاء جملس    

عضوا من ممارسي املهنة و  81، ويضم جملس املعايري الدولية للتدقيق (PIOB)نة الرتشيح ومبوافقة جملس مصلحة املراقبة العامة جل

أعضاء، باإلضافة إىل أفراد يلبون متطلبات اجمللس بشرط عدم  50من غريهم، حبيث ال يزيد عدد األعضاء املمارسني عن 

ء يف هيئات أخرى تابعة لالحتاد الدويل للمحاسبني، ويستند يف اختيار األعضاء على جمموعة ممارستهم للمهنة، قد يكونون أعضا

 8:من األسس من بينها

 لذي رشح له؛قدرات املرشح للعضوية فيما يتعلق باملنصب ا -

 واحتياجات التمثيل، مبا يف ذلك التوازن بني اجلنسني؛ السعي للموازنة بني املؤهالت الشخصية واملهنية للمرشح -

 التمثيل اجلغرايف، وقطاع مهنة احملاسبة؛ -

 .حجم التنظيم، ومستوى التنمية االقتصادية -

يينهم وفقا لتقدير جملس االحتاد الدويل للمحاسبني بالتشاور مع جملس الدولية مراقبني يتم تع كما قد يضم جملس معايري التدقيق    

، ويتعني على (IAASB)مراقبة املصلحة العامة، وميكن للمراقبني حضور اجتماعات اجمللس واملشاركة يف املشاريع اليت يقوم هبا 

 . إطار خدمة املصلحة العامةأعضاء اجمللس التوقيع بصفة دورية على إعالنات االستقاللية، وكذا عملهم يندرج يف

  

                                                             
7 www.iaasb.org/about-iassb/terms-refrence.    
8 www.iaasb.org/about-iaasb/terms-reference.  

http://www.iaasb.org/about-iassb/terms-refrence
http://www.iaasb.org/about-iaasb/terms-reference
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 (IAASB CAG)المجموعة االستشارية لمجلس المعايير الدولية للتدقيق والتأكيد  -2

اهلدف املنوط باجملموعة االستشارية جمللس املعايري الدولية هو تقدمي املساعدة وتزويد اجمللس باملدخالت من خالل التشاور مع    

 :ة احلصول على املشورة بشأناملنظمات األعضاء وممثليهم، بغي

 ؛(IAASB)ل واجلداول الزمنية للمجلس املعايري برنامج العم  -

 املشاريع ذات األولوية بالنسبة للمجلس؛ -

    .(IAASB)املسائل األخرى ذات الصلة بأنشطة  -

 (IAESB)مجلس المعايير الدولية للتعليم المحاسبي : ثالثا

م احملاسيب هو هيئة مستقلة لوضع املعايري يف جمال تعليم احملاسبة املهنية خدمة للمصلحة العامة، تابعة جملس املعايري الدولية للتعلي   

، من خالل حتديد املهارات املهنية والتقنية اليت جيب أن يتحلى هبا املهنيني، وهذا بتطوير 9 (IFAC)لالحتاد الدويل للمحاسبني 

   .ية، مما يضفي ثقة أكرب يف املهنة لدى اجلمهوروتنفيذ معايري تعليم دولية تعمل على رفع كفاءة مهنة احملاسبة العامل

يقوم جملس املعايري الدولية للمحاسبني بتطوير معايري تعليم دولية للمحاسبني املهنيني، حتدد النقاط األساسية للتعليم احملاسيب،    

طالقا من مؤسسات التعليم العايل وعلى اهليئات احملاسبية األعضاء تطوير برنامج تعليمي مبا يتفق مع هذه املعايري، وهذا ان

املوجودة، ومدى جودة تعليمها األكادميي الذي تقدمه للطالب، وهذا ما سيعزز قبول عضويتها يف اجمللس، وهو الشيء الذي 

 ومن مث، (IAESB)حيتم عليها مراجعة املناهج الدراسية ومقارنتها مع اهليئات األعضاء يف جملس املعايري الدولية للتعليم احملاسيب 

هتيئة املنهج الدراسي لكي يالئم البيئة احمللية مع احلفاظ على اتساقه مع معايري التعليم الدولية، وهو األمر الذي يستوجب تكوين 

 10:جمموعة عمل من أكادمييني ومهنيني ترعى هذا العمل، وهذا من أجل

حتديد املعارف وملهارات املطلوبة وتوزيعها على مؤسسات التعليم العايل والرتويج هلا وسط املعاهد والطالب واألطراف  -

 األخرى ذات العالقة؛

 مج األكادميية املناسبة، وذلك بتقييم املناهج الدراسية واالختبارات اخلاصة باهليئات األخرى؛تقومي إقرار الربا -

 املراجعة املنتظمة للربامج واملناهج لضمان بقائها مواكبة لالحتياجات التعليمية للمحاسبني؛ -

                                                             
9

 (: IAESB) المحاسبي للتعليم الدولية المعايير مجلس موقع 

 reference-iaesb/terms-www.iaesb.org/about 01/06/6102 التصفح تاريخ
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 الثانية، ،الطبعة القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة: ترجمة ،مهنية محاسبية هيئة وتطوير تأسيس ،(IFAC) للمحاسبين الدولي االتحاد 
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 : العمل على جلب مدربني مؤهلني مهنيا واالحتفاظ هبم،وهذا من خالل -

 برامج تأهيل املدربني؛ املشاركة يف 

 خلق اتصال بني املؤسسات التعليمية احمللية واملؤسسات التعليمية املعرتف هبا بالدول األخرى؛ 

 عرض برامج التطوير املصممة من اجلهات املختصة يف الشأن احملاسيب؛ 

 تعليمية احمللية؛تشجيع مكاتب التدقيق واحملاسبة احمللية على تقدمي مهنييها املؤهلني للمؤسسات ال 

 تقدمي برامج التعليم عن بعد؛ 

 تقدمي مواد تعليمية من خالل وسائل إعالمية أخرى تشمل االنرتنيت، واألشرطة السمعية والبصرية؛ 

 توفري املعدات التعليمية الالزمة، وإن يكن يف إطار هبات من اجلهات التجارية والصناعية احمللية. 

السابق ذكرها عمال مشرتكا بني املؤسسات األكادميية احمللية واهليئة احملاسبية املهنية، وبالتايل فاملسؤولية  ويعد إجناز هذه النقاط   

الكربى تقع على عاتق قطاع التعليم، بينما يقع على اهليئة احملاسبية املهنية مسؤولية السعي للحصول على دعم احلكومة، ومكاتب 

 .اديةاحملاسبة والتدقيق واملنشآت االقتص

 (IAESB)برنامج التعليم الخاص بمجلس  -1

باإلضافة إىل متطلبات احلد األدىن لدخول الربنامج التعليمي، فإن معايري التعليم الدولية الصادرة عن االحتاد الدويل    

املهين، كما جيب  للمحاسبني، تقتضي جناح الطالب يف اختبار مهين، وإكمال فرتة من اخلربة العملية قبل أن يتم منحهم املؤهل

 :أن يؤدي برنامج التعليم املطبق إىل تطوير املعارف واملهارات املهنية، وهذا من خالل اشتماله على اجملاالت العريضة التالية

 11:المحاسبة والتمويل وما يتعلق بها من معارف -

 احملاسبة والتقارير املالية؛ 

 إلدارية؛الرقابة واحملاسبة ا 

 الضرائب؛ 

 األنظمة التجارية؛ 

 التدقيق والتأكيد؛ 

                                                             
 .009-004 ص نفسه، مرجع  11
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 التمويل واإلدارة املالية؛ 

 القيم املهنية وآداب املهنة. 

 :المعارف التنظيمية والتجارية -

 االقتصاديات؛ 

 بيئة األعمال التجارية؛ 

 حوكمة الشركات؛ 

 آداب األعمال التجارية؛ 

 األسواق املالية؛ 

 اليب الكمية؛األس 

 السلوك التنظيمي؛ 

 اإلدارة واختاذ القرارات اإلسرتاتيجية؛ 

 التسويق؛ 

 األعمال التجارية الدولية والعوملة. 

 :المعرفة والكفاءة في تقنية المعلومات -

 املعرفة العامة بتقنية املعلومات؛ 

 معرفة مراقبة تقنية املعلومات؛ 

 ت؛كفاءات مراقبة تقنية املعلوما 

 كفاءات مستخدمي تقنية املعلومات. 

ويسعى اجمللس من خالل هذا الربنامج إىل تطوير سلسلة من املهارات املهنية املطلوبة بالنسبة للمحاسبني املهنيني، وتشمل ما    

 :يلي

 املهارات الفكرية؛ -

 املهارات الفنية والوظيفية؛ -
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 مهارات شخصية؛ -

 آلخرين؛مهارات االتصال والتواصل مع ا -

 .املهارات التنظيمية والقدرة على إدارة األعمال -

ويعد برنامج التعليم مهم جدا يف تطوير قيم املهنة واآلداب والسلوك املهنيني، وهلذا يقع على عاتق اهليئة احملاسبية املهنية التأكد     

 :م االلتزام هبا، وهذا من خالل االلتزام مبا يليمن أن أعضائها لديهم الفهم الكايف ملبادئ سلوك وآداب املهنة اليت ينبغي هل

 باملسؤولية االجتماعية؛ املصلحة العامة واإلحساس -

 التطور والتعلم املستمرين؛ -

 املوثوقية، املسئولية، االلتزام بالوقت، الكياسة واالحرتام؛ -

 .القوانني والنظم -

 (IAESB)إصدارات مجلس المعايير الدولية للتعليم المحاسبي  -2

ولقيام اجمللس املعايري الدولية للتعليم احملاسيب بالدور املنوط به، والعمل على حتقيق الغرض من استحداثه من قبل االحتاد الدويل    

 12:بتطوير وإصدار العديد من املنشورات واإلصدارات التالية( IAESB)، يقوم (IFAC)للمحاسبني 

معايري التعليم الدولية للمحاسبني املهنيني، واليت تتناول مبادئ التعلم والتطوير للمحاسبني احملرتفني، كما تنص على  -

ر، واليت ينبغي أن تلتزم هبا اهليئات األعضاء يف االحتاد الدويل للمحاسبني ممارسة جيدة يف عملية التعليم والتطوي

(IFAC)؛ 

بيانات ممارسات التعليم الدويل للمحاسبني املهنيني، واليت تساعد يف تنفيذ املمارسة اجليدة املقبولة عموما يف التعلم  -

ت حول املعايري الدولية للتعليم احملاسيب، ملساعدة والتطور للمحاسبني املهنيني، واليت تتضمن كذلك تفسريات أو توضيحا

 .اهليئات األعضاء يف االحتاد الدويل يف تنفيذ وحتقيق املمارسات اجليدة

وثائق معلومات حول التعليم الدويل للمحاسبني املهنيني، واليت قد تتضمن تقييمات لبعض النقائص أو النقد لبعض  -

ير يف اهليئات الناشئة، وذلك هبدف تعزيز النظر يف هذه القضايا وإثراء النقاش فيها، املمارسات املتعلقة بالتعليم والتطو 

 وهذا من شأنه تعزيز الوعي بقضايا أو ممارسات التعلم والتطوير املتعلقة باملهنة؛

                                                             
reference-iaesb/terms-www.iaesb.org/about 12
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قيق املمارسة مواد دعم إضافية، مثل دليل التفسريات اليت تساعد اهليئات األعضاء يف االحتاد الدويل للمحاسبني على حت -

 .اجليدة يف جمال التعليم والتطوير، على النحو املنصوص عليه يف املعايري الدولية للتعليم احملاسيب

 ( IESBA) وأخالقيات المحاسبين مجلس المعايير الدولية لسلوك: رابعا

( IFAC)دويل للمحاسبني ، هو جملس مستقل تابع لالحتاد ال(IESBA)جملس املعايري الدولية لألخالقيات احملاسبني     

، يقوم بتطوير وإصدار معايري أخالقية عالية اجلودة، وإعالنات أخرى (PIOB)وبإشراف من قبل جملس مراقبة املصلحة العامة 

للمحاسبني املهنيني يف مجيع أحناء العامل، من خالل مدونة األخالقيات اليت يصدرها اجمللس واليت حتدد املتطلبات األخالقية 

بني املهنيني، وهذا خدمة للمصلحة العامة، كما يقدم اجمللس الدعم لتبين وتنفيذ املعايري وتعزيز املمارسات األخالقية للمحاس

 .  اجليدة، وكذا تعزيز النقاش الدويل حول القضايا األخالقية اليت يواجهها احملاسبون

يقوم جملس املعايري الدولية لسلوك وأخالقيات مهنة  ويف سبيل حتقيق الغرض من وجود اجمللس وخدمة لألهداف احملددة له،   

 13:، بتطوير وإصدار البيانات الرمسية التالية(IESBA)التدقيق 

مدونة األخالقيات للمحاسبني املهنيني، واليت حتدد املعايري األساسية ألخالقيات املهنيني احملاسبني، كما أهنا توفر إطارا  -
لمحاسبني املعايري املنصوص عليها يف مفاهيمي لتطبيق هذه املبادئ، وجيب أن تطبق اهليئات األعضاء يف االحتاد الدويل ل

 .املدونة
إصدارات أخرى ( IESBA)مدونة التفسريات األخالقية، واليت تساعد يف تطبيق مدونة املعايري األخالقية، كما ينشر  -

 .حول األمور املتعلقة باألخالقيات، مما يؤدي إىل تعزيز فهم اجلمهور للمتطلبات األخالقية للمحاسبني املهنيني

 (PIOB) مجلس مراقبة المصلحة العامة: مساخا

ة جملس مراقبة املصلحة العامة هو اهليئة الرقابية املستقلة العاملية اليت تسعى إىل حتسني اجلودة والرتكيز العام على املعايري الدولي     

رب ملهنة التدقيق للمسامهة يف تعزيز على حتقيق شفافية ونزاهة أك( PIOB)اليت وضعتها اجملالس القياسية ملعايري التدقيق، ويعمل 

الطبقات، تتألف البنية العاملية لوضع معايري التدقيق والتأكيد واألخالقيات والتعليم من هيكل ثالثي جودة التقارير املالية،  وبالتايل 

لرقابة املستقلة من قبل ، باملوازاة مع ا(IFAC)من خالل جمالس وضع املعايري الثالث اليت يدعمها االحتاد الدويل للمحاسبني 

                                                             
13

 (:IESBA)المحاسبين وأخالقيات لسلوك الدولية المعايير مجلس موقع 
.reference-iesba/terms-https://www.ethicsboard.org/about  
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، واهلدف من هذا النموذج التعاوين بني االحتاد الدويل للمحاسبني وجملس مصلحة الرقابة (PIOB)جملس مصلحة الرقابة العامة 

 .، هو خلق معايري عاملية عالية اجلودة تستجيب للمصلحة العامة(MG)العامة، التابع لفريق الرصد

إشراف مستقل طيلة عملية وضع املعايري، وهذا لضمان أن تكون عملية تطوير املعايري  يف توفري( PIOB)وتندرج مهمة    

تتجاوب واحتياجات أصحاب املصلحة، وتكون املعايري مسؤولة وشفافة، وتتطلب استجابة املصلحة العامة للتطور املعياري التوفيق 

 14(.PIOB)الذي يسعى له بني أولويات املهنة واحتياجات مجيع أصحاب املصلحة،وهذا هو اهلدف 

فيما يتعلق بدعم تطوير معاير التدقيق الدويل، من خالل ( PIOB)وميكن إبراز الدور اإلشرايف جمللس مراقبة املصلحة العامة      

 .الشكل املوايل

    تطوير المعايير الدولية للتدقيق        و دعم ب (PIOB) عامةمجلس مراقبة المصلحة العالقة (: 20-20)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 piob-www.ipiob.org/index.php/about:  Source 

  المعايير الدولية للتدقيق: المطلب الثاني

املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة على عاتقه مهمة إصدار  (IAASB)جملس املعايري الدولية للتدقيق أخذ     

االحتاد الدويل لرقابة اجلودة، وقد أعطيت له صالحية إعداد  وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة، وذلك بإيعاز من

مسودات املعايري الدولية للتدقيق باعتباره اهليئة املخولة إلصدار وتبويب وتفسري هذه املعايري، وقد القت هذه األخرية استجابة 

                                                             
 (:                                        PIOB) العامة المصلحة مراقبة مجلس موقع  14

 piob-www.ipiob.org/index.php/about                                                                     01/06/6102 التصفح تاريخ

PIOB 

 لجنة الترشيح
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IAESB 
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I

F

A

C 

 برنامج االمتثال
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عارف عليها، واليت أصدرها املعهد األمريكي واسعة بني العديد من اهليئات عرب أحناء العامل، بالرغم من كون معايري التدقيق املت

 ".املتعارف عليها معايري التدقيق"م، ضمن كتيب 8001للمحاسبني القانونيني، كان هلا السبق يف اإلصدار، وذلك سنة 

 الفرق بين التدقيق، المراجعة والتأكيد   : أوال

اعتبارها مهاما يضطلع هبا مدقق احلسابات، على غرار مشلت مدونة املعايري الدولية العديد من املصطلحات، واليت ميكن    

، لذا جيب توضيح مفهوم كل مصطلح مع إبراز مدلوله (Assurance)والتأكيد ( Review)، املراجعة (Audit)التدقيق 

 .باملقارنة مع غريه من املصطلحات

ذلك فال جيب أن نتوقف عند جمرد استخدام كلمة ميكن القول بأن عملية التدقيق أوسع نطاقا وأعمق حتليال من املراجعة ورغم    

، ومعىن ذلك أن املراجع يف حالة قيامه بعمل معني دون حتليل ةمعينة أو اصطالح معني يف جمال األداء املهين للتدقيق واملراجع

ن وضع حدود وتعمق فهو يراجع، وعند قيامه بعمل آخر حيتاج دقة وتعمق يف الدراسة فهو يدقق، وعلى هذا األساس ال ميك

، وبالتايل يتعلق التدقيق بالقوائم املالية السنوية، وإبداء الرأي فيها بناءا على تقييم 15فاصلة وقاطعة بني كل من التدقيق واملراجعة

 .16أدلة اإلثبات اليت حصل عليها املدقق

أما التأكيد فهو عملية إبداء استنتاج مصمم من قبل املدقق لرفع ثقة املستخدمني املقصودين بعملية التأكيد، هذا بشأن تقييم     

، وخيتلف التأكيد عن التدقيق يف كون التدقيق بإمكانه كشف اخللل من خالل تقومي نظام 17أو قياس موضوع ما قابل للقياس

 . افظة على استمراريتهواحمل املعلومات احملاسيب

 هيكل التعليمات الصادرة عن مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولي   : ثانيا

ويتم تعديلها كلما دعت الضرورة لذلك، أما اجمللس تصاغ معايري التدقيق الدولية يف سياق تدقيق البيانات املالية، من قبل    

ا على مكاتب وشركات التدقيق فيما يتعلق خبدماهتم والتزاماهتم جتاه العمالء وذوي املعايري الدولية لرقابة اجلودة، فيتم تطبيقه

املصلحة من تقاريرهم، وميكن إبراز جممل اإلصدارات والتعليمات املنبثقة عن جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل من خالل 

 :الشكل املوايل
                                                             

15
 نيل متطلبات ضمن مقدمة  أطروحة ، -الجزائر حالة دراسة – المحاسبي اإلصالح ظل في الدولية المراجعة معايير تبني أهمية فايز، سايح 

 .42 ص ،6106/6102 ،6 البليدة جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم في الدكتوراه شهادة
16

 لجامعية،ا الدار األولى، الطبعة ،المعلومات وتكنولوجيا الحسابات مراجعة في متقدمة دراسات شحاته، السيد شحاته على، نصر الوهاب عبد 

 .022 ص ،6111 القاهرة،
17

 ذات والخدمات األخرى التأكيد وعمليات والمراجعة والتدقيق الجودة لرقابة الدولية المعايير إصدارات ،(IFAC) للمحاسبين الدولي االتحاد 

 . 01 ص ،6106 طبعة األردن، األول، الجزء ،القانونيين للمحاسبين العربي الدولي المجمع:  ترجمة العالقة،
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 (      IAASB)الصادرة عن  هيكل المعايير(: 20-20)الشكل رقم

    

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .50مرجع نفسه، ص  :المصدر

 
عمد اجمللس إىل العمل  العام إلصدارات اجمللس الدويل ملعايري التدقيق والتأكيد يف مجيع أحناء العامل، فقدومن أجل القبول    

بشكل تعاوين مع واضعي األنظمة الوطنية، مع االحتفاظ بالدور القيادي يف املشاريع املشرتكة، وذلك لزيادة التوافق بني املعايري 

سلطة املعايري الدولية على دول ، ألجل خدمة اهلدف األساسي وهو حتقيق القبول للمعايري الدولية، وتنبع 18الوطنية والدولية

 19:األعضاء يف االحتاد الدويل للمحاسبني من خالل أنه

 جيب تطبيق معايري التدقيق الدولية يف تدقيق احلسابات املالية التارخيية؛ -
                                                             

18
 .21 ص سابق، مرجع فايز، سايح 
19

 والخدمات األخرى التأكيد وعمليات والمراجعة والتدقيق الجودة لرقابة الدولية المعايير إصدارات ،(IFAC) القنونيين للمحاسبين الدولي االتحاد 

 . 12 -14 ص سابق، مرجع 6106 عام طبعة ، األول، الجزء ، العالقة ذات

 قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني الصادرة عن جملس معايري السلوك األخالقي الدولية للمحاسبني 
 أخالقيات مهنة التدقيق

 
دقيق والتأكيد الدويلالعمليات اليت يغطيها جملس معايري الت  

 (99-0)المعايير الدولية لرقابة الجودة 

 اإلطار الدولي لعمليات التأكيد

عمليات تدقيق ومراجعة العمليات المالية 
 التاريخية

المعايير الدولية لعمليات المراجعة 
(0222-0999) 

 (999-022)معايير التدقيق الدولية 

المعايير الدولية للخدمات ذات العالقة 
(0222- 9999) 

 الخدمات ذات العالقة

المعايير الدولية لعمليات التأكيد 
(9222-9999) 

عمليات التأكيد عدا عن عمليات تدقيق 
التاريخية أو مراجعة المعلومات المالية  
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 جيب تطبيق معايري عمليات املراجعة الدولية يف مراجعة البيانات املالية التارخيية؛ -

 واملراجعة املالية السابقة؛ جيب تطبيق معايري التأكيد الدولية يف عمليات التأكيد خبالف معلومات التدقيق -

جيب تطبيق املعايري الدولية بشأن اخلدمات ذات العالقة يف عمليات اجلمع والعمليات اليت جترى لتطبيق اإلجراءات املتفق  -

 عليها للمعلومات وخدمات عدم التأكيد األخرى كما مت حتديدها من قبل جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل؛

ن كل من معايري التدقيق الدولية ومعايري عمليات املراجعة الدولية ومعايري عمليات التأكيد الدولية للخدمات ويشار إىل أ -

 والتأكيد الدولية؛ ايري عمليات جملس معايري التدقيقذات العالقة بكوهنا مع

عمليات جملس معايري التدقيق  جيب تطبيق املعايري الدولية لرقابة اجلودة بواسطة مزودي اخلدمات املدرجني حتت معايري -

   .  والتأكيد الدولية

 (IAASB)معايير التدقيق الدولية الصادرة عن : ثالثا

من معايري  معايري التدقيق الدولية دون غريهاو وسنتطرق من خالل هذا العنصر إىل معاير رقابة اجلودة داخل مكاتب التدقيق     

وميكن  ذات الصلة، على اعتبار صلتها مبوضوع البحث الذي انتهجه الباحث، املراجعة والفحص ومعايري التأكيد واخلدمات

 :تفصيلها من خالل اجلدول التايل

 (IAASB)معايير التدقيق الدولية الصادرة عن (: 20-20)الجدول رقم 

 ISQCالمعايير الدولية لرقابة الجودة  أوال

المعيار الدولي لرقابة 
 1الجودة 

ب والشركات اليت تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة احلسابات، وعمليات التأكيد رقابة اجلودة يف املكات
 األخرى ذات العالقة 

 ISAs المعايير الدولية لتدقيق القوائم المالية ثانيا
 المبادئ العامة والمسؤوليات: المجموعة األولى 099 - 022

022 

002 

002 

092 

002 

052 

 ل وإجراءات عملية التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدوليةاألهداف العامة للمدقق املستق
 املوافقة على شروط التكليف بالتدقيق

 رقابة اجلودة لتدقيق البيانات املالية
 وثائق التدقيق

 مسؤوليات املدقق املتعلقة باالحتيال يف عملية تدقيق البيانات املالية
 يةمراعاة القوانني واألنظمة عند تدقيق البيانات املال



 الجزائر في المهنة على وأثرها الحسابات لتدقيق الدولية البيئة: ................................... الثاني الفصل
 

86 
 

092 

095 

 االتصال مع أولئك املكلفني باحلوكمة
 اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية للمكلفني باحلوكمة واإلدارة

 تقييم المخاطر واالستجابة في تقدير األخطاء: المجموعة الثانية 099 – 922
922 

905 

902 

992 

020 

052 

 التخطيط لتدقيق القوائم املالية
 خلطأ اجلوهري من خالل فهم املنشأة وبيئتهاحتديد وتقييم خماطر ا

 األمهية النسبية يف ختطيط وأداء عملية التدقيق
 استجابة املدقق للمخاطر املقيمة

 اعتبارات التدقيق املتعلقة باملنشآت اليت تستعمل مؤسسات خدمية
 احملددة خالل عملية التدقيق ( االحنرافات)تقييم البيانات اخلاطئة

 أدلة التدقيق: وعة الثالثةالمجم 055 – 055
522 

520 

525 

502 

502 

592 

502 

552 

592 

572 

582 

 أدلة التدقيق
 اعتبارات حمددة لبنود خمتارة–أدلة التدقيق 

 املصادقات اخلارجية
 األرصدة االفتتاحية –عمليات التدقيق األولية 

 اإلجراءات التحليلية
 أخذ عيينات التدقيق

 ا يف ذلك التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقةتدقيق التقديرات احملاسبية، مب
 األطراف ذات العالقة

 األحداث الالحقة
 املنشأة املستمرة
 اإلقرارات اخلطية

 االستفادة من عمل اآلخرين: المجموعة الرابعة 999 – 922
922 

902 

902 

 مبا يف ذلك عمل مدققي العنصراالعتبارات اخلاصة بتدقيق البيانات املالية للمجموعة 
 استخدام عمل املدققني الداخليني

 استخدام عمل مدقق خبري
 نتائج وتقارير التدقيق : المجموعة الخامسة 799 – 722

722 

725 

 تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات املالية
 التعديالت على الرأي الوارد يف تقرير املدقق املستقل
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729 

702 

702 

 ت التأكيد والفقرات األخرى يف تقرير املدقق املستقلفقرا
 األرقام املقابلة والبيانات املالية املقارنة –املعلومات املقارنة 

 مسؤوليات املدقق املتعلقة باملعلومات األخرى يف املستندات اليت حتتوي على بيانات مالية مدققة 
 المجاالت المتخصصة: المجموعة السادسة 899 – 822

822 

825 

802 

 اعتبارات خاصة –عمليات تدقيق البيانات املالية املعدة وفقا ألطر ذات طابع خاص 
 اعتبارات خاصة -عمليات تدقيق بيانات مالية شاذة ومكونات أو بنود حمددة يف بيان مايل 

 عمليات إعداد التقارير حول البيانات املالية امللخصة
 انات املاليةاالعتبارات اخلاصة يف تدقيق البي 0222

لعالقة الصادرة عن من إعداد الباحث باالعتماد على إصدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات ا :المصدر
 .4581االحتاد الدويل للمحاسبني طبعة عام 

 والمسؤولياتالعامة المبادئ  -1

لعديد من املعايري اليت تغطي األهداف العامة املنوطة باملدقق املستقل، واليت يسعى إىل حتقيقها من وراء وتضم هذه اجملموعة ا  

عملية التدقيق، باإلضافة إىل شروط املوافقة على التكليف مبهمة التدقيق وتوثيق ذلك، يف إطار عقد مربم بني طرفني، كما تلقي 

تق املدقق كاالحتفاظ بوثائق التدقيق ورقابة اجلودة، باإلضافة إىل مسؤوليته جتاه الضوء على بعض املسؤوليات اليت تقع على عا

 .نظام الرقابة الداخلية للعميل والتبليغ عن نواحي القصور اليت قد تعرتيها

 تقييم المخاطر واالستجابة في تقدير األخطاء -2

ق من حتديد املخاطر اليت حتدق باملنشأة حمل التدقيق وكيفية وتشتمل هذه اجملموعة على عدة معايري اليت من شاهنا متكني املدق   

التعامل معها، بدأ بعملية ختطيط مهمة تدقيق القوائم املالية، وما يرتبط هبا من إجراءات، ومراعاته لألمهية النسبية يف هذه املرحلة 

للمخاطر اجلوهرية اليت توصل إليها من  من مراحل عملية التدقيق، مع مراعاة خصوصية تدقيق املنشآت اخلدمية، واالستجابة

 .خالل تقييمه لبيئة املنشأة حمل التدقيق

 أدلة التدقيق -3

حول أدلة اإلثبات اليت يرتكز عليها املدقق فقي إبداء رأيه يف القوائم املالية، بعض اإلجراءات وتتضمن هذه اجملموعة معايري 

عة يف عملية التدقيق كاملصادقات اخلارجية، واإلجراءات التحليلية، االعتبارات اليت تدخل ضمن مسؤولية املدقق جتاه العناصر املقن

عاة اليت جيب على املدقق مراعاهتا فيما يتعلق بالتقديرات احملاسبية اليت أعدهتا إدارة املنشأة حمل التدقيق، واألرصدة االفتتاحية، ومرا
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ة املدقق فيما يتعلق بالوقوف على مدى صحة فرض استمرارية عملية تدقيق منشأة ألول مرة قبل املدقق احلايل، ومسؤولي

 .االستغالل بالنسبة ملنشأة العميل

 االستفادة من عمل اآلخرين -4

تركز هذه اجملموعة من املعايري على تغطية اإلرشادات الواجب على املدقق إتباعها عند االستعانة بأعمال كل من املدققني   

 .يف حالة االستعانة خبدمات خبري يف جمال معني، عند اقتضاء الظروف لذلك الداخليني مبنشأة العميل، أو

 نتائج وتقارير التدقيق -0

وتتكون هذه اجملموعة من مخسة معايري تتضمن شكل وحمتوى تقرير مدقق احلسابات، وكيف ومىت يتم تعديل رأيه، وكذا حتدد   

 .، واملعلومات األخرى يف املستندات اليت حتتوى على قوائم مالية مدققةهذه اجملموعة مسؤولية املدقق جتاه املعلومات املقارنة

 المجاالت المتخصصة -6

اإلرشادات املتعلقة مبهمة تدقيق ألغراض خاصة، وكذا مسؤولية املدقق بإعداد تقرير حول عنصر منفرد أو وتوضح هذه اجملموعة   

 .قة من القوائم املالية املدققة وفقا ملعايري التدقيق الدوليةقائمة مالية منفردة، أو القوائم املالية امللخصة املشت

 تبني واستخدام معايير التدقيق الدولية على المستوى الدولي: المطلب الثالث

لقد القت معايري التدقيق الدولية قبوال متزايدا منذ إصدارها من قبل االحتاد الدويل للمحاسبني، حيث مت تبين واستخدام هذه    

 20:ري من قبلاملعاي

 اس ملعايريها املستخدمة يف التدقيق؛عدد من كربيات شركات احملاسبة الدولية كأس -

 الشركات العامة اليت تقدم تقارير خارج بلداهنا؛ -

 الشركات اليت تصدر أوراق مالية ألغراض التمويل الدويل؛ -

 الشركات اليت تصدر أوراق مالية ألغراض عمليات التمويل احمللي؛ -

( ISAs)اليت أقرت مبعايري التدقيق الدولية ( OECD)*ة املنظمات العاملية مثل منظمة التعاون والتنمية االقتصادي -

 الستخدامها يف تدقيق القوائم املالية يف دوائرها املختصة؛

                                                             
20

 :الموقع من. 12 ص ،6101 اليمن، ،19 العدد القانوني، المحاسب مجلة ،الدولية التدقيق معايير تطبيق بامشموس، عمر أحمد هللا عبد
Yacpafiles/file/magazine/9.pdf/www.yacpa.org  

http://www.yacpa.org/
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 .هيئات احملاسبة الوطنية اليت تستخدم معايري التدقيق الدولية كأساس ملعايري التدقيق الوطنية -

للهيئات األعضاء، والذي شاركت ( IFAC)للمحاسبني  ، من قبل االحتاد الدويل3771ولقد عكس املسح الذي أجري سنة   

 21:دولة لإلجابة على االستبيان، وقد أظهرت نتائج اإلجابة على االستبيان ما يلي 31فيه 

 دولة قد قامت بالتبين الكامل ملعايري التدقيق الدولية كمعايري تدقيق حملية؛ 31 -

 ات مهمة بني معايريها الوطنية ومعايري التدقيق الدولية؛دولة ال توجد هناك اختالف 11 -

 دول ال توجد اختالفات كبرية خاصة يف إعداد التقرير؛ 77 -

   .دول مل حتدد إن كان هناك اختالف أم ال 37 -

قيق الدولية وهو ومن املالحظ أن اغلب اهليئات اليت شاركت يف اإلجابة على االستبيان تعي جيدا مدى أمهية تبين معايري التد   

 :األمر الذي دفع هبا إىل تبنيها أو بدرجة أقل التوافق معها، وفيما يلي جدول يبني موقف بعض الدول من معايري التدقيق الدولية

 موقف بعض الدول من تبني استخدام معايير التدقيق الدولية(: 20-20)الجدول رقم 

 موقفها من تبني المعايير الدولية للتدقيق الدول

اإلكوادرو، البريو، 
 األروغواي

 .قامت بتبين معايري التدقيق الدولية بصفة كاملة

 .4554وضعت هدف حتقيق التناسق مع املعايري الدواية للتدقيق يف خطة عملها لعام  األرجنتني

 .ال توجد اختالفات كبرية بني املعايري الدولية والربازيلية يف جمال التدقيق الربازيل

 .(GAAS)سيق معايري التدقيق مع معايري التدقيق املتعارف عليها مت تن تشيلي

ألبانيا، بلغاريا، هنغاريا، 
مونتينيجرو، صربيا، البوسنة 
، كرواتيا، مولدوفا، رومانيا، 

 يغوسالفيا

 

 وتقوم هذه الدول اليت تنتمي إىل شرق أوربا بتطبيق املعايري الدولية للتدقيق

قيق اهلولندي تبين املعايري الدولية للتدقيق بدال عن تطوير معايري التدقيق قرر جملس معايري التد هولندا
 .احمللية

                                                             
21

 .19 ص المرجع، نفس 
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الربيطاين يف معايريه على معايري التدقيق الدولية، ولكنه ( APB)يستند جملس ممارسة التدقيق  اململكة املتحدة
 هنايته مدى يستخدم تعابري وصياغة خمتلفة، ويضيف املتطلبات احمللية، ويتضمن كل معيار يف

 .التطابق مع معايري التدقيق الدولية
 (.IASs)هناك مشروع لتحقيق التناسق بني معايري جنوب إفريقيا ومعايري التدقيق الدولية  جنوب إفريقيا

قدم تقرير عن تطوير اسرتاتيجيات وضع املعايري، واستنتج معهد احملاسبني  3799يف عام  كندا
ف النهائي هو جمموعة معايري تدقيق مقبولة على املستوى الدويل القانونيني الكندي، أن اهلد

ومن قبل أسواق رأس املال الدولية، وستلعب كندا دورا أساسيا يف عملية وضع املعايري سواء على 
 .   نطاق العامل ككل أو على نطاق أمريكا الشمالية

 .معايري التدقيق األمريكية مع معايري التدقيق الدوليةيرى كثري من املختصني ضرورة تنسيق  الواليات املتحدة األمريكية

 .73/79/1771مت تبين املعايري الدولية للتدقيق من قبل معهد احملاسبني القانونيني اجلامايكي يف  جاميكا

وجود توجه حنو استخدام معايري التدقيق الدولية من قبل العديد من الدول األعضاء يف االحتاد  االحتاد األوريب
 .3779هذا منذ و 

يدرس معهد التدقيق يف فرنسا املتطلبات اخلاصة بالشركات الفرنسية واليت ال تغطيها معايري  فرنسا
 . التدقيق الدولية، قبل اإلعالن عن موافقته على تطبيقها

 األردن

 

من خالل مجعية مدققي احلسابات ( IASs)مت تبين معايري التدقيق الدولية  3773منذ عام 
يني األردنيني، وهو اجلهة املخولة بذلك، ويف حالة وجود أي اختالف يف التطبيق عن القانون

 . املعايري الدولية جيب أخذ موافقة جملس إدارة اجلمعية
 .مت تبين معايري التدقيق الدولية لبنان

، على أن يتم تدقيق حسابات 3779لسنة ( 171)فقد نص قرار وزير االقتصاد املصري رقم  مصر
 . ت املسامهة والتوصية باألسهم وفقا ملعايري التدقيق الدوليةشركا

 . 77من إعداد الباحث بناءا على املرجع السابق، ص :المصدر

ويوضح اجلدول السابق استخدام العديد من الدول إن مل نقل معظمها ملعايري التدقيق الدولية، أو التوجه حنوها، وان كان ذلك    

يد اهليئات املختصة يف الدول واملنظمات األخرى ذات العالقة حول العامل بوضع معايري للتدقيق بشكل متفاوت، إذ تقوم عد

 22:، وهذا من خالل(IASs)بالتنسيق مع معايري التدقيق الدولية 

 ، حبيث ال يكون هناك اختالف بينها وبني معايري التدقيق الدولية؛تطوير إرشادات أو معايري تدقيق حملية -

                                                             
22

 محافظي من عينةل استقصائية دراسة – بالجزائر المحاسبي التدقيق مهنة تطوير في الدولية التدقيق معايير تبني أثر الهدى، نور بهلولي 
 العلوم كلية وتدقيق، محاسبة تخصص التجارية، العلوم في الدكتوراه شهادة متطلبات ضمن مقدمة أطروحة ،-المحاسبين والخبراء الحسابات

 .  69ص ،6104 سطيف، عباس، فرحات جامعة التسيير، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية
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 تبين معايري التدقيق الدولية بشكل كلي أو جزئي مع إيضاحات معايري التدقيق احمللية؛ -

تبين معايري تدقيق دولية معدلة ومكيفة، حبيث تتضمن املتطلبات واالحتياجات املوجودة يف إيضاحات معايري التدقيق  -

   . لية وغري موجودة مبعايري التدقيق الدوليةاحمل

 تدقيق الحسابات في الجزائر: المبحث الثاني

شهدت مهنة تدقيق احلسابات يف اجلزائر منعرجات كبرية، خصوصا بعد تبنيها ملعايري تدقيق وطنية، سبقه إعادة هيكلة على    

إلعادة االعتبار للمهنة على املستوى الداخلي واخلارجي، خاصة مستوى اهليئات واملنظمات املشرفة على مهنة التدقيق، وكل ذلك 

مع سعي اجلزائر احلثيث لالنضمام ملنظمة التجارة العاملية وانفتاحها أكثر على اخلارج، وسنتطرق من خالل هذا املبحث إىل التطور 

 .التنظيمي الذي شهدته املهنة يف اجلزائر باإلضافة إىل أهم اهليئات املشرفة عليها

 التطور التنظيمي للتدقيق الحسابات في الجزائر  : المطلب األول

، وهذا 1737، وما بعد 3773، وما بعد 3773بعد استقالل اجلزائر، عرفت مهنة التدقيق ثالث مراحل أساسية وهي ما قبل   

 .تبعا ملا شهده املناخ االقتصادي واإلصالحات اليت مشلت املهنة يف حد ذاهتا

     0990قبل  الفترة ما: أوال

املتعلق بقانون  13/31/3737املؤرخ يف  379-37، وحتديدا بواسطة األمر رقم 23م3737 بدأ التأريخ للتدقيق يف اجلزائر سنة    

، ويف 24، وهو يعد أول تشريع قانوين تناول مهنة التدقيق يف اجلزائر، من خالل تكريس مراقبة الشركات الوطنية3797املالية لسنة 

 25 :نص على أنه 17مادته 

احلسابات يف الشركات الوطنية واملؤسسات العمومية ذات الطابع ( مدققي)يعني الوزير املكلف باملالية والتخطيط مندويب "     

خلاص باألصول واخلصوم، ويف املؤسسات اليت متتلك الصناعي، والتجاري بقصد تأمني مشروعية وصحة حساباهتا وحتليل وضعها ا

 ".فيها الدولة أو إحدى اهليئات العمومية حصصا يف رأس ماهلا

                                                             
23 Hadj Ali Samir, Le Commissaire aux comptes, Caractéristique et Missions, Revue Algérienne de 

Comptabilité et Audit, SNC, n° 03, 3eme trimestre, Alger, 1994, p10. 
24

 بحثية ورقة ،(10-01) انونالق ظل في للتدقيق الدولية المعايير مع الجزائر في التدقيق توافق مدى الدين، شمس أحمد بوعرار أحمد، سيد 

 يومي البليدة، ، دحلب سعد بجامعة ،(IFRS-IAS) للمحاسبية الدولية المعايير مواجهة في المالي المحاسبي النظام حول الدولي الملتقى في مقدمة

 .  11 ص ،6100 ديسمبر 01-06
25

 .0212 ص ،10/06/0929 في المؤرخة ،001 العدد ،0791 لسنة المالية بقانون متعلقال ،10/06/0929 في المؤرخ ،014-29 رقم األمر 
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 14-18وذلك بقصد التأكد من سالمة ومصداقية احلسابات وتأمني حق الدولة فيها، وقد تال هذا إصدار األمر رقم      

، دون التطرق إىل حمافظ احلسابات وهذا العتباره حينها تابع للمفتشية العامة 26واملتعلق بتنظيم مهنة احملاسب واخلبري احملاسب

 .    27للمالية وهي مديرية تابعة لوزارة املالية

حتديد مهام وواجبات املراقب، وأعترب حينها مدقق احلسابات   33/33/3791املؤرخ يف  391-97كما تناول املرسوم رقم     

 :كمراقب دائم على تسيري املؤسسات العمومية، وخول ممارسة هذه الوظيفة ملوظفي الدولة وهم

 املراقبني العامني للمالية؛ -

 مراقبو املالية؛ -

 .مفتشو املالية -

 :وقد أوكلت هلم املهام التالية   

 متابعة إعداد احلسابات واملوازنات أو الكشوف التقديرية طبقا للخطة املعدة؛ -

 .مراجعة مصداقية اجلرد وحسابات النتائج املستخرجة من احملاسبة العامة والتحليلية للمؤسسة ومدى صالحيتها -

يق املقصود يرتبط فقط بالرقابة من قبل هؤالء األفراد من خالل هيئاهتم على املؤسسات االقتصادية وجتدر اإلشارة إىل أن التدق   

احلسابات للمؤسسات اخلاصة ( مدقق)، تناول مندوب 17/77/3793 املؤرخ يف (11-93)آنذاك، إال أن األمر الرئاسي رقم 

 28. املرخصني بذلكواخلرباء يف احملاسبة لدى احملاكم واشرتط تعيينهم من اخلرباء 

 

القانون التجاري من خالل املرسوم  وعلى العموم فخالل هذه الفرتة فمهنة حمافظ احلسابات كانت خاضعة أساسا ألحكام   

واتسمت هذه الفرتة كذلك بإخضاع املهنة حتت وصاية وزارة املالية، نظرا العتبار حمافظ  ،13/77/379129املؤرخ يف ( 91-17)

 .ملتمثل يف التسيري املوجهاحلسابات كموظف عام يف الدولة وهذا نظرا لنمط االقتصادي السائد آنذاك وا

  

                                                             
26

 ،11/06/0940 في المؤرخ ،014 العدد ،محاسب والخبير المحاسب مهنة بتنظيم والمتعلق ،69/06/0940 في المؤرخ ،26-40 رقم األمر 

 .0226 ص
27

 .046 ص ابق،س مرجع فايز، سايح 
28

 .22-24 ص سابق، مرجع يزيد، محمد صالحي 
29 Djoumaa Lamri, Historique du commissariat aux comptes en Algérie, revue de L’auditeur CNC, n° 02, 

Alger,  2014, p12. 



 الجزائر في المهنة على وأثرها الحسابات لتدقيق الدولية البيئة: ................................... الثاني الفصل
 

93 
 

   0990بعد  الفترة ما: ثانيا

أفريل  19، واملؤرخ يف (71-73)، ولعل أبرز ما ميزها هو إصدار القانون متيزت هذه املرحلة بنقلة كبرية فيما يتعلق مبهنة التدقيق   

، والذي جاء ليشرف على هذه املهن الثالث مبا يف 30، املتعلق مبهنة اخلبري حماسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد3773

انون شروط ومقاييس ممارسة املهنة، وهو ما جعل مهنة التدقيق تتجه حنو منحى ، وبالتايل وفر هذا الق31ذلك حمافظ احلسابات

 استقاليل، بعدما كان ميارسها املراقبون املاليون التابعون لوزارة املالية، وعرفت هذه املرحلة إنشاء املصف الوطين للخرباء احملاسبني

طرف املهنيني احملاسبني، وبالتايل اعتربت هذه املرحلة ببداية  وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، والذي مت انتخابه من

 .املمارسة احلرة للمهنة

و مت خالل هذه الفرتة إصدار عدة مراسيم وقرارات لتنظيم مهنة التدقيق وإعطائها صبغة تتواءم والنهج االقتصادي الذي تبنته     

نفط، بتبنيها لنظام االقتصاد احلر الذي يلغي هيمنة الدولة على رؤوس اجلزائر نتيجة اإلصالحات اليت باشرهتا بعد أزمة أسعار ال

األموال واملوارد واقتصار دورها على كوهنا حارس ومنظم لالقتصاد دون التدخل فيه، وهذا ما استفادت منه مهنة التدقيق خالل 

 :تلك الفرتة، وكان من أهم تلك اإلصدارات ما يلي

31/73/3771املؤرخ يف  (17-71) املرسوم التنفيذي رقم -
، والذي حيدد تشكيل النقابة الوطنية للخرباء احملاسبني 32

اسبني املعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله، والذي من مهامها محاية املصاحل املعنوية وحمافظي احلسابات واحمل

 واملادية لألعضاء املهنة، وحتديد مطالبهم فيما يتعلق بالتدقيق والرقابة؛

 ، الذي يعرف ويثبت االجتهادات املهنية حملافظ احلسابات يف إطار71/71/3779املؤرخ يف  SPM/371/79مقرر رقم  -

املهام املوكلة إليهم طبقا للتشريع والقانون الساري املفعول، ويتضمن هذا املقرر مجلة من التوصيات جيب على حمافظي 

 33.احلسابات التقيد هبا عند أداء مهامهم

                                                             
30

 في المؤرخة ،61 العدد ،المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهنة المتعلق ،64/16/0990 في المؤرخ( 12-90) القانون 

 . 220 ص ،10/12/0990
31 Djoumaa Lamri, op-cit, p 13-14. 

32
 ،المعتمدين والمحاسبين الحسابات ومحافظي المحاسبين للخبراء الوطنية النقابة مجلس تشكيل يحدد الذي( 61-96) رقم التنفيذي المرسوم 

  .02/10/0996 في المؤرخة ،11 العدد
33

 النظام تطبيق تجسيد في والمراقبة اإلشراف في التدقيق بمهنة المتعلقة اإلصالحات أهمية: بعنوان مداخلة عمر، قمان الكريم، عبد مقراني 
 جامعة الدولية، المراجعة ومعايير المالية المحاسبة معايير مواجهة في المالي المحاسبي النظام حول الدولي الملتقى في مقدمة ،المالي المحاسبي

 . 12 ص ،6100 ديسمبر 06-01 يومي البليدة، دحلب، سعد
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فظي احلسابات، حيث حيدد نظام األجور الذي يطبق على املتعلق بسلم أتعاب حما 79/33/3779القرار املؤرخ يف  -

 .حمافظي احلسابات يف إطار املهام العادية اليت تسند إليهم، طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما

الذي يتضمن قانون أخالقيات املهن الثالث، اخلبري ( 313-73)كما عرفت هذه املرحلة صدور املرسوم التنفيذي رقم  -

افظ احلسابات واحملاسب املعتمد، حيث حيدد هذا املرسوم القواعد األخالقية املهنية املطبقة على أعضاء احملاسب وحم

النقابة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين الذين يدعون يف صلب النص عضو النقابة أو 

     .     34املهين

، الذي يتضمن إحداث اجمللس الوطين للمحاسبة، وتنظيمه، 11/77/3773، املؤرخ يف (131-73)املرسوم التنفيذي رقم  -

 .35سلطة الوزير املكلف باملاليةويوضع حتت 

سابات يف املؤسسات ، املتعلق بكيفيات تعيني حمافظي احل13/33/3773املؤرخ يف  (913-73)املرسوم التنفيذي رقم  -

العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان االجتماعي والدواوين العمومية ذات 

 .36الطابع التجاري وكذا املؤسسات العمومية غري املستقلة

، ويتعلق (71-73)من القانون ( 33)، يتضمن تطبيق املادة 73/31/3779املؤرخ يف ( 919-79)املرسوم التنفيذي رقم  -

لالجنازات والشهادات اليت يقدمها املرتشح لطلب العضوية يف أحد أصناف املهن الثالث على  ةاألمر بالصالحية املهني

 .غرار اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

املؤرخ يف ( 17-71)، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 73/31/3779املؤرخ يف ( 911-79)قم املرسوم التنفيذي ر  -

، الذي حيدد تشكيل جملس النقابة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين 31/73/3771يف 

 37.ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله

                                                             
34

 والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير مهنة أخالقيات بقانون المتعلق ،12/16/0992 في المؤرخ( 012-92) رقم التنفيذي المرسوم 

 .12 ص ،04/16/0992 في المؤرخة ،66 العدد ،المعتمد
35

 في المؤرخة ،22 العدد وتنظيمه، للمحاسبة الوطني المجلس بإحداث المتعلق ،62/19/0992 في المؤرخ ،(102-92) رقم التنفيذي المرسوم 

 .02 ص ،69/19/0992
36

 ذات العمومية المؤسسات في الحسابات فظيمحا تعيين بكيفيات المتعلق ،11/00/0992 في المؤرخ ،(610-92) رقم التنفيذي المرسوم 
 المؤسسات وكذا التجاري الطابع ذات العمومية والدواوين االجتماعي الضمان وهيئات والتنمية البحث ومراكز والتجاري الصناعي الطابع

 .  06 ص ،10/06/0992 في المؤرخة ،46 العدد ،المستقلة غير العمومية
37

-66 ص ص ،14/06/0994 في المؤرخة ،21 العدد ،10/06/0994 في المؤرخين ،(622-94) رقم ،(624-94) رقم التنفيذيين المرسومين 

61. 
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، حيدد كيفيات نشر مقاييس تقدير اإلجازات والشهادات اليت ختول احلق يف ممارسة 3771مارس  11القرار املؤرخ يف  -

 ؛31/71/3771بتاريخ مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، الصادر 

، والذي يتعلق باملوافقة على مقاييس اجلازات والشهادات وكذا شروط اخلربة املهنية يف 19/71/3777مقرر مؤرخ يف  -

امليدان احملاسيب واملال، واليت ختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد ، الصادر 

 ؛71/71/3777بتاريخ 

( 33-77)من القانون  373، يتضمن تطبيق أحكام املادة 37/31/1773املؤرخ يف ( 113-73)املرسوم التنفيذي رقم  -

، واملتعلق بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو 1777، واملتضمن قانون املالية لسنة 11/31/3777املؤرخ يف 

قيق ومراجعة حالة النفقات اخلاصة باإلعانات املمنوحة للجمعيات، اجلماعات احمللية للجمعيات واملنظمات، إذ يؤهل لتد

حمافظو احلسابات املسجلون بصفة منتظمة يف جدول املنظمة الوطنية للخرباء احملابني وحمافظي احلسابات واحملاسبني 

 38املعتمدين؛

املؤرخ يف  (17-71)، املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 17/31/1773املؤرخ يف ( 913-73)املرسوم التنفيذي رقم  -

، الذي حيدد تشكيل اجمللس النقابة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، 31/73/3771

 39؛13/31/1773 ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله،  والذي صدر ضمن اجلريدة الرمسية املؤرخة يف

، والذي يتضمن قانون املالية التكميلي لذات السنة، والذي ينص مبوجبه 11/79/1771املؤرخ يف ( 71-71)األمر رقم  -

، وملدة ثالث 1773على تعيني اجلمعيات العامة للشركات ذات املسؤولية احملدودة أن تعني ابتداء من السنة املالية 

ت مالية، حمافظ حسابات أو أكثر يتم اختيارهم من بني املهنيني املسجلني يف جدول املنظمة الوطنية حملافظي سنوا

 .42/51/4550احلسابات، الصادر بتاريخ 

، واملتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات، 79/33/3779املعدل واملتمم للقرار املؤرخ يف  11/73/1771القرار املؤرخ يف  -

 .39/71/1771تاريخ والصادر ب

                                                             
38

 في المؤرخ( 00-99) رقم القانون من( 010) دةالما أحكام تطبيق يتضمن ،01/00/0999 في المؤرخ ،(120-00)  رقم التنفيذي المرسوم 

 للجمعيات المحلية والجماعات الدولة إعانات استعمال مراقبة بكيفيات والمتعلق ،6111 لسنة المالية قانون والمتضمن 61/06/0999

 .  02 ص ،00/00/6110 في المؤرخة ،24 العدد ،(11) المادة ،والمنظمات
39

 ،01/10/0996 في المؤرخ( 61-96) رقم التنفيذي للمرسوم والمتمم المعدل ،61/06/6110 في المؤرخ ،(660-10) رقم التنفيذي المرسوم 
 ،عمله وقواعد اختصاصاته ويضبط المعتمدين والمحاسبين الحسابات ومحافظي المحاسبين للخبراء الوطنية النقابة مجلس تشكيل يحدد الذي

 .62 ص ،62/06/6110 في المؤرخة ،21 العدد
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 2515الفترة ما بعد : ثالثا   

 (73-37)وهي الفرتة اليت عرفت إصالحات عميقة يف مهنة التدقيق ، وكرست إلعادة تنظيمها،  وهذا من خالل سن القانون     

مادة  19، واملتعلق بكل من مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، والذي ضم 17/73/173740املؤرخ يف 

قانون السابق ويتعلق منه بأن هذا القانون يلغي مجيع القوانني واألحكام اليت جاء هبا ال( 11)فصال، وقد جاء يف املادة  31حتت 

، والذي كان حيكم وينظم املهن الثالث، خبري احملاسب وحمافظ احلسابات 41/51/8008املؤرخ يف ( 51-08)األمر بالقانون 

 .واحملاسب املعتمد

ت وهي  وأعقب هذا القانون العديد من املراسم والقرارات املتعلقة باملهن الثالث معا أو اخلاصة فقط مبهنة حمافظ احلسابا   

 :كالتايل

، والذي حيدد تشكيلة اجمللس الوطين للمحاسبة وتنظيمه وقواعد 19/73/1733املؤرخ يف  (19-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

 .من الفصول 71مادة تنضوي حتت  13سريه، ويضم املرسوم 

لوطين للمصف الوطين للخرباء ، والذي حيدد تشكيلة اجمللس ا19/73/1733املؤرخ يف  (11-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

 .مادة 11احملاسبني وصالحياته وقواعد سريه، ويضم 

، والذي حيدد اجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات 19/73/1733 املؤرخ يف (13-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

 .مادة 11وصالحياته وقواعد سريه، ويضم 

، والذي حيدد اجمللس الوطين للمنظمة الوطنية للمحاسبني 19/33/1733 ؤرخ يفامل (19-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

 .مادة 42املعتمدين وصالحياته وقواعد سريه، ويضم 

، حيدد تشكيلة اللجنة اخلاصة املكلفة بتنظيم انتخابات اجملالس 19/33/1733يف املؤرخ  (11-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

اء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين الوطنية للمصف الوطين للخرب 

 . مادة 11وصالحياهتا، ويضم كذلك 

                                                             
40

 المؤرخة ،66 العدد ،المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهن  المتعلق ،69/12/6101 في المؤرخ( 10-01) القانون 

  . 16 ص ،00/14/6101 في
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، حيدد رتبة ممثلي الوزير املكلف باملالية لدى اجملالس الوطنية 19/33/1733 املؤرخ يف (17-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

ني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين وصالحياهتم، للمصف الوطين للخرباء احملاسب

 .مواد 71ويضم املرسوم 

، حيدد شروط وكيفيات االعتماد ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب 19/33/1733 املؤرخ يف (17-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

 .مادة 33وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ويضم 

، يتعلق بالشروط واملعايري اخلاصة مبكاتب اخلبري احملاسب وحمافظ 19/33/1733املؤرخ يف (13-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

 .مواد 79احلسابات واحملاسب املعتمد، ويضم 

 41.دةما 33، يتعلق بتعيني حمافظي احلسابات، ويضم 19/33/1733 املؤرخ يف(11-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

، حيدد الشهادات اجلامعية اليت متنح حق املشاركة يف مسابقة 33/71/1733 املؤرخ يف( 91-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

 مواد؛ 79اللتحاق مبعهد التعليم العايل املتخصص ملهنة احملاسب، ويضم ا

، حيدد كيفيات ممارسة املهنة التضامنية حملافظة احلسابات، ويضم 33/71/1733 املؤرخ يف( 91-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

 42؛مواد 71

، حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات وأشكال وآجال إرساهلا، 13/71/1733 املؤرخ يف( 171-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

 ؛73/73/1733مواد، الصادر بتاريخ  71ويضم 

ع أجر ، حيدد شروط وكيفيات سري الرتبص املهين واستقبال ودف19/33/1733 املؤرخ يف( 171-33)املرسوم التنفيذي رقم   -

 ؛19/33/1733مادة، الصادر بتاريخ  11اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املرتبصني، ويضم 

، حيدد درجة األخطاء التأديبية املرتكبة من طرف اخلبري احملاسب 31/73/1731املؤرخ يف  (37-31)املرسوم التنفيذي رقم  -

مادة، الصادر بتاريخ  31رسة وظيفتهم وكذا العقوبات اليت تقابلها، يضم وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد خالل مما

 ؛33/73/1731

، حيدد شروط املساحة واملرافق الصحية والتجهيزات اليت جيب توفرها يف احملل املهين للخبري 13/71/1731 القرار املؤرخ يف  -

 ؛17/77/1731ر بتاريخ مواد، الصاد 71احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ويضم 
                                                             

41
 المؤرخة ،14 العدد ،(16-00)،(10-00)،(11-00)،(69-00)،(62-00)،(64-00)،(62-00)،(62-00)،(66-00: ) رقم التنفيذية المراسيم 

 .61-16ص ،61/16/6100 في
42

 .2-2 ص ،61/16/6100 في المؤرخة ،00 العدد ،(41-00)،(46-00) المرسومين 
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مواد مبا يف ذلك ملحق يضم  71، حيدد حمتوى معايري تقارير حمافظ احلسابات، ويضم 19/73/1731 القرار املؤرخ يف  -

 43؛معايري التقارير بصفة تفصيلية

 44؛مواد 79، حيدد كيفيات تسليم تقارير حمافظ احلسابات، ويضم 31/73/1739 القرار املؤرخ  -

  45؛(117-137-171-173)ائري للتدقيق رقم ، يتضمن املعايري اجلز 79/71/1733املؤرخ يف  71املقرر رقم   -

  46.(977-137-177-177)ايري اجلزائرية للتدقيق رقم ، يتضمن املع33/37/1733 املؤرخ يف 317املقرر رقم   -

، حيدد كيفية سري التكوين وكذا برنامج التكوين املتخصص قصد احلصول 79/71/1739القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف   -

 .على شهادة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات

 (.117،173،117،197)يتضمن املعايري اجلزائرية رقم  ،71/37/1731املؤرخ يف  99املقرر رقم   -

ظيت هبا مهنة التدقيق يف اجلزائر منذ غداة االستقالل إال أهنا مل تلقى وعلى الرغم من الرتسانة القانونية والتشريعية اليت ح   

االستجابة الكافية والتجسيد على أرض الواقع، ومل تصل بعد ملواكبة التطورات اليت تشهدها املهنة على الصعيد اإلقليمي أو 

 .الدويل

 الهيئات المشرفة على مهنة التدقيق في الجزائر: المطلب الثاني

 

ت اإلصالحات اليت شهدهتا مهنة احملاسبة والتدقيق يف اآلونة األخرية إىل بروز هيكلية جديدة يف اإلشراف على مهنة أد    

التدقيق بغية النهوض باملهنة وإظهار اجلدية يف اإلصالحات اليت باشرهتا الدولة اجلزائرية يف هذا اجملال، وميكن استخالص جممل 

، وهذا ما (73-37)يق يف اجلزائر من خالل القوانني واملراسم اليت تناولت املهنة بعد إصدار القانون اهليئات املشرفة على مهنة التدق

 .يربزه الشكل املوايل

  

                                                             
43

 . 04 ص ،4302 03/32المؤرخة في  ،42 ، العددمحتوى معايير تقرير محافظ الحسابات 01/12/6101 القرار المؤرخ في 
44

 .44 ، ص32/4302/أ03، المؤرخة في 42، العددكيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات، 04/30/4302القرار المؤرخ في  
45

  http://www.cnc.dz/reglement.asp. 4302، وزارة المالية، المعايير الجزائرية للتدقيق، 32/34/4302المؤرخ في  34المقرر رقم  
. 

46
  http://www.cnc.dz/reglement.asp.4302، وزارة المالية،المعايير الجزائرية للتدقيق، 00/03/4302المؤرخ في  053المقرر رقم  

. 

http://www.cnc.dz/reglement.asp
http://www.cnc.dz/reglement.asp
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     الهيئات المشرفة على مهنة التدقيق في الجزائر (:29-20)الشكل رقم

        

    

    

 

 

 

 

 .ريةمن إعداد الباحث باالعتماد على التشريعات اجلزائ :المصدر

 وزارة المالية : أوال

االقتصادية اليت شهدهتا اجلزائر يف خمتلف اجملاالت، على غرار اإلصالحات اليت مست النظام احملاسيب يف إطار اإلصالحات    

-IAS، ملسايرة املعايري الدولية (SCF)، واملتضمن النظام احملاسيب املايل 11/33/1779املؤرخ يف ( 33-79)انطالقا من القانون 

IFRS والذي نص صراحة على أن وزارة املالية هي اهليئة املشرفة األوىل (73-37)، وكذا إصالح مهنة التدقيق بإصدار القانون ،

، وهو ما ورد يف 47على كل ما يتعلق باحملاسبة واملهن احملاسبية، مبا فيها مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

ملالية، والذي من ضمن مهامه متابعة املهن منه، على أنه ينشأ جملس وطين للمحاسبة حتت سلطة الوزير املكلف با( 79)املادة 

 .  احملاسبية مبا فيها مهنة حمافظ احلسابات

وبالتايل فخضوع مهنة التدقيق لوزارة املالية ومنه للحكومة، يعرب عن مدى املعضلة اليت حتد من تطور املهنة ومسايرهتا     

تقدمة اليت ختضع فيها املهنة هليئات مستقلة، يتم إنشاؤها من قبل للمستويات املتقدمة اليت وصلتها املهنة يف الكثري من الدول امل

 . أصحاب املهنة دون تدخل من اجلهات احلكومية

                                                             
47

 منشورات ،06BIS K رقم والمناجمنت، االقتصاد مجلة ،10-01 القانون ظل في الحسابات محافظ مهنة عواق جياللي، بوشرف محمد، بلبية 

 .61 ص ،6106 تلمسان، بالقايد، أبوبكر جامعة ، والتسيير االقتصادية العلوم كلية

  المجلس الوطني للمحاسبة

 وزارة المالية

لجنة مراقبة 
 النوعية

لجنة االنضباط 
 والتحكيم

لجنة  
 التكوين

لجنة 
 االعتماد

لجنة الممارسات المحاسبية 
 والواجبات المهنية

 المصف الوطني للخبراء المحاسبين  لمحافظي الحساباتالغرفة الوطنية 
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 CNC المجلس الوطني للمحاسبة: ثانيا

، غري 48 8001اجمللس الوطين للمحاسبة هو عبارة عن هيئة استشارية وتنظيمية ذات طابع وزاري مت إنشاؤه يف مارس من عام   

، ويهتم أساسا بالتنسيق 40/50/8002املؤرخ يف ( 281-02)وم التنفيذي أن اإلعالن عن إحداثه كان من خالل املرس

 والتلخيص يف جمال البحث وضبط املقاييس احملاسبية والتطبيقات املرتبطة هبا، 

 :تشكيلة المجلس -1

الوزارات املختلفة، يوضع اجمللس حتت سلطة الوزير املكلف باملالية، ويرأسه الوزير أو ممثله، ويتشكل اجمللس من العديد ممثلي   

 :املوايل (79-71)واهليئات العامة وغريها، وقد حددها املشرع على النحو الذي يبينه الشكل رقم 

 تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة (:20-20)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
48

 (:cnc) للمحاسبة الوطني جلسالم موقع 

 www.cnc.dz/presentation.asp                                                                         61:22 ،12/19/6102: التصفح تاريخ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .79/73/1733املؤرخ يف ( 19-33)من إعداد الباحث بناءا على املرسوم التنفيذي : المصدر

لوزير المكلف بالمالية أو ممثلها  

ممثلي الوزارات والهيئات 
 العامة

ممثلي مجالس المهن 
 المحاسبية

 أعضاء آخرين

أشخاص يتم ( 52)ثالث  -
اختيارهم لكفاءهتم يف جمايل 
احملاسبة واملالية ويتم تعيينهم من 

 .قبل الوزير املكلف باملالية

 .ممثل الوزير املكلف بالطاقة -
 .ممثل الوزير املكلف باإلحصاء -
 .ممثل الوزير املكلف بالرتبية الوطنية -
 .ممثل الوزير املكلف بالتجارة -
 .ممثل الوزير املكلف بالتعليم العايل -
 .ممثل الوزير املكلف بالتكوين املهين -
 .ممثل الوزير املكلف بالصناعة -
 .رئيس املفتشية العامة للمالية -
املدير املكلف بالتقييس احملاسيب لدى وزارة  -

 املالية
 .ممثل برتبة مدير عن بنك اجلزائر -
مليات ممثل برتبة مدير عن جلنة تنظيم ع -

 البورصة
 .ممثل برتبة مدير عن جملس احملاسبة -
 

أعضاء ( 52)ثالثة  -
منتخبني عن اجمللس الوطين 

للمصف الوطين للخرباء 
 .احملاسيب

أعضاء ( 52)ثالث  -
اجمللس الوطين منتخبني عن 

للغرفة الوطنية حملافظي 
 .احلسابات

منتخبني عن ( 52)ثالث -
اجمللس الوطين للمنظمة الوطنية 

 .للمحاسبني املعتمدين

http://www.cnc.dz/presentation.asp
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ئات املعنية بالعضوية كما نص التشريع على أن تتوفر يف ممثلي الوزراء الذين يتم تعيينهم باقرتاح من وزرائهم أو مسئويل اهلي       

( 73)يف اجمللس، على األقل رتبة مدير باإلدارة املركزية ويتم اختيارهم بناءا على كفاءهتم يف اجملال احملاسيب واملايل، وتدوم عضويتهم 

 .سنوات من تاريخ تعيينهم

 :تنظيم وتسير المجلس الوطني للمحاسبة -2

ل أمانة عامة توضع حتت سلطة رئيس اجمللس ويسريها أمني عام، يساعده يف من خاليتوىل تسيري اجمللس الوطين للمحاسبة    

 :ذلك أربعة مديري دراسات ومثانية رؤساء دراسات، ويضطلع رئيس اجمللس باملهام التالية

 متثيل اجمللس لدى اهليئات الوطنية والدولية للتقييس احملاسيب واملهن احملاسبية؛ -

 .الدراسات والتحاليل اليت هتدف إىل التقييس احملاسيب إجناز أو العمل على إجناز كل -

 :فتتلخص يف ما يلي أما املهام املنوطة باألمني العام للمجلس

 تنفيذ كل القرارات والتوجيهات املصادق عليها من اجمللس؛ -

والغرفة الوطنية والشطب من جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني  مسك امللفات املتعلقة باالعتمادات والتسجيل -

 حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين؛

 العمل على إعداد مقررات االعتماد بعد دراستها من جلنة االعتماد وعرضها على الوزير املكلف باملالية للتوقيع عليها؛ -

 ضمان تنسيق أشغال اللجان متساوية األعضاء ومتابعتها؛ -

 49.امة واجتماعات مكتب اجمللستنظيم اجلمعيات الع -

 مهام المجلس الوطني للمحاسبة -3

الوطين للمحاسبة يتوىل تنفيذ املهام املتعلقة باالعتماد والتقييس  ، على أن اجمللس(73-37)من القانون ( 79)نصت املادة 

 50:احملاسيب وتنظيم ومتابعة املهن احملاسبية، واليت ميكن عرضها على النحو التايل

 عتمادمهام اال 

 :وتتمثل يف املهام التالية     

                                                             
49

 العدد ،سيره وقواعد وتنظيمه للمحاسبة الوطني المجلس تشكيلة يحدد الذي ،64/10/6100 في المؤرخ ،(66-00) رقم التنفيذي المرسوم 

 . 12 ص ،(2،4،2) المواد ،14
50

 .12-12 ص ،(01،00،06) المواد السابق، المرجع نفس 
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عتماد والتسجيل يف اجلدول الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات استقبال طلبات اال -

 ؛واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين

 تقييم صالحية إجازات وشهادات كل املرتشحني الراغبني يف احلصول على االعتماد والتسجيل يف اجلدول؛ -

 إعداد ونشر قائمة املهنيني يف اجلدول؛ -

 استقبال كل الشكاوى التأديبية يف حق املهين والفصل فيها؛ -

 تنظيم مراقبة النوعية املهنية وبرجمتها؛ -

 .استقبال ودراسة مشاريع قوانني أخالقيات املهنة املنجزة من خمتلف أصناف املهنيني وعرضها للموافقة -

 مهام التقييس المحاسبي 

 :وتتمثل فيما يلي   

 املتعلقة باحملاسبة وتدريسها؛ الوثائقملعلومات و اكل واستغالل  مجع  -

 حتقيق أو العمل على حتقيق كل الدراسات والتحاليل يف جمال تطوير واستعمال األدوات واملسارات احملاسبية؛ -

 اقرتاح كل اإلجراءات اليت هتدف إىل تقييس احملاسبات؛ -

 وإبداء اآلراء فيها وتقدمي التوصيات بشأهنا؛ دراسة مجيع مشاريع النصوص القانونية املرتبطة باحملاسبة -

 املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وحتسني املستوى يف جمال احملاسبة؛ -

 متابعة وضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري الدولية للتدقيق؛ -

 قة باحملاسبة على املستوى الدويل؛متابعة تطور املناهج والنظم واألدوات املتعل -

 .تنظيم كل التظاهرات وامللتقيات اليت تدخل يف إطار صالحياته -

   مهام تنظيم ومتابعة المهن المحاسبية 

 :وميارس اجمللس حتت هذا العنوان املهام التالية    

 املسامهة يف ترقية املهن احملاسبية؛ -

 وين وحتسني مستوى املهنيني؛املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج التك -

 متابعة تطور املناهج والنظم واألدوات املتعلقة بالتكوين يف جمال احملاسبة على املستوى الدويل؛ -
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 متابعة وضمان حتيني العناية املهنية؛ -

 سات؛إجراء دراسات يف احملاسبة وامليادين املرتبطة هبا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ونشر نتائج هذه الدرا -

 مساعدة هيئات التكوين يف احملاسبة من خالل تصور دعائم بيداغوجية ومراجع أخرى متعلقة هبذا التكوين؛ -

 تنظيم أو املسامهة يف تنظيم ورشات التكوين مبناسبة إدخال قواعد حماسبية جديدة؛ -

 .رف املهنيني احملاسبنيالقيام باألحباث املناسبة اليت تسمح بإعداد األدوات اجلديدة اليت توضع حتت تص -

ويرى الباحث من خالل عرض هذا اإلطار ألعلى هيئة حماسبية يف اجلزائر، بأن املشرع أراد إشراك كل الفاعلني يف عملية تطوير    

 .املهنة مثل وزارة التعليم العايل و وزارة التكوين املهين، من أجل إصالح شامل وجذري للمهنة

 اء    اللجان متساوية األعض: اثالث

انبثق عن إعادة اهليكلة اجلديدة للمجلس الوطين للمحاسبة عدد من اجلان متساوية األعضاء، تضطلع كل منها مبهام حمددة يف    

من ( 73-73)إطار ما حيدده التنظيم، على أن يتكفل الوزير املكلف باملالية، بتحديد تشكيلة هذه اللجان، وقد حدد القانون 

 :ه اللجان على النحو التايل، هذ(71)خالل املادة 

 جلنة تقييس املمارسات احملاسبية والعناية املهنية؛ -

 جلنة االعتماد؛ -

 جلنة التكوين؛ -

 جلنة االنضباط والتحكيم؛ -

 .جلنة مراقبة النوعية -

، وذلك على (19-33)م أما فيما يتعلق باملهام اليت حددها التنظيم هلذه اللجان اخلمس، فقد تناوهلا املرسوم التنفيذي رق    

 51:النحو التايل

 لجنة تقييس الممارسات المحاسبية والعناية المهنية -1

 :وتتوىل املهام التالية  

                                                             
51

   بتصرف(. 02،09،61،60،66) المواد سابق، مرجع ،(66-00) رقم التنفيذي المرسوم 
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 وضع طرق العمل فيما خيص التطبيقات احملاسبية والعناية املهنية؛ -

 مشاريع آراء حول األحكام احملاسبية الوطنية املطبقة على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع لإللزام القانوين حتضري -

 ملسك احملاسبة؛

 اجناز كل الدراسات والتحاليل اخلاصة بتطوير واستعمال األدوات واملسارات احملاسبية؛ -

 اقرتاح كل اإلجراءات اليت هتدف إىل تقييس احملاسبات؛ -

 ة مشاريع النصوص القانونية املتعلقة باحملاسبة وإبداء الرأي فيها وتقدمي التوصيات بشأهنا؛دراس -

 ضمان تنسيق وتلخيص األحباث النظرية واملنهجية يف خمتلف ميادين احملاسبة؛ -

كذا تطبيقها، باالتصال حتضري مشاريع اآلراء املتعلقة باملعايري املعدة من املنظمات الدولية املختصة يف التقييس احملاسيب و  -

 .مبختلف اهليئات املعنية

 لجنة االعتماد -2

 :وتتوىل املهام التالية  

 إعداد طرق العمل يف جمال معاجلة ملفات االعتماد؛ -

 حتديد معايري وسبل االلتحاق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد؛ -

 ضمان تسيري طلبات االعتماد؛ -

  ملفات االعتماد؛حتضري -

 .ضمان متابعة ونشر جدول املهنيني املعتمدين -

 لجنة التكوين -3

 :وتتوىل املهام التالية   

 إعداد طرق العمل فيما خيص جمال التكوين؛ -

 دراسة ملفات املشاركة يف الرتبصات؛ -

 ضمان املتابعة الدائمة للرتبصات؛ -

 ملعتمدة؛توجيه املرتبصني إىل املكاتب احملاسبية ا -
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 تسليم شهادات هناية الرتبص؛ -

 حتضري برامج التكوين يف جمال املعايري احملاسبية الدولية؛ -

 التعاون مع هياكل التكوين األخرى واملعاهد املتخصصة يف خمتلف جماالت احملاسبة؛ -

 املشاركة يف تعيني جلان االمتحان لكل أنواع التكوين؛ -

 اصة بتكوين مهنيي احملاسبة؛وضع بنك معطيات للمعايري اخل -

 .تنظيم ملتقيات وأيام دراسية ومؤمترات و ورشات عمل يف خمتلف ميادين احملاسبة والتدقيق -

 لجنة االنضباط والتحكيم -4

 :وتتوىل املهام التالية  

 إعداد طرق العمل فيما خيص جمال االنضباط والتحكيم واملصاحلة؛ -

ت التأديبية لكل خمالفة أو إخالل بالقواعد املهنية والتقنية أو األخالقية املرتكبة من دراسة امللفات املتعلقة باحلاال -

 املهنيني خالل تأدية مهامهم؛

 حتضري مشاريع اآلراء حول األحكام يف ميدان التحكيم واالنضباط؛ -

 ملهنيني والزبائن؛ضمان دور أساسي يف جمال االستشارة والوقاية واملصاحلة والتحكيم خالل املنازعات بني ا -

 .ضمان مهام الوقاية واملصاحلة بني الزبائن -

 لجنة مراقبة النوعية -0

 :وتتوىل املهام التالية  

 إعداد طرق العمل يف جمال نوعية اخلدمات؛ -

 إبداء اآلراء واقرتاح مشاريع النصوص التنظيمية يف جمال النوعية؛ -

 ة؛ضمان نوعية التدقيق املوكلة ملهين احملاسب -

 إعداد معايري تتضمن كيفيات تنظيم املكاتب وتسيريها؛ -

 إعداد التدابري اليت تسمح بضمان مراقبة نوعية خدمات املكاتب؛ -

 ضمان متابعة مدى احرتام قواعد االستقاللية واألخالقيات؛ -
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 إعداد قائمة املراقبني املختارين من بني املهنيني من أجل ضمان مهام مراقبة النوعية؛ -

تنظيم ملتقيات حول النوعية التقنية لألشغال واألخالقيات والتصرفات اليت جيب على املهنيني التحلي هبا يف جمال  -

 .االستشارة والعالقات مع الزبائن

 ن و المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتالمجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبي :رابعا

الوطنيني للمصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات من بني اجملالس الوطنية الثالث يعترب اجمللسني    

املستحدثة يف إطار اإلصالحات احملاسبية، اليت باشرهتا اجلزائر، والذين ترتبطان ارتباطا مباشرا باجمللس الوطين للمحاسبة برعاية 

 .زائر العاصمةوزارة املالية، ويقع مقرمها باجل

 ينتشكيلة المجلس -0

، الذين حيددان 19/73/1733، املؤرخني يف 53(13-33)يذي رقم ، واملرسوم التنف52 (11-33)طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

وطن للخرباء احملاسبني واجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات على التوايل، يتشكل كل تشكيلة اجمللس الوطين للمصف ال

من  ( 33)أعضاء منتخبني من بني األعضاء املعتمدين يف اجلدول اخلاص بكل مهنة، كما حددت املادة ( 77)جملس من تسعة 

 .يل رئيسا للمجلس وأميننا عاما وأميننا للخزينةكل مرسوم بأن األعضاء الثالثة األكثر أصوات يعينون على التوا

 صالحيات المجلسين -0

تتمحور صالحيات كل من اجمللس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني واجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات،     

ن حيددان تشكيلة اجمللسني وصالحيتهما، وذلك ، من املرسومني السابقني الذي(51)املهام اليت حددها املشرع من خالل املادة 

 :على النحو التايل

 إدارة األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة لكال اهليئتني وتسيريمها؛ -

إقفال احلسابات السنوية عند هناية كل سنة مالية وعرضها على اجلمعية العامة السنوية مرفقة بكشف تنفيذ ميزانية  -

 نية السنة املالية املوالية؛السنة ومشروع ميزا

                                                             
52

 وصالحياته المحاسبين للخبراء الوطني للمصف الوطني المجلس تشكيلة يحدد ،64/10/6100 في المؤرخ ،(62-00) رقم التنفيذي المرسوم 

 .12 ص ،16/16/6100 في المؤرخ ،14 العدد ،سيره وقواعد
53

 وصالحياته الحسابات لمحافظي الوطنية للغرفة الوطني المجلس تشكيلة يحدد ،64/10/6100 في المؤرخ ،(62-00) رقم التنفيذي المرسوم 

 .01ص ،16/16/6100 في المؤرخ ،14 العدد ،سيره وقواعد
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 حتصيل االشرتاكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة؛ -

 ضمان تعميم نتائج األشغال املتعلقة باجملال الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها؛ -

 تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل املهنة؛ -

 ملهنة برتخيص من الوزير املكلف باملالية؛االخنراط يف كل منظمة جهوية أو دولية متثل ا -

متثيل كل من املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات لدى اهليئات العمومية ومجيع السلطات  -

 وكذا الغري؛

 الدولية؛متثيل كل من املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات لدى املنظمات  -

 .إعداد النظام الداخلي لكال اهليئتني -

ويرى الباحث من خالل استعراض خمتلف اهليئات املشرفة على مهنة التدقيق يف اجلزائر واملهام املنوطة هبا، هلو دليل على حجم    

حملاسبة، إال أن ما يعاب اإلصالحات وجديتها، خاصة باستحداث جلنة ملراقبة نوعية اخلدمات املهنية املقدمة من طرف مهنيي ا

على هذه اهليكلية بالرغم من اإلصالحات اليت عرفتها هو خضوع مهنة التدقيق لوزارة حكومية تتمثل يف وزارة املالية، الشيء الذي 

 .لمهنةالستقاللية التامة ليبقى حجر عثرة يف طريق ا

ن، نظرا للثقل نفيذ وجتسيد اإلصالحات يف الوقت الراهإال أنا هناك من يرى بضرورة إشراف الوزارة على متابعة ومراقبة ت   

  54.هبا يف ظل تبين اجلزائر خيار اإلصالح واألمهية اليت حتضى

 NAAللتدقيق معايير الجزائرية : المطلب الثالث

يري اجلزائرية للتدقيق من خالل عدة مقررات وعلى دفعات ار معاقام اجمللس الوطين للمحاسبة برعاية وزارة املالية من إصد      

وإىل غاية اليوم، ومتيزت كل دفعة بإصدار أربعة معايري، وسنحاول من خالل هذا املطلب التطرق إىل هذه  4582منذ سنة 

 .املعايري وفقا إلصداراهتا

  20/20/0209المؤرخ في ( 20)المعايير الجزائرية للتدقيق وفقا للمقرر رقم : أوال

  55:معايري ميكن عرضها على النحو التايل( 79)أربعة وتضمن املقرر     

                                                             
 .01 ص سابق، مرجع وآخرون، براق محمد  54
55

 (.  بتصرف. )6102 المالية، وزارة للتدقيق، الجزائرية المعايير المتضمن ،16/16/6102 في المؤرخ 16 رقم مقرر

    http://www.cnc.dz/reglement.asp:                                                          للمحاسبة الوطني للمجلس الرسمي موقع من

http://www.cnc.dz/reglement.asp
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  "اتفاق حول مهام التدقيق" (002)المعيار الجزائري للتدقيق  -1

القائمني على احلكم يف املنشأة حول أحكام مهمة التدقيق، سواء  خيص هذا املعيار واجبات املدقق يف االتفاق مع اإلدارة أو

تعلق األمر بتدقيق الكشوف املالية التارخيية الكلية أو اجلزئية منها، باإلضافة إىل املهام امللحقة، كما يتطرق املعيار لبعض 

وقد عرج املعيار إىل املقصد من مصطلح اخلصائص املتعلقة بالتدقيقات املتكررة لنفس املنشأة ألكثر من دورة مالية، هذا و 

 .على أنه حمافظ احلسابات أو املدقق املتعاقد وفق احلالة" املدقق"

هذا ويهدف املشرع من خالل هذا املعيار إىل ضمان التفاهم املشرتك بني املدقق والقائمني على احلكم يف املنشأة حمل 

 :املسبقة للتدقيق اليت حددها املعيار، ويف هذا اإلطار تطرق املعيار إىل التدقيق حول أحكام مهمة التدقيق، وذلك يف ظل الشروط

 الشروط املسبقة اليت جيب أن يضمن املدقق اجتماعها للقيام بقبول ومتابعة املهمة؛ -

 ؛(امللحق رقم)حمتوى رسالة املهمة وفقا للمعيار   -

 توى رسالة املهمة أو إعادة صياغتها من جديد؛العوامل اليت من شاهنا أن تؤدي إىل إعادة تذكري الكيان مبح -

     .  بعض األحكام والواجبات املتعلقة بإحداث أي تعديالت على أحكام مهمة التدقيق -

 "التأكيدات الخارجية" 050المعيار الجزائري للتدقيق  -2

إثبات بشأن مهمة ما، ويعترب التأكيد  ينص هذا املعيار على استعمال املدقق لتأكيدات اخلارجية كوسيلة للحصول على أدلة    

هو دليل مثبت يتم احلصول عليه عن طرق رد خطي موجه مباشرة إىل املدقق من طرف الغري، سواء كان "اخلارجي حبسب املعيار، 

 ".   يف شكل ورقي، الكرتوين أو شكل آخر

 :كما طرق املعيار إىل   

 املتطلبات اليت يستوجبها هذا اإلجراء؛ -

 املدقق جتاه رفض اإلدارة العتماد طلب التأكيدات اخلارجية؛ واجبات -

 اإلجراءات املتعلقة مبصداقية الردود على طلبات التأكيد ومصادرها؛ -

 اإلجراءات البديلة يف حالة عدم تلقي ردود حول التأكيدات اخلارجية املرسلة؛ -

 .مسؤولية املدقق فيما يتعلق بتقييم النتائج واستخالص الفوارق -
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 "أحداث تقع بعد إقفال الحسابات" 065المعيار الجزائري للتدقيق  -3

يتطرق هذا املعيار إىل التزامات املدقق جتاه األحداث الالحقة إلقفال احلسابات يف إطار تدقيق الكشوف املالية، وحبسب املعيار   

 :فهي األحداث اليت تقع

 ، وتاريخ تقرير املدقق؛(ساباتتاريخ إقفال احل)بني تاريخ إعداد الكشوف املالية  -

 .بني تاريخ تقرير املدقق إىل تاريخ اعتماد الكشوف املالية من طرف اهليئة املتداولة -

ويهدف املعيار إىل معاجلة األحداث الالحقة واليت من شاهنا إحداث تعديالت جوهرية على الكشوف املالية، أو أي معلومة    

 .يب املطبق، وكأهنا وقعت قبل إصدار الكشوف املالية وتقرير املدققمتضمنة فيها، وفقا للمنهج احملاس

ومتحور املعيار حول جمموعة من النقاط املتعلقة باألحداث الالحقة، واليت على املدقق مراعاهتا يف إطار تدقيقه للكشوف املالية    

 :ميكن إجيازها فيما يلي

 واقعة على الكشوف املالية وتقرير التدقيق؛مسؤولية املدقق جتاه معرفة مدى تأثري األحداث ال -

واجبات املدقق جتاه وضع إجراءات لتحديد كل األحداث الالحقة اليت تتطلب إحداث تعديالت على الكشوف املالية  -

 أو أية معلومات أخرى؛

 .عدم مسؤولية املدقق عن األحداث اليت تقع بعد تاريخ إصدار تقريره، أو بعد نشر القوائم املالية -

 "التصريحات الكتابية" 085المعيار الجزائري للتدقيق  -4

يف  ينالكتابية من قبل اإلدارة واملسري  من املعايري اجلزائرية للتدقيق بإلزامية حصول املدقق على التصرحيات 015يتعلق املعيار    

ية للمدقق واليت من شأهنا املساعدة يف تدقيق إطار تدقيقه للكشوف املالية، واعترب املعيار التصرحيات بأهنا كل املعلومات الضرور 

الكشوف املالية وإبداء رأيه املهين، ويهدف هذا املعيار هو حصول املدقق على التصرحيات الكتابية الكافية من اإلدارة، وضمان 

 .مشولية املعلومات اليت حيتاجها يف إطار عمله، باإلضافة إىل تعزيز العناصر املقنعة األخرى

ور املعيار حول بعض اإلجراءات اليت تتعلق حبصول املدقق على التصرحيات الكتابية ومسؤوليته جتاهها، واليت ميكن وقد متح  

 :إجيازها فيما يلي

 واجبات املدقق يف املطالبة بالتصرحيات الكتابية من ذوي املسؤوليات املناسبة؛ -

 ول هبا يف إعداد الكشوف املالية؛طلب تصرحيات حول امتثال اإلدارة للمعايري احملاسبية املعم -
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 مراعاة املدقق لتواريخ التصرحيات الكتابية ومدى قرهبا من تقرير التدقيق حول الكشوف املالية؛ -

 مراعاة املدقق أشكال التصرحيات الكتابية املوجهة إليه؛ -

ية، أو حيال عدم حصوله على اإلجراءات الواجب اختاذها من قبل املدقق حيال الشك يف مصداقية التصرحيات الكتاب -

 .التصرحيات الكتابية املطلوبة

   11/15/2516المؤرخ في  105وفقا للمقرر المعايير الجزائرية للتدقيق : ثانيا

    56 :معايري جزائرية للتدقيق ميكن عرضها على النحو التايل( 79)ويتضمن املقرر أربعة   

 "العناصر المقنعة" 055تدقيق المعيار الجزائري لل -0

يوضح املعيار مفهوم العناصر املقنعة يف إطار تدقيق الكشوف املالية، ويعاجل واجبات املدقق فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التدقيق   

 .قصد احلصول على عناصر مقنعة، كافية ومناسبة توصل إىل نتائج معقولة يستند عليها لتأسيس رأيه

ملقنعة عن كل املعلومات اليت يتم مجعها من قبل املدقق قصد الوصول إىل تأسيس رأيه، وميكن أن تكون هذه وتعرب العناصر ا  

املعلومات يف شكل حماسيب أو أية معلومات أخرى ميكنها أن توصله إىل استنتاجات يقينية، ومتحور فحوى املعيار على النقاط 

 :التالية

 يستعني هبا املدقق يف إبداء رأيه؛أنواع العناصر املقنعة اليت ميكن أن  -

 واجبات املدقق ومسؤولياته جتاه مالئمة وكفاية العناصر املقنعة؛ -

 حتديد املصداقية النسبية لبعض العناصر املقنعة ومصادرها؛ -

 الية؛مسؤولية املدقق فيما يتعلق باستعمال التأكيدات املتعلقة بتدقيق العمليات، وأرصدة احلسابات وعرض الكشوف امل -

مسؤولية املدقق فيما خيص إجراءات مجع العناصر املقنعة اليت حيتاجها يف تأسيس رأيه املهين، وهذا من خالل مجلة من  -

 .055اإلجراءات اليت حددها املعيار اجلزائري للتدقيق رقم 

 "تخطيط تدقيق الكشوف المالية" 355المعيار الجزائري للتدقيق  -0

ت املدقق فيما خيص التخطيط لتدقيق الكشوف املالية، وذلك بإعداد إسرتاتيجية عامة ومكيفة لتدقيق يوضح املعيار التزاما   

الكشوف املالية وفقا حلجم الكيان وحلجم األعمال اليت يتعني جنازها، وهذا من شانه مساعدة املدقق يف تنظيم وتسيري املهمة، 

                                                             
56

 (بتصرف. )6102 المالية وزارة ،للتدقيق الجزائرية معاييرال المتضمن ،10/01/6102 في المؤرخ 021  رقم مقرر 

    http://www.cnc.dz/reglement.asp:                                                         للمحاسبة الوطني للمجلس الرسمي موقع من

http://www.cnc.dz/reglement.asp
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، وتطرق املعيار إىل مجلة من النقاط اليت ختدم اهلدف من إصدار هذا املعيار، واختيار أعضاء الفريق مبا يتناسب وطبيعة هذه املهمة

 :واليت ميكن إجيازها فيما يلي

 بعض املفاهيم املتعلقة بعملية التخطيط كإسرتاتيجية التدقيق وبرنامج التدقيق؛ -

 جوانب التخطيط فيما يتعلق بعملية تدقيق الكشوف املالية؛ -

 يري إسرتاتيجية التدقيق وبرنامج العمل عند اقتضاء ذلك؛واجبات املدقق حول تغ -

 ضرورة إشراق فريق عملية التدقيق يف عملية ختطيط املهمة؛ -

 كما تطرق املعيار إىل ضرورة توثيق إسرتاتيجية وبرنامج العمل املسطر والتعديالت إن وجدت؛ -

 .ق أوليةاإلجراءات اليت جيب أن تتخذ من قبل املدقق يف إطار مهمة تدقي -

  "-األرصدة االفتتاحية –مهام التدقيق األولية " 015المعيار الجزائري للتدقيق  -9

ويتعلق هذا املعيار بواجبات املدقق فيما خيص األرصدة االفتتاحية يف إطار مهمة التدقيق األولية، وتتعلق األرصدة االفتتاحية 

يف بداية الفرتة حمل التدقيق، أما مهمة التدقيق األولية فهي املهمة اليت تتسم  باملبالغ الواردة يف الكشوف املالية للعناصر املوجودة

 : فيها الكشوف املالية للفرتة السابقة بأهنا

 مل تكن موضوع تدقيق؛ -

 (.مدقق سابق)مت تدقيقها من طرف مدقق آخر  -

اح، أو أي تغري حاصل يف الطرق احملاسبية، واهلدف هو إلزام املدقق بالوقوف على مدى صحة نقل األرصدة عند إعادة االفتت  

 :ومدى تأثريها على املعلومات املتضمنة يف الكشوف املالية، وقد تطرق املعيار يف هذا الصدد إىل النقاط التالية

 واجبات املدقق جتاه مجع املعلومات حول األرصدة االفتتاحية، وكافة العناصر املقنعة املرتبطة هبا؛ -

 جتاه االختالالت املكتشفة يف األرصدة االفتتاحية، وإجراءات التعامل معها؛ مسؤولية املدقق -

 إجراءات التعامل مع عدم االستمرارية يف تطبيق الطرق احملاسبية بني الفرتات احملاسبية؛ -

 .اإلجراءات اخلاصة بتدقيق األرصدة االفتتاحية يف القطاع العام -
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 "سيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوف الماليةتأ" 055المعيار الجزائري للتدقيق  -0

يعاجل املعيار واجبات املدقق جتاه تشكيل الرأي حول الكشوف املالية، وشكل ومضمون التقرير، اليت جيب أن تتوافق واملعايري   

لعناصر املقنعة، اجلزائرية للتدقيق، واهلدف من ذلك هو أن يتم تشكيل املدقق لرأيه بناءا على االستنتاجات املستخلصة من ا

 :والتعبري عن ذلك بوضوح يف تقرير كتايب، وتطرق املعيار يف هذا الصدد إىل احملاور التالية

 واجبات املدقق فيما يتعلق بإبداء رأيه املهين؛ -

 االعتبارات اليت جيب مراعاهتا والعمل هبا عند إعداد وصياغة تقرير التدقيق؛ -

 (.51 الملحق رقم)املالية وفقا للمعايري اجلزائرية للتدقيق  منوذج لتقرير التدقيق حول الكشوف -

  

   05/29/0207المؤرخ في  09المقرر رقم  المعايير الجزائرية للتدقيق وفقا إلصدارات: ثالثا

 57:معايري جزائري للتدقيق، ميكن التطرق إليها على النحو املوايل( 79)ويتضمن املقرر هو أيضا أربعة   

 "اإلجراءات التحليلية" 025المعيار الجزائري للتدقيق  -0

على إلزامية إجراء املدقق لإلجراءات التحليلية، وهذا باعتبارها تقنية مراقبة مادية يف جوهرها، الستخالص ينص هذا املعيار   

ملعيار فاإلجراءات التحليلية هي تقنية مراقبة تتمثل يف تقدير املعلومات املالية تناسق جممل احلسابات يف هناية التدقيق، وحبسب ا

من خالل ترابطها مع معلومات مالية أخرى أو غري مالية، صادرة أو غري صادرة عن احلسابات، كاملقارنة مع معطيات سابقة 

تناسق احلسابات يف الكشوف املالية للكيان حمل خاصة بالكيان أو الكيانات املشاهبة، واهلدف من املعيار هو التأكد وضمان 

 :التدقيق، ويف هذا الصدد فقد تناول املعيار جمموعة من النقاط التالية

 مسؤولية املدقق جتاه اختيار اإلجراءات التحليلية الالزمة للعملية مع مراعاة ظروف الكيان؛ -

 ليالت، الستخدامها كأساس للمقارنات؛مسؤولية املدقق جتاه حتديد الفوارق املعيارية لنتائج التح -

 .اإلجراءات الواجب على املدقق اختاذها على ضوء ما تنتجه اإلجراءات التحليلية -
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 ( بتصرف. )6104 المالية، وزارة للتدقيق، الجزائرية المعايير المتضمن ،02/11/6102 في مؤرخال 61 رقم مقرر 
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 "استمرارية االستغالل " 005المعيار الجزائري للتدقيق  -0

وهذا على اعتبار أن الكشوف  ينص هذا املعيار على مسؤولية املدقق جتاه مدى استمرارية االستغالل للكيان اخلاضع للتدقيق،  

املالية يتم إعدادها على أساس االستمرارية يف االستغالل، إال يف بعض احلاالت االستثنائية كنية التصفية أو وقف النشاط، دون 

 :توافر أية حلول بديلة عن ذلك، ومتحور مضمون املعيار العناصر التالية

قدرته على مواصلة االستغالل، وهذا باعتبار فرضية االستمرارية كمبدأ التزامات الكيان اخلاضع للتدقيق بشأن تقييم  -

 أساسي يف إعداد الكشوف املالية؛

 مسؤولية املدقق جتاه صحة تقييم فرضية استمرار االستغالل املقدمة من قبل اإلدارة؛ -

 استمرار االستغالل؛مسؤوليات املدقق جتاه إجراءات مجع العناصر املقنعة الكافية واملالئمة جتاه فرضية  -

 مسؤولية املدقق يف التقرير عن حاالت عدم املالئمة فيما يتعلق بفرضية استمرارية االستغالل الذي تتبناه اإلدارة؛ -

 .مسؤولية املدقق حول إيصال معلومات التقييم إىل القائمني على الكيان -

 "خلييناستخدام أعمال المدققين الدا" 615المعيار الجزائري للتدقيق  -9

شروط استخدام املدقق اخلارجي ألعمال ونتائج التدقيق الداخلي، وهذا عندما يتبني أن وظيفة التدقيق  285يعاجل املعيار    

 .الداخلي بإمكاهنا أن تكون ذات داللة للقيام مبهمته

الوظيفتني، باإلضافة إىل تأثر يف بعض الوسائل املستخدمة من كال وترجع أسباب هذه العالقة بني الوظيفتني إىل التشابه    

إجراءات التدقيق اخلارجي بأعمال املدقق الداخلي، وهلذا ألزم املعيار املدقق بتحديد إمكانية وإىل أي مدى ميكن استخدام 

 :لياألعمال اخلاصة باملدققني الداخليني يف الكيان، ومدى مالئمتها الحتياجات التدقيق اخلارجي، ومتحور مضمون املعيار فيما ي

 استعراض لبعض األنشطة املهمة لوظيفة التدقيق الداخلي؛ -

واجبات املدقق اخلارجي جتاه حتديد مالئمة أعمال املدققني الداخليني الحتياجات التدقيق، وحتديد األثر املتوقع من  -

 هذه األعمال، باإلضافة إىل اإلجراءات املتبعة يف ذلك؛

 .ائج تقييمه ألعمال املدققني الداخليني املستغلة من قبلهواجبات املدقق فيما يتعلق بتوثيق نت -
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 "استخدام أعمال خبير معين من طرف المدقق " 625المعيار الجزائري للتدقيق  -0

يتعلق املعيار بواجبات املدقق يف إطار االستعانة خبدمات خبري للقيام مبراقبة خاصة تتطلب خربة يف ميدان آخر غري احملاسبة   

، باإلضافة إىل كيفيات األخذ باستنتاجات اخلبري، واهلدف من ذلك هو حتديد احلاالت اليت يقدر فيها املدقق ضرورة والتدقيق

 :االستعانة خببري، ومدى مالئمة هذا اخلبري الحتياجات التدقيق يف إطار املهمة املوكلة إليه، وتطرق املعيار إىل ما يلي

 ن املعيار؛حاالت االستعانة خببري واملستثنىات م -

 احلاالت املنصوص عليها واليت تستوجب استعانة املدقق خببري ما؛ -

 اجلوانب اليت جيب أخذها بعني االعتبار يف عملية تعيني اخلبري؛ -

 واجبات املدقق جتاه كفاءة وموضوعية اخلبري الذي يقوم بتعيينه؛ -

 هداف املرجوة من ذلك ونطاق ومسؤوليات اخلبري؛واجبات املدقق جتاه توثيق االتفاق مع اخلبري، وكذا حتديد األ -

 مسؤولية املدقق جتاه تقييم مالئمة أعمال اخلبري الحتياجات التدقيق؛ -

   .  مراعاة تدابري السرية املهنية من قبل املدقق واخلبري، واإلشارة إىل اخلبري يف تقرير التدقيق -

 00/29/0208المؤرخ في  77المقرر رقم  معايير التدقيق الجزائرية وفقا إلصدارات: رابعا   

تناوهلا على  معايري جزائرية للتدقيق، ميكن (79)، إذ تضمن هو اآلخر أربعة ويعترب آخر إصدار إىل غاية إعداد هذه الدراسة    

58 :النحو التايل
  

 "وثائق التدقيق" 235المعيار الجزائري للتدقيق  -0

املسؤولية اليت تقع على عاتق املدقق إلعداد وثائق تدقيق الكشوف املالية، كما نص أيضا على أن واجبات التوثيق املعيار يعاجل   

اخلاصة واملذكورة يف بقية املعايري األخرى، ال تبطل تطبيق هذا املعيار، ويقصد بوثائق التدقيق، ملفات العمل اليت يعدها املدقق أو 

أو احتفظ هبا يف إطار أدائه للتدقيق، كإجراءات التدقيق املنجزة، العناصر املقنعة الدالة اجملمعة باإلضافة إىل تلك اليت حتصل عليها 

 .النتائج اليت مت التوصل إليها من قبل املدقق، كما قد تأخذ شكل أوراق أو أشرطة أو تقارير الكرتونية، أو أية وسيلة أخرى

                                                             
58

 (  بتصرف. )6102 المالية، وزارة ،للتدقيق الجزائرية المعايير المتضمن ،11/01/6102 في المؤرخ 44 رقم مقرر 

    http://www.cnc.dz/reglement.asp:                                                              للمحاسبة الوطني للمجلس الرسمي موقع من

http://www.cnc.dz/reglement.asp
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ملية وفقا للمعايري اجلزائرية وملتطلبات النصوص القانونية والتنظيمية املطبقة، باإلضافة إىل ويهدف املعيار إىل تأكيد ختطيط الع  

 :، وقد متحور مضمون املعيار حول جمموعة من احملاور، وذلك على النحو التايل425األهداف األخرى اليت حددها املعيار 

 ريه من املدققني؛مسؤولية املدقق عن إعداد وثائق كافية لفهم املهمة من قبل غ -

 العوامل اليت من شأهنا التأثري يف شكل وحمتوى امتداد وثائق التدقيق؛ -

 أصناف وأشكال وثائق التدقيق حسب املعيار؛ -

 واجبات املدقق جتاه توثيق إجراءات التدقيق البديلة، وهذا عند التخلي عن واجب مطلوب وفقا للمعيار؛ -

ئق يف ملف هنائي يف وقت معقول بعد تاريخ تقريره، مع االلتزام بعدم حذف أو سحب مسؤولية املدقق جتاه جتميع الوثا -

 أي عنصر من الوثائق؛

 .مسؤولية املدقق جتاه حفظ ومحاية ملفات العمل للفرتة الالزمة -

 "-اعتبارات خاصة –العناصر المقنعة " 051المعيار الجزائري للتدقيق  -0

املدقق عند حصوله على عناصر مقنعة كافية ومناسبة، فيما خيص جوانب حمددة متس على مدى اعتبار ينص هذا املعيار   

املخزونات والقضايا والنزاعات اليت تلزم الكيان واملعلومات القطاعية يف إطار تدقيق الكشوف املالية، والغرض من ذلك هو التحقق 

اعات اليت يكون الكيان طرفا فيها، واملعلومات الواجب من وجود املخزونات وحالتها، وكذا اكتمال إحصاء القضايا والين النز 

 :اإلفادة هبا واملتعلقة بالقطاع الذي ينشط فيه الكيان، وقد تطرق املعيار يف هذا الصدد إىل مجلة من احملاور وهي

 واجبات املدقق جتاه احلصول على عناصر مقنعة كافية ومالئمة حول وجود املخزونات وحالتها؛ -

 دقق جتاه احلصول على بيانات العناصر املقنعة املتعلقة بتغريات املخزونات ومدى صحة تسجيلها؛مسؤولية امل -

 التدابري اليت جيب على املدقق اختاذها يف حالة تواجد املخزونات لدى الغري؛ -

كيان، ومجع العناصر مسؤولية املدقق حول تنفيذ إجراءات التدقيق اليت متكنه من حتديد القضايا والنزاعات اليت تلزم ال -

 املقنعة الكافية املتعلقة هبا؛

واجبات املدقق جتاه احلصول على العناصر املقنعة الكافية واملالئمة فيما خيص عرض وتبليغ معلومات ذات داللة عن  -

 .القطاع الذي ينشط فيه الكيان
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 "السبر في التدقيق" 035المعيار الجزائري للتدقيق  -9

ر طريقة استخدام السرب اإلحصائي والغري إحصائي لتحديد واختيار عينة ما، ووضع فحوص إلجراءات االختيار يعاجل هذا املعيا  

ومراجعة وتقيم نتائج السرب، ويطبق هذا املعيار عندما يقرر املدقق استخدام السرب إلجناز إجراءات التدقيق، باعتباره أحد العناصر 

 :يف إبداء رأيه، وقد متحور مضمون املعيار فيما يلي املقنعة اليت ميكن أن يستعني به املدقق

 جمموعة من الفاهيم املتعلقة بالسرب، وخصائص السرب اإلحصائي؛ -

 واجبات املدقق فيما يتعلق بتحديد حجم العينة والعناصر الواجب اختيارها؛ -

 .واجبات املدقق جتاه االحنرافات واالختالالت املتعلقة بالسرب اإلحصائي -

تدقيق التقديرات المحاسبية بما فيها التقديرات المحاسبية للقيمة " 045معيار الجزائري للتدقيق ال -0

 "الحقيقية والمعلومات الواردة المتعلقة بها

واردة ويعاجل هذا املعيار واجبات املدقق املرتبطة بالتقديرات احملاسبية، مبا فيها التقديرات احملاسبية للقيمة احلقيقية واملعلومات ال  

 املتعلقة هبا يف إطار تدقيق الكشوف املالية، وتتضمن الواجبات املتعلقة باالختالالت املتعلقة بالتقديرات احملاسبية واليت من املمكن

أن تقدم مؤشرات حتيز حمتملة ميكن أن تكون لإلدارة دخل فيها، والغرض من هذا املعيار هو احلفاظ على معقولية التقديرات 

 :قد تطرق املعيار يف هذا الصدد إىل ما يلياحملاسبية، و 

واجبات املدقق فيما يتعلق باإلملام بكل ما من شأنه توفري قاعدة لتحديد وتقييم خماطر اإلختالالت يف التقديرات  -

 احملاسبية؛

 واجبات املدقق جتاه الوقوف على مدى مناسبة الطرق املتعلقة بالتقديرات احملاسبية؛ -

 اه حتديد درجة عدم اليقني املرتبط بتقييم التقديرات احملاسبية؛واجبات املدقق جت -

واجبات املدقق حنو تسجيل وتقييم التقديرات احملاسبية، والوقوف على مدى عقالنية هذه التقديرات والوصول  -

 .لإلختالالت إن وجدت

، بالرغم من 1733قد تأخر إىل غاية سنة  من الواضح أن مبادرة اجمللس الوطين للمحاسبة بإصدار معايري جزائري للتدقيق   

، وإىل غاية اليوم مل يتم إصدار كل املعايري الالزمة، وهذا إن دل 1737والذي صدر سنة  73-37اإلشارة إليها من خالل القانون 

 .على شيء فإمنا يدل على الوترية البطيئة لإلصالحات اليت تشهدها مهنة التدقيق يف اجلزائر
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 لتوافق مع معاير التدقيق الدولية   ا: المبحث الثالث

لقد متخض عن اإلصالحات اليت انتهجتها اجلزائر فيما يتعلق مبهنة احملاسبة بشكل عام ومهنة التدقيق بشكل خاص إىل    

، واليت سبق وأن مت التطرق هلا فيما سبق، وسنحاول من خالل هذا املبحث التعريج على  (NAA) معيار للتدقيق 33إصدار 

ة تبين اجلزائر للمعايري الدولية للتدقيق، وكذا الوقوف على مدى توافق ما مت إصداره مع هذه األخرية، وأهم املزايا اليت ميكن أن أمهي

 .جتنيها اجلزائر من هذا التوافق

ى جعلها متساوية مع واملقصود بالتوافق بني النظم واملعايري احمللية وتلك الدولية، هو إزالة االختالفات أو ختفيضها والعمل عل   

بعضها البعض، والعمل على تطوير معايري موحدة، ويعرب التوافق عن عملية تقليل الفروقات يف تطبيقات التقارير املالية فيما بني 

 الدول، مما يؤدي إىل إمكانية مقارنتها، والتوافق ال يقتضي التماثل والتطابق، ألنه من الصعوبة مبكان حتقيق فكرة التوحيد على

 املستوى العاملي فيما خيص معايري التدقيق واملهن احملاسبية، وهذا بالنظر للتباينات اليت تشهدها البيئة االقتصادية من بلد آلخر ومن

   .       إقليم آلخر

 أهمية تبني معايير التدقيق الدولية في الجزائر: المطلب األول 

جلزائر حتصيل العديد من املزايا، اليت من شأهنا ترقية مهنة التدقيق يف اجلزائر ينتظر من تطبيق املعايري الدولية للتدقيق يف ا    

وتأهيلها على املستوى الدويل، وإضفاء املزيد من الثقة واملصداقية على املعلومات املالية الصادرة عنها، وهو األمر الذي يدفع 

 :ملعايري يف البيئة االقتصادية اجلزائريةبعجلة التنمية االقتصادية للبالد، وميكن تلخيص أمهية تبين هذه ا

 تحسين مستوى مهنة المحاسبة وتعزيز سمعتها: أوال

يساعد تبين املعايري الدولية للتدقيق يف التقارب بني ممارسات وتطبيقات احملاسبة والتدقيق يف اجلزائر مع املمارسات العاملية    

العمل يف بيئة دولية،   يؤدي إىل تأهيل حماسبني قادرين علىة يف اجلزائر، مبا املتطورة، ويعزز من االعرتاف الدويل مبخرجات املهن

كوهنا معايري تتسم بالتطور املستمر وبالتايل تتماشى واملستجدات االقتصادية، عكس اإلطار التنظيمي للمهنة يف اجلزائر الذي 

 .النسيب يتميز باجلمود
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صر املستجدة بالنسبة ملمارسات التدقيق يف اجلزائر، إال أن االعتماد عليها يف وعلى غرار تطرق املعايري الدولية لبعض العنا   

صياغة معايري وطنية، من شأنه توفري اجلهد والوقت والتكلفة، مادام أن هناك اعرتاف دويل جبودة هذه املعايري، يتجلى ظاهرا يف 

 .تبنيها واستعماهلا يف كثري من دول العامل

يق هبذه املعايري عامل مهم جدا يف تعزيز مسعتها، والذي من شأنه تعزيز احلصة السوقية يف سوق املهنة ويعد تقيد مكاتب التدق  

بالنسبة للمكاتب اليت تبدي التزامها باملعايري الدولية للتدقيق، وال شك أن مكاتب التدقيق الكربى اكتسبت هذه السمعة من 

ض باالعرتاف الدويل، خاصة وأن هذه املكاتب تعمل على صعيد دويل ويف خالل تبنيها وتفضيلها لتطبيق هذه املعايري اليت حت

، الذي يعد أحد املكاتب الكربى والذي ميلك فروعا يف (DELOITTE)خمتلف االقتصاديات، وهو األمر بالنسبة ملكتب 

 .اجلزائر

 تحسين جودة المعلومة المالية   : ثانيا

ودهتا يف تدقيق القوائم املالية للمؤسسات الناشطة يف اجلزائر، فإن ذلك يؤدي إىل زيادة عندما يتم إتباع معايري دولية معرتف جب    

الثقة يف هذه املعلومات ويعزز من مصداقيتها داخل وخارج الوطن، وخاصة بالنسبة للمستثمرين، والذين ميكنهم ذلك من احلصول 

من نطاق، وهي اخلصائص اليت من الواجب توفرها يف املعلومة على معلومات مالية مفهومة وموثوق هبا وقابلة للمقارنة على كم 

حىت تصبح ذات جودة وتساعد يف اختاذ القرارات، وهي معايري تعكس اقتصاديات الدول املتطورة، لكون إعدادها مت من طرف 

، إىل (أمني مازون)، وقد توصلت الدراسة اليت أعدها الباحث 59منظمات مهنية متطورة تضم حماسبني ومهنيني على أعلى مستوى

معايري التدقيق الدولية من بني أهم العوامل اليت تسهم يف أن أغلب أكادميي ومهين احملاسبة اللذين مشلتهم الدراسة وافقوا على أن 

 . 60حتسني جودة املعلومة املالية

 تشجيع االستثمار األجنبي: ثالثا

فاملستثمر األجنيب عند حبثه عن الفرص االستثمارية خارج بلده، حيتاج إىل معلومات مفهومة، مالئمة وموثوق هبا، متكنه من   

ان إعداد هذه القوائم يتم تقييم العوائد واملخاطر، واختاذ القرارات املناسبة، ويعتمد يف ذلك على القوائم املالية املنشورة، وكلما ك

                                                             
59

 ،06 العدد إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة ،الجزائرية االقتصادية البيئة في (IAS) للتدقيق الدولية يرالمعاي تبني أهمية القادر، عبد بكحيل 

 .بتصرف. 062-064 ص ،6102 الشلف، جامعة
60

 التجارية، العلوم في ماجستير رسالة ،الجزائر في تطبيقها إمكانية ومدى الدولية المعايير منظور من المحاسبي التدقيق مازون، أمين محمد 

 .066 ص ،6100 ،1 الجزائر جامعة وتدقيق، محاسبة تخصص
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 وفقا للمعايري احملاسبية الدولية ويتم تدقيقها وفقا ملعايري تدقيق دولية، كلما كان فهمها وقابليتها للمقارنة أسهل بالنسبة للمستمر

ستثمر على أمواله األجنيب الذي ال ميلك دراية باملعايري احمللية للبلد الذي ينوي االستثمار فيه، وكذلك يزيد من ثقة واطمئنان امل

اليت قام بنقلها إىل خارج بلده، وهذا بالنظر إىل ما تقدمه املعايري الدولية للتدقيق من مستوى جيد من الضوابط اليت حتكم عملية 

 .التدقيق

رض معلومة مالية مفهومة وبالتايل فإعداد املدقق تقريره وإبدائه لرأيه حول القوائم املالية، مبا يتوافق واملعايري الدولية، سيسمح له بع  

وموثوق هبا وقابلة للمقارنة على املستوى الدويل، مبا سيساعد املستثمر األجنيب يف اختاذ قرارات اقتصادية رشيدة بناءا على أسس 

 . صحيحة

 الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية: رابعا

تيالية كما يطلقه عليها البعض، وهي عملية تالعب ، أو احملاسبة االح(Creative Accounting)احملاسبة اإلبداعية      

باألرقام احملاسبية من خالل انتهاز الفرصة للتخلص من االلتزام بالقواعد احملاسبية وبدائل القياس وتطبيقات اإلفصاح لنقل 

، ويتجلى ذلك من خالل اغتنام املسريين 61الكشوف املالية مما جيب أن تكون عليه إىل ما يفضل معد هذه الكشوف أن يبلغ عنه

لفرص اليت تتيحها املعايري احملاسبية عند االختيار بني السياسات احملاسبية وطرق التقييم، فمثال ميكن اختيار طريقة االهتالك ا

اخلطي لألصول الثابتة عوضا عن طريقة االهتالك املتناقص، من أجل زيادة األرباح وتأجيل األعباء إىل سنوات الحقة، وهذا نتيجة 

عداد الكشوف املالية، مبا جيعلهم قادرين على التحكم يف نتيجة املنشاة، باعتبار أن املسريين يكونون حتت لتحكم املسريين يف إ

ضغط املسامهني من أجل حتسني األداء واحلصول على املكافآت، وهلذا جند أن بأن املعايري الدولية للتدقيق قد ركزت على خمتلف 

 .اجلوانب املتعلقة باحملاسبة اإلبداعية

للمدقق اإلمكانية يف االستفسار حول كيفية اختيار املمارسات والسياسات احملاسبية وتطبيقها، وهو  131فقد أعطى املعيار    

الشيء الذي من شأنه احلد من قدرة املسريين على اختيار الطرق احملاسبية اليت تناسبهم، كما أن إصدار معيار يتعلق بالتقديرات 

يز عليها بكثرة من قبل املسريين عند القيام باحملاسبة اإلبداعية، كتقدير احلقوق املشكوك يف حتصيلها أو احملاسبية، واليت يتم الرتك

  .       62تقدير مبلغ خسارة القيمة

                                                             
61

 الشركات في المالي والمركز الدخل قائمتي في اإلبداعية المحاسبة استخدام أساليب الصوفي، حسين جميل فارس يش،القط مفلح فليح حسن 

 .126 ص ،6100 ،64 العدد الجامعة، االقتصادية للعلوم بغداد كلية  مجلة ،عمان بورصة في المدرجة العامة المساهمة الصناعية
62

 بتصرف. 011 ص سابق، مرجع القادر، عبد بوكحيل 
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الدولية واليت تصدر عن هيئات ذات مستوى  ومن خالل هذا العرض ميكن إدراك كم سينعكس إجيابا تبين اجلزائر ملعايري التدقيق   

على الساحة االقتصادية الدولية، وبالتايل عال من االستقاللية، يتم فيها تطوير املعايري مبا يستجيب للمستجدات اليت تطرأ 

 .التحاقها بركب الدول اليت تبنت هذه املعايري اليت القت استجابة واسعة من قبل عديد الدول يف العامل

 طرق وأساليب تبني معايير التدقيق الدولية: الثاني المطلب

كون هذه األخرية ال تتسم ب تبين معايري التدقيق الدولية، ومع  تعد زيادة الثقة واملصداقية يف القوائم املالية من بني أسبا     

يف درجة القبول الذي ميكن استخالصه  ، إال أهنا تلقى قبوال مميزا من قبل العديد من الدول، بالرغم من التباينبالتطبيق اإلجباري

 .من طريقة تبين كل دولة هلذه املعايري

ومهما يكن فإن ذلك يعد مشروعا يتطلب االلتزام والتخطيط بعناية مع االهتمام بدرجة عملية التبين والتطبيق املستدام     

، ويف هذا السياق ميكن التطرق إىل 63(طبيق املناسبتدريب، فهم، واستيعاب للمعايري، والربامج الالزمة للتأكد من الت)للمعايري 

 . اليب العامة لتبين املعايري الدولية للتدقيق، باإلضافة إىل الطرق اليت تناوهلا االحتاد الدويل للمحاسبني يف عملية التبيناألس

 األساليب العامة لتبني معاير التدقيق الدولية : أوال

 64:حصرها فيما يليعدة أساليب تستخدم لتبين معايري التدقيق الدولية، واليت ميكن  هناك  

 التبني الكامل للمعايير -0

إضافة أي متطلبات تشريعية أو وطنية هلا، ، دون %855بنسبة  بين معايري التدقيق الدولية كليةتقوم بعض املؤسسات بت    

وهذا ينطبق على كثري من الدول النامية وتنتهج بعض الدول هذا األسلوب نتيجة لعدم وجود جهات خمتصة تقوم بوضع املعايري 

اليت ترغب يف دخول األسواق العاملية، وهناك العديد من الدول اليت قامت بتبين معايري التدقيق الدولية بصفة كاملة، مبا فيها بعض 

 .الدول العربية مثل لبنان واألردن

 م وجود اختالفات هامةاستخدام معايير التدقيق الدولية في تطوير معايير وطنية في ظل عد -0

لالختالفات ما بني املعايري الوطنية ومعايري التدقيق إن بعض الدول ال تقبل تبين املعايري الدولية للتدقيق دون مراجعة دقيقة 

الدولية، ويف هذه احلالة فإن الدول تقوم بعمليات مراجعة ومقارنة لتحديد االختالفات إن وجدت، ويف حالة عدم وجود 
                                                             

 اإلدارة مجلة ،-القانونين المدققين من لعيينة ميدانية دراسة - لتدقيقل الجزائرية المعايير تبني جودة تحسين فايز، سايج حميد، بوزيد  63

 .66 ص ،6104 ،16 البليدة جامعة ،00 العدد ،12 المجلد العلمية، للبحوث والتنمية
 .12 ص سابق، مرجع بامشموس، عمر أحمد هللا بدع  64
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ها الوطنية، لتوضيح االلتزام هبذا املعيار ألغراض وطنية، حظة يف هناية كل معيار من معايري مهمة تقوم الدول بوضع مالاختالفات 

سوف يكون مبثابة االلتزام مبعايري التدقيق الدولية، وال داعي إلجراءات تدقيق أخرى عند إعداد تقرير يشري إىل أن التدقيق قد مت 

 .ليةوفقا ملعايري التدقيق الدو 

 استخدام معايير التدقيق الدولية في تطوير معايير وطنية في ظل وجود اختالفات هامة -9

بوضع مالحظات يف هناية كل معيار  يف حالة وجود اختالفات هامة بني املعايري الوطنية ومعايري التدقيق الدولية تقوم الدول

سري هلذا االختالف، ويعد اهلدف من ذلك هو تنبيه املدقق إىل حتدد فيه مدى االختالفات بني املعيار الوطين والدويل مع تف

االختالف الذي جيب أخذه بعني االعتبار عند إعداد تقريره، والذي يوضح فيه أن التدقيق الذي قام به قد مت وفقا ملعايري التدقيق 

ر احمللي، فإنه جيب على املدقق أن يقوم هبذه الدولية، ففي حالة تطلب املعيار الدويل إجراءات تدقيق إضافية غري مطلوبة يف املعيا

 . اإلجراءات، إذا كان يريد االلتزام مبعايري التدقيق الدولية

 طرق تبني معايير التدقيق الدولية وفقا لالتحاد الدولي للمحاسبين : ثانيا

عايري الدولية للتدقيق، حيث يتم ، بإعداد دراسة حول الطرق املستخدمة يف تبين امل(IFAC)قام االحتاد الدويل للمحاسبني    

 65:استخدام أحد أسس التبين التالية

 استخدام المعايير الدولية للتدقيق بموجب قانون أو تشريع -0

، يف تدقيق القوائم املالية ذات (IAASB)حيث يتم تبين املعايري الدولية للتدقيق الصادرة عن جملس معايري التدقيق الدولية      

 .الغرض العام، مبوجب قانون يتم إصداره للتطبيق املباشر للمعايري سالفة الذكر

 تبني المعايير الدولية للتدقيق -0

مت ة منفصل( وطنية)حيث يتم استخدام املعايري الدولية للتدقيق يف تطوير معايري وطنية، وهذا بالنظر لعدم وجود معايري حملية 

 .إصدارها

 وجود معايير محلية تنسجم مع المعايير الدولية للتدقيق -9

وطنية عليها، ولكن هذه  حيث يتم اعتماد املعايري الدولية للتدقيق باملوازاة مع املعايري احمللية، ورمبا تكون هناك تعديالت    

 .(IAASB)جها جملس معايري التدقيق الدولية ، وإن وجدت، فيجب أن تكون مسايرة لسياسة التعديالت اليت ينتهالتغريات

                                                             
 (بتصرف. )61 ص سابق، مرجع فايز، سايج حميد، بوزيد 65
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 خرىحاالت أ -0

يف بعض احلاالت، فإن ما يتوفر من معلومات غري كايف لتقييم عملية التبين احمللي، خاصة يف ترمجة املعايري الدولية إىل معايري   

ىل أن معايري التدقيق احمللية تتألف من املعايري حملية، إذ ميكن أال تسايرها الرتمجة يف الزمن نتيجة للتحديثات، وبالتايل فهي تشري إ

الدولية للتدقيق أو مشاهبة هلا، وهو الشيء الذي جيعل من غري الواضح ما إذا كانت التعديالت أو االختالفات املوجودة يف املعايري 

عن  اإلعالن، ويف هذه احلالة يتم الدولية للتدقيق تليب متطلبات سياسة التعديالت اليت ينادي هبا جملس معايري التدقيق الدولية

 .  التقارب مع املعايري الدولية للتدقيق كهدف، والسعي لتحقيقه مستقبال

ويرى الباحث أنه مما الشك فيه، فإن عملية تبين معايري التدقيق الدولية يف الدول النامية بشكل عام واجلزائر بشكل خاص    

قيق، والرفع من مصداقيتها، خاصة يف ظل سعيها احلثيث لالنفتاح االقتصادي على سيكون له األثر الكبري على تطوير مهنة التد

ري اخلارج، واقتحام األسواق العاملية، اليت تويل أمهية كبرية للمعلومة احملاسبية يف عملية اختاذ القرار، ولذلك ميكن لعملية تبين معاي

 :هاالتدقيق الدولية يف اجلزائر حتقيق العديد من املزايا، أمه

زيادة فعالية احملاسبة والتدقيق، وذلك من خالل زيادة مصداقية البيانات املالية، والثقة يف االعتماد عليها من قبل  -

 متخذي القرارات؛

الرفع من حجم االستثمارات، ألن تطبيق معايري التدقيق من شأنه زيادة ثقة املستثمرين وبالتايل يكون حافز مهم لزيادة  -

 .ماريةالرغبة االستث

         .     الرفع من تنافسية مكاتب التدقيق اجلزائرية يف سوق التدقيق العاملية -

 مدى توافق المعايير الجزائرية والمعايير الدولية للتدقيق  : المطلب الثالث

خالل مقارنة  من لية، وهذاانطالقا مما سبق سنحاول الوقوف على مدى توافق وتناسق املعايري اجلزائري للتدقيق مع نظريهتا الدو     

عيينة من املعايري اجلزائرية هبذه األخرية، بناء على الرقم أو الرمز التعريفي لكل معيار، وعلى اعتبار أن أول حزمة من املعايري 

املعايري  ، فبالتايل سيتم مقابلتها مبا مياثلها من املعايري وهذا وفقا إلصدارات جملس1733اجلزائرية قد مت إصدارها خالل سنة 

 . (IAASB)الدولية للتدقيق 

 .، وما يقابلها من معايري دولية بناءا على رمز كل معيارليت مت اصدارهاويظهر اجلدول املوايل املعايري اجلزائرية للتدقيق ا   
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    المعايير الجزائرية للتدقيق التي تم إصدارها وما يقابلها من معايير دولية     (: 29-20)الجدول رقم 

 المعايير الدولية للتدقيق لمعايير الجزائري للتدقيقا

 اسم المعيار رمز المعيار اسم المعيار رمز المعيار
 املوافقة على شروط التكليف بالتدقيق 002 اتفاق حول أحكام مهام التدقيق 002
 وثائق التدقيق 092 وثائق التدقيق 092
 قيق البيانات املاليةالتخطيط لتد 922 ختطيط تدقيق الكشوف املالية 922
 أدلة التدقيق 522 العناصر املقنعة 522
- اعتبارات حمددة لبنود خمتارة–أدلة التدقيق  520- اعتبارات خاصة -العناصر املقنعة  520
 املصادقات اخلارجية 525 التأكيدات اخلارجية 525
األرصدة -األولية  عمليات التدقيق 502- األرصدة االفتتاحية-مهام التدقيق األولية  502

- االفتتاحية
 اإلجراءات التحليلية 502 اإلجراءات التحليلية 502
 أخذ عيينات التدقيق 592 السرب يف التدقيق 592
تدقيق التقديرات احملاسبية مبا فيها التقديرات  502

احملاسبية للقيمة احلقيقية واملعلومات الواردة 
 املتعلقة هبا

اسبية، مبا يف ذلك تدقيق التقديرات احمل 502
التقديرات احملاسبية للقيمة العادلة 

 واإلفصاحات ذات العالقة
أحداث تقع بعد إقفال احلسابات واألحداث  592

 الالحقة
 األحداث الالحقة 592

 املنشأة املستمرة 572 استمرارية االستغالل 572
 اإلقرارات اخلطية 582 التصرحيات الكتابية 582
 استخدام عمل املدققني الداخليني 902 املدققني الداخليني استخدام أعمال 902
 استخدام عمل مدقق خبري 902 استخدام أعمال خبري معني من طرف املدقق 902
تأسيس الرأي وتقرير التدقيق على الكشوف  722

 املالية
تكوين رأي وإعداد التقارير حول البيانات  722

 املالية

، ترمجة 1733وإصدارات املعايري الدولية للتدقيق  (1731-1739-1733)تماد على إصدارات املعايري اجلزائرية للتدقيق لسنوات من إعداد الباحث باالع :المصدر
 .اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني

، (NAA)جلزائرية وما ميكن استقراؤه من خالل ما يربزه اجلدول السابق، هو التماثل امللحوظ فيما يتعلق بأرقام ورموز املعايري ا   

، وكذلك نفس الشيء بالنسبة ألمساء املعايري وإن كان هناك بعض االختالف يف املصطلحات (IASs)واملعايري الدولية للتدقيق 

 .يف عدد من املعايري
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رية، وإبراز ومن أجل الوقوف على مدى التوافق يف مضامني هذه املعايري، فقد ارتئينا إىل دراسة مقارنة بني عينة من هذه األخ   

معايري جزائرية بناءا على كل إصدار من اإلصدارات اليت ( 71)أوجه التوافق واالختالف املوجودة، وسيتم أخذ عينة من ثالثة 

 .طرحها اجمللس الوطين للمحاسبة باعتباره اهليئة املخولة بإصدار معايري التدقيق وباقي املهن احملاسبية،وذلك بتفويض من وزارة املالية

 بما يقابله من المعايير الدولية  215مقارنة المعيار الجزائري للتدقيق : أوال   

 215والمعيار الدولي " اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق" 215مقانة المعيار الجزائري للتدقيق (: 20-20)الجدول رقم 
 ".الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق"

عناصر 
 نةالمقار 

 002ق المعيار الجزائري للتدقي
 "اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق"

 002المعيار الدولي للتدقيق 
 "الموافقة على شروط التكليف بالتدقيق"

 مجال التطبيق

 
 
 
 
 

يعاجل هذا املعيار اجلزائري للتدقيق واجبات املدقق لالتفاق 
مع اإلدارة وعند االقتضاء مع األشخاص القائمني على 

 .مة التدقيقاحلكم يف املؤسسة، حول أحكام مه
وخيص املعيار كل مهام تدقيق الكشوف املالية التارخيية   

الكلية أو اجلزئية،باإلضافة إىل املهام امللحقة، ويقصد 
مبصطلح املدقق يف هذا املعيار حمافظ احلسابات أو املدقق 

 .املتعاقد

يتناول املعيار التدقيق الدويل هذا مسؤوليات املدقق املتعلقة 
دارة وحيث يكون ممكننا مع املكلفني باالتفاق مع اإل

باحلوكمة، ويتضمن ذلك حتديد توفر شروط مسبقة معينة 
إلجراء عملية التدقيق، حيث تقع على عاتق اإلدارة واملكلفني 

 . باحلوكمة مسؤولية توفري هذه الشروط
 

لبيانات املالية للفرتات اليت يعترب املعيار ساري املفعول للتدقيق ا مل يتم التطرق لتاريخ النفاذ تاريخ النفاذ
 .، أو بعد ذلك التاريخ31/31/1777تبدأ من 

 األهداف
هدف املدقق هو قبول ومتابعة مهمة التدقيق فقط يف 

 :احلاالت اليت تكون قد مت االتفاق أساسا على
 ضمان أن الشروط املسبقة للتدقيق جمتمعة؛  -
وجود تفاهم مشرتك بني املدقق واإلدارة، وعند  -
القتضاء مع القائمني على احلكم حول أحكام مهمة ا

 .التدقيق

إن هدف املدقق هو قبول عملية تدقيق معينة أو االستمرار 
 :فيها فقط يف حال االتفاق على أساس ما يلي

 حتديد كون الشروط املسبقة لعملية التدقيق متوفرة أم ال؛ -
يث التأكد من وجود تفاهم مشرتك بني املدقق واإلدارة، وح -

حول شروط التكليف  املكلفني باحلوكمة ،يكون مناسبا
 .بالتدقيق

الشروط 
 المسبقة

 :جيب على املدقق ضمان اجتماع الشروط املسبقة التالية
 املرجع احملاسيب مقبول بالنظر خلصائص الكيان وهدفه؛ -
اإلدارة تعرتف وتدرك وتتحمل مسؤولياهتا فيما خيص  -

 ف املالية؛اإلعداد والعرض الصادق للكشو 
 تعترب اإلدارة من الضروري وضع نظام للرقابة الداخلية؛ -
ال تضع اإلدارة أية حدود أو قيود على الفحوص  -

 . واملراقبات املؤداة والضرورية للقيام هبا

يف سبيل حتديد ما إذا كانت الشروط املسبقة لعملية تدقيق 
 :يمعينة متوفرة أم ال، ينبغي على املدقق القيام مبا يل

 حتديد مدى قابلية إطار إعداد التقارير املالية املطبق؛ -
احلصول على تأكيد من اإلدارة بأهنا تقر وتدرك مسؤولياهتا  -

حول العرض العادل للبيانات املالية و الرقابة الداخلية حسبما 
تراه اإلدارة ضروريا إلعداد بيانات مالية خالية من األخطاء، 

ها جتاه تزويد املدقق بكافة وكذلك تدرك وتقر مبسؤوليت
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املعلومات املرتبطة بإعداد البيانات املالية، وعدم وضع أية قيود 
على الوصول لألشخاص الذين يرى املدقق ضرورة احلصول 

 . على أدلة إثبات منهم
محتوى رسالة 

 المهمة
 :جيب أن تتضمن رسالة املهمة تدوين األحكام التالية

 الكشوف املالية؛ هدف ونطاق التدقيق املتضمن -
 مسؤوليات املدقق؛ -
 مسؤوليات اإلدارة؛ -
 تعريف باملرجع احملاسيب املطبق؛ -
 قاعدة حساب التعويضات وكيفية الدفع؛ -
 .خمطط وتنفيذ التدقيق -
ويف بعض احلاالت ميكن ان حتتوي رسالة املهمة على    

 :النقاط التالية
 و خرباء؛األحكام املتعلقة مبشاركة مدققني آخرين أ -
األحكام املتعلقة بإشراك مدققني داخليني أو مستخدمي -

 الكيان؛
األحكام اليت جيب اختاذها مع املدقق السابق، وعند  -

 .االقتضاء يف حالة التدقيق األويل
 

جيب أن يتضمن كتاب تعيني عملية التدقيق أو أي شكل 
 :آخر من أشكال االتفاقيات اخلطية، ما يلي

 ات تدقيق البيانات املالية؛هدف ونطاق عملي -
 مسؤوليات املدقق؛ -
 مسؤوليات اإلدارة؛ -
 حتديد إطار إعداد التقارير املالية املعمول به؛ -
اإلشارة إىل الشكل واحملتوى املتوقعني ألية تقارير سيصدرها  -

 املدقق، وبيان احتمالية وجود ظروف قد خيتلف فيها التقرير؛
 وأداء عملية التدقيق؛ الرتتيبات املتعلقة بتخطيط -
 األساس الذي سيتم احتساب الرسوم بناءا عليه؛ -

 :وحيث يكون ذو عالقة ميكن اإلشارة إىل
 الرتتيبات املتعلقة مبشاركة مدققني وخرباء آخرين؛ -
الرتتيبات املتعلقة مبشاركة مدققني داخليني، وكادر عمل  -

 آخر تابع للمنشأة؛
مع املدقق السابق، إن وجد يف  الرتتيبات اليت سيتم إجراؤها -

 حالة تدقيق أولية؛
 أي تقييد مفروض على مسؤولية املدقق؛ -
 ؛ضافية بني املدقق واملنشأةاإلشارة إىل أية اتفاقية إ -
 .أي التزام يتعلق بتزويد األطراف األخرى بأوراق العمل -

التدقيقات 
 المتكررة

رسالة  جيب أن تتم املصادقة من الطرفني املعنيني، على
املهمة األولية املعدة من طرف املدقق يف السنة األوىل من 

 .املهمة وذلك قبل الشروع يف أعمال الفحص واملراقبة
وحيدد املدقق أثناء تأدية مهمته إذا كان من الضروري  

تذكري الكيان مبحتوى رسالة املهمة أو إعادة صياغتها 
 :السيما عند

دارة حيال طبيعة تظهر سوء تقدير اإلوجود مؤشرات  -
 ونطاق تدخالت املدقق؛

 مواجهة املدقق ملشاكل خاصة لدى مباشرته ألعماله؛ -
حدوث تغريات يف اهليئة املسرية أو القائمني على  -

يف إطار عمليات التدقيق املتكررة، ينبغي أن يقيم املدقق ما 
، إذا كانت الظروف تقتضي تنقيح شروط التكليف بالتدقيق

أو كانت هناك حاجة لتذكري املنشأة بشروط التكليف 
 :القائمة، خاصة يف ظل العوامل املناسبة التالية

عملية  أي مؤشر على سوء فهم املنشأة هلدف ونطاق -
 التدقيق؛

 أية شروط منقحة أو خاصة لعملية التدقيق؛ -
 تغري حديث يف اإلدارة العليا؛ -
 تغري هام يف امللكية؛ -
 تغري هام يف طبيعة وحجم أعمال املنشأة؛ -
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 احلكم يف املؤسسة أو املسامهني؛
 مالحظة تطور يف طبيعة وأمهية نشاط الكيان؛ -
وقوع حدث أو طلب من الكيان يتطلب واجبات  -

 .من طرف املدققإضافية 

 تغري يف املتطلبات القانونية أو التنظيمية؛ -
ات تغري يف إطار إعداد التقارير املالية املتبىن يف إعداد البيان -

 املالية؛
    تغري يف متطلبات إعداد التقارير األخرى؛ -

تعديل أحكام 
 المهمة

جيب على املدقق أن ال يقبل تعديل أحكام مهمة  -
 .التدقيق إذا مل يكن هناك سبب معقول لفعل ذلك

إذا طلب من املدقق قبل انتهاء مهمة التدقيق، تعديل  -
إن عليه املهمة حبيث تقوده إىل مستوى تأمني أقل، ف

حتديد ما إذا كان عليه حتديد ما إذا كان هناك سبب 
 .معقول يستدعي ذلك، مع تقدير اآلثار احملتملة

إذا وافق املدقق على تعديل أحكام مهمة التدقيق إىل  -
مهمة حمددة أو خدمة مرتبطة هبا فيجب على املدقق 
واإلدارة وضع أحكام جديدة وتضمينها يف رسالة املهمة، 

 .ي شكل آخر مناسب لالتفاق الكتايبأو حتت أ
إذا تعذر على املدقق قبول تعديل أحكام مهمة التدقيق  -

 :ومل ترخص له اإلدارة مبتابعة مهمته األولية، جيب عليه
  االستقالة من مهمة التدقيق إذا مسح له القانون أو

 التنظيم املطبق بذلك؛
  حتديد وجود أي نوع من االلتزام، تعاقدي أو

آخر، وإبالغ آثار ذلك لألطراف اآلخرين،  شكل 
كاألشخاص القائمني على احلكم يف املؤسسة أو 

 .  املالكني أو سلطات املراقبة

ينبغي أال يوافق املدقق على إجراء تغيري على شروط  -
 عند عدم وجود مربر معقول للقيام بذلك؛ ، التكليف بالتدقيق

التدقيق،  يف حال طلب من املدقق قبل استكمال عملية -
تغيري عملية التدقيق، إىل عملية تنقل مستوى أقل من التأكيد، 

 فينبغي حتديد ما إذا كان هناك مربر معقول لذلك؛
يف حالة تغيري شروط التكليف يف التدقيق، ينبغي أن يتفق  -

ها يف املدقق واإلدارة على الشروط اجلديدة للعملية ويقتم تدوين
 ؛التفاقيات اخلطيةأشكال ا كتاب التعيني، أو شكل أخر من

يف حال كان املدقق غري قادر على االتفاق على إجراء  -
له اإلدارة  تغيري شروط التكليف بالتدقيق، وال تسمح

 :عليه ما يلي ستمرار يف عملية التدقيق األصلية، فينبغيباال
  االنسحاب من عملية التدقيق حيث يكون ذلك ممكنا

 عمول به؛مبوجب القانون أو النظام امل
  حتديد ما إذا كان هناك أي التزام، سواء كان التزاما

تعاقديا أو غري ذلك، يقضي اإلبالغ عن الظروف إىل 
األطراف اآلخرين، مثل املكلفني باحلوكمة، أو املالكني 

 . أو اهليئات التنظيمية

الموافقة على شروط "137، ومعيار التدقيق الدويل "اق حول أحكام مهمة التدقيقاتف" 137من إعداد الباحث باالعتماد على املعيار اجلزائري للتدقيق : المصدر
 . "التكليف بالتدقيق

الذي يعرض أهم احملاور اليت تطرق هلا كل من املعيارين اجلزائري واملعيار الدويل للتدقيق، ميكن من خالل اجلدول السابق    

يفي وعنوان املعيار، ويف املضمون، غري أن املعيار الدويل أكثر تفصيال مالحظة مدى التوافق والتشابه من ناحية الرمز التعر 

ووضوحا، وهذا الحتوائه على جزء خاص باملواد التوضحية لكل معيار، كما ميكن مالحظة االختالف اجللي يف استخدام بعض 

أحكام مهمة " سية، حيث مت اعتماد مصطلح املصطلحات، الذي ميكن أن يرجع الرتمجة من اللغة االجنليزية إىل اللغة العربية والفرن

 .وهي الرتمجة املعتمدة من قبل االحتاد الدويل للمحاسبني" شروط مهمة التدقيق" بدال عن " التدقيق
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كذلك ميكن مالحظة وبوضوح عدم تطرق املعيار اجلزائري للتدقيق إىل تاريخ النفاذ على عكس املعيار الدويل، والذي ميكن      

  .       اإلصدار املتقطع هلذه املعايري، وذلك على فرتات خمتلفةإرجاع ذلك إىل

 المقارنة بين المعيار الجزائري والمعيار الدولي: ثانيا

 025ومعيار التدقيق الدولي " اإلجراءات التحليلية" 025مقارنة بين المعيار الجزائري للتدقيق (: 25-20)الجدول رقم 
 ".اإلجراءات التحليلية"

عناصر 
 قارنةالم

 502المعيار الجزائري للتدقيق 

 "اإلجراءات التحليلية"
 502معيار التدقيق الدولي 

 "اإلجراءات التحليلية"
يعاجل املعيار استخدام املدقق لإلجراءات التحليلية  مجال التطبيق

باعتبارها مراقبة مادية يف جوهرها، كما يعاجل إلزامية أداء 
ثناء استعراض تناسق أ املدقق لإلجراءات حتليلية مثبتة

 .جممل احلسابات الذي يتم يف هناية التدقيق
وتسمح اإلجراءات التحليلية املوضوعة حيز التنفيذ  أثناء 
التعرف على الكيان وحميطه العتبارها إجراءات لتقييم 

، والذي 280يعاجلها املعيار اجلزائري للتدقيق )املخاطر 
ث الغري ، بتحديد العمليات أو األحدا(مل يصدر بعد

اعتيادية قصد تعيني الواجبات املطلوبة وكيفية تطبيق 
رزنامة وامتداد إجراءات التدقيق اليت ستؤدى كرد على 

 . تلك املخاطر
وتعد اإلجراءات التحليلية مبثابة تقنية مراقبة لتقدير 
املعلومات املالية من خالل ترابطها مع معلومات مالية 

و غري صادرة يف أخرى ومعلومات غري مالية صادرة أ
 . احلسابات، وهذا باللجوء إىل تقنيات إحصائية

يتناول معيار التدقيق الدويل هذا انتفاع املدقق من اإلجراءات 
التحليلية باعتبارها إجراءات جوهرية، كما يتناول مسؤولية 
املدقق يف قيامه باإلجراءات التحليلية قرب هناية عملية التدقيق 

ستنتاج كلي حول البيانات املالية، اليت تساعده يف تكوين ا
، االنتفاع (املنقح 280معيار التدقيق الدويل )ويتناول 

 .باإلجراءات التحليلية باعتبارها إجراءات تقييم املخاطر
متطلبات وإرشادات ( 225معيار التدقيق الدويل )ويتضمن 

متعلقة بطبيعة إجراءات التدقيق وتوقيتها ونطاقها ردا على 
قيمة، وقد تتضمن هذه اإلجراءات إجراءات حتليلية املخاطر امل

 .جوهرية

يعترب هذا املعيار ساري املفعول لتدقيق البيانات املالية للفرتات  مل يتم التطرق لتاريخ النفاذ تاريخ النفاذ
 .، أو بعد ذلك التاريخ80/84/4550اليت تبدأ يف 

واملوثوقة  جيب على املدقق أن جيمع العناصر املقنعة الدالة الهدف
من خالل وضع اإلجراءات التحليلية املادية، وعليه كذلك 
تصور وأداء إجراءات حتليلية يف تاريخ قريب من هناية 
أعمال التدقيق للتأكد من التناسق يف اجململ بني معرفته 

 .املكتسبة للكيان وكشوفه املالية

 :تكمن أهداف املدقق يف
عالقة عند االنتفاع احلصول على أدلة تدقيق موثوقة وذات  -

 من اإلجراءات التحليلية اجلوهرية؛
وضع وأداء اإلجراءات التحليلية قرب هناية عملية التدقيق  -

واليت تساعد املدقق يف تكوين استنتاج حول االتساق بني 
 .الكشوف املالية وفهم املدقق للمنشأة
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اإلجراءات 
 التحليلية
 المادية

وضوعة حيز التنفيذ من قد تكون املراقبات املادية امل -
طرف املدقق إجراءات حتليلية مادية أو مراجعات تفصيلية 

 .أو توليفة بني االثنني
جيب على املدقق تقدير مالئمة إجراء حتليلي خاص  -

وداللته للتأكيدات احملددة، والتأكد من فعاليته يف كشف 
 .بعض االختالالت اليت قد يكون هلا تأثري معترب

املعطيات مبصدرها وكذا قابليتها للمقارنة  تتأثر موثوقية -
وطبيعتها، وظروف حتصيلها، والرقابة املنجزة على 

 .معلوماهتا
جيب على املدقق األخذ يف احلسبان مستوى دقة  -

النتائج املنتظرة من اإلجراءات التحليلية، وموثوقيتها، 
 .جتزيئها وتوفرها

بوال ألي جيب على املدقق حتديد املبلغ الذي يعتربه مق -
فارق بني املبالغ املسجلة والقيم املنتظرة، والذي يستوجب 
تعديه وضع إجراءات تدقيق لشرح هذه التغريات ومجع 

 .العناصر املقنعة املتعلقة بتناسق هذه التغريات أو عدمه
     

عند وضع وأداء اإلجراءات التحليلية اجلوهرية ينبغي على 
 :املدقق

اجلوهرية احملددة للعمليات تأكيد حتديد مالئمة اإلجراءات  -
معينة، آخذا بعني االعتبار املخاطر املقيمة للخطأ اجلوهري 

 واختبارات التفاصيل؛
تقييم موثوقية البيانات اليت يضع من خالهلا املدقق توقعات  -

القيم أو النسب املسجلة، آخذا بعني االعتبار مصدرها 
 ها؛وقابليتها للمقارنة وطبيعتها والرقابة علي

وضع توقعات للقيم أو النسب املسجلة وتقييم ما إذا   -
 كانت التوقعات ذات دقة متناهية لتحديد اخلطأ اجلوهري؛

حتيد قيمة أي فرق يف القيم املسجلة عن القيم املتوقعة  -
 .املقبولة دون املزيد من التحقق

اإلجراءات 
التحليلية  

كأداة لتأسيس 
 الخالصة

ويضع حيز التنفيذ إجراءات  جيب على املدقق أن يتصور
حتليلية يف تاريخ قريب من هناية أعمال التدقيق لتساعده 
يف تأسيس خالصة عامة حول توافق الكشوف املالية مع 

 . معرفته للكيان

ينبغي على املدقق وضع وأداء حيز التنفيذ اإلجراءات 
التحليلية قرب هناية عملية التدقيق، واليت تساعد املدقق يف 

ستنتاج كلي حول ما إذا كانت البيانات املالية متسقة تكوين ا
 .  مع فهم املدقق للمنشأة

نتائج 
اإلجراءات 

 التحليلية

عندما تؤدي اإلجراءات التحليلية باملدقق إىل حتديد خماطر 
مل يتم اكتشافها بعد، فإنه يقدر ضرورة استكمال 

 :إجراءات التدقيق اليت أداها، بـــــ
إلدارة ومجع عناصر مقنعة مالئمة طلب معلومات من ا -

 لتأكيد الردود املتحصل عبيها؛
 .وضع إجراءات تدقيق أخرى بالنظر إىل الظروف -

إذا أظهرت اإلجراءات التحليلية اليت مت أداؤها وفقا هلذا املعيار 
وجود تقلبات أو عالقات غري متسقة مع املعلومات األخرى 

 :عة بشكل كبري، فينبغيذات العالقة أو خمتلفة عن القيم املتوق
االستفسار من اإلدارة واحلصول على أدلة تدقيق مناسبة  -

  وكافية وذات عالقة بردود اإلدارة؛
 .أداء إجراءات تدقيق أخرى حسبما تتطلبها الظروف -

 ".اإلجراءات التحليلية" 117التدقيق الدويل ، ومعيار "اإلجراءات التحليلية" 117من إعداد الباحث باالعتماد على املعيار اجلزائري للتدقيق  : المصدر
 

، باإلضافة إىل رقمي "اإلجراءات التحليلية"رين ايكن مالحظة التطابق يف عنوان املعمي من خالل استقرائنا للجدول السابق     

رية املصدرة، كما مل تتم اإلشارة ،  إال أن املعيار اجلزائري مل يتطرق لتاريخ النفاذ كغريه من املعايري اجلزائ045املعيارين املتطابق 

 ، مثل ما هو الشأن بالنسبة للمعيار التدقيق الدويل املقارن،( 225املعيار اجلزائري للتدقيق )لإلجراءات التحليلية اليت قد حيتويها 
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ك ميكن مالحظة ، ويف ما عدى ذل"أدلة اإلثبات"بدال من " العناصر املقنعة"باإلضافة تطرق املعيار اجلزائري إلطالق مصطلح 

 .  اهلدفو درجة التطابق الكبرية بني املعايرين سواء من حيث اإلجراءات أو النتائج 

 وما يقبله من المعايير الدولية 035المقارنة بين المعيار الجزائري للتدقيق : ثالثا   

أخذ " 035التدقيق الدولي  والمعيار" السبر في التدقيق" 035مقارنة المعيار الجزائري للتدقيق (:25-20)الجدول رقم 
 ".عينات التدقيق

عناصر 
 المقارنة

 592المعيار الجزائري للتدقيق 

 "السبر في التدقيق"
  592معيار التدقيق الدولي 

 "أخذ عينات التدقيق"
يطبق هذا املعيار عندما يقرر املدقق استخدام السرب يف  مجال التطبيق

 طريقة التدقيق إلجناز إجراءات التدقيق، كما يعاجل
استخدام السرب اإلحصائي والغري إحصائي لتحديد 
واختيار عينة ما، ووضع فحوص إلجراءات االختيار 

 .ومراجعات تفصيلية وتقييم نتائج السرب
الذي يعاجل  055املعيار اجلزائري  117ويتمم املعيار 

واجبات املدقق يف إطار حتديد واجناز إجراءات التدقيق 
املقنعة الكافية واملالئمة اليت متكنه املوجهة جلمع العناصر 

 . من تأسيس رأيه

يطبق معيار التدقيق الدويل هذا عندما يقرر املدقق استخدام 
عينات التدقيق يف أداء إجراءات التدقيق، ويتناول استخدام 
املدقق للعينات اإلحصائية وغري اإلحصائية عند وضع واختيار 

الرقابة، واختبار عينات التدقيق وإجراء اختبارات أنظمة 
 .التفاصيل وتقييم نتائج العينات

، الذي يتناول 055ويكمل هذا املعيار، معيار التدقيق الدويل 
مسؤولية املدقق يف تصميم وأداء إجراءات التدقيق للحصول 
على أدلة تدقيق مناسبة وكافية حىت يتمكن من التوصل إىل 

 .     استنتاجات معقولة يستند عليها رأي املدقق
يعترب هذا املعيار نافذ املفعول لتدقيق البيانات املالية للفرتة اليت  مل يتم التطرق لتاريخ النفاذ تاريخ النفاذ

 .، أو بعد ذلك لتاريخ80/84/4550تبدأ من 
يهدف املدقق الذي يستعني بالسرب يف التدقيق إىل  الهدف

احلصول على قاعدة معقولة يستخرج منها االستنتاجات 
 . تمع اإلحصائي الذي اختار منه العينةحول اجمل

يكمن هدف املدقق من استخدام عيينات التدقيق، يف توفري 
أساس يساعد املدقق يف التوصل الستنتاجات حول اجملموعة 

 .  اليت اختريت منها العينة
تصميم العينة 

وحجمها 
وتحديد 
العناصر 
الواجب 
 اختبارها

 اختيار طريقة أخذ العينة: 
ذ يف احلسبان لى املدقق عند اختيار العينة، األخجيب ع  

ق وخصائص اجملتمع اإلحصائي جراء التدقيأهداف إ
 .كتمالهومدى ا 
 حجم العينة: 

 :يف هذا الصدد جيب على املدقق ما يلي  
 حتديد حجم العينة بالشكل املناسب؛ -
اختيار املنهج اإلحصائي الذي يتيح لعناصر السرب  -

 ية االختبار؛التساوي يف احتمال

 تصميم العينة: 
عند تصميم عينة التدقيق، يأخذ املدقق بعني االختبار اهلدف 
من إجراء التدقيق وخصائص اجملموعة اليت ستؤخذ منها العينة،  

صول على أدلة كما يقوم املدقق بأداء إجراءات التدقيق للح
 .بأن اجملموعة اليت أخذت منها عينة التدقيق كاملة

 حجم العينة: 
 :جيب على املدقق

 حتديد عينة باحلجم الكايف لتقليل خماطر أخذ العينات؛ -
اختيار بنود من العينة بطريقة متنح كل وحدة من وحدات  -
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يف املنهج غري اإلحصائي يتم اختيار العناصر هبدف  -
 .السرب ضمن احلكم املهين

 ؛العينات فرص االختيار
االعتماد على  يف حالة أخذ عيينات غري إحصائية يتم - 

 احلكم يف اختيار بنود العينات؛
الطرق الرئيسة يف اختيار العينات هي االختيار العشوائي  -

 .واملنتظم وغري املنتظم
وضع 

إجراءات 
 التدقيق

خضاع كل عنصر مت اختياره إىل إجراءات تدقيق جيب إ -
 .تتماشى واهلدف املنشود

 تطبيقيف حالة عدم صالحية عنصر ما مت اختياره ل -
  .إجراءات التدقيق، يتم التنفيذ على عنصر بديل

عند تعذر اجناز إجراءات التدقيق على العنصر املختار  -
أو إجناز إجراءات بديلة ومكيفة، يتم التعامل مع هذا 
العنصر على أنه احنراف مقارنة مع املراجعة املدونة يف 

 .حالة اختبارات اإلجراءات أو االختالالت يف التفصيل

يؤدي املدقق إجراءات التدقيق املناسبة هلذا اهلدف على   -
 .كل بند من البنود املختارة

أن مل ينطبق إجراء التدقيق على البند املختار، يؤدي املدقق  -
  .اإلجراء على بند بديل

إذا مل يتمكن املدقق من تطبيق إجراءات التدقيق املصممة،  -
ود املختارة، ينبغي أو إجراءات بديلة مناسبة، على أحد البن

معاجلة ذلك البند على أنه احنراف عن الرقابة احملددة يف حالة 
  .  اختبارات أنظمة الرقابة،أو خطأ يف حالة اختبارات التفاصيل

طبيعة وسبب 
 االنحرافات

جيب على املدقق التحري حول سبب االحنرافات 
واالختالالت احملددة، وتقييم أثرها على اهلدف املنشود 

 .إجراء التدقيق من
كما جيب على املدقق وضع إجراءات تدقيق إضافية، 
لضمان عدم تأثري بعض االحنرافات واالختالالت العرضية 

 .  على باقي اجملتمع اإلحصائي

ينبغي على املدقق أن حيقق يف طبيعة وسبب أي احنرافات أو 
أخطاء يتم حتديدها، وأن يقوم بتقييم أثرها احملتمل على 

 .إجراء التدقيق اهلدف من
يف ظروف نادرة احلدوث، عندما يعترب املدقق اخلطأ أو 
االحنراف الذي مت اكتشافه يف عينة لتدقيق شذوذا، ينبغي 

 . للمدقق التأكد من كون اخلطأ أو االحنراف ال ميثل اجملموعة
استقراء 

 االختالالت
جيب على املدقق استقراء االختالالت احملددة يف السرب 

اجملتمع اإلحصائي، أما فيما يتعلق باالختالالت  على كافة
 .النامجة عن خطأ عرضي فيمكن إقصاؤها من االستقراء

ينبغي على املدقق عرض األخطاء اليت مت إجيادها يف العينة 
على اجملموعة، أما يف حالة تصنيف اخلطأ على أنه شذوذ، 

 . فيمكن حينها استثناؤه عند عرض األخطاء
 : حالة مراجعة يف التفصيليف تقييم النتائج

عندما تكون االختالالت املستقرئة والعرضية تتجاوز  -
االختالالت املقبولة، عندها ال مينح السرب قاعدة معقولة 

 لتأسيس النتائج حول اجملتمع املراقب هبذه الكيفية؛
عندما تقرتب االختالالت املستقرئة مبا فيها اخلطأ  -

كلما زادت إمكانية أن   العرضي من االختالل املقبول،
االختالالت احلقيقية املتضمنة يف اجملتمع اإلحصائي جتاوز 

  االختالل املقبول احملدد مبدئيا؛
ميكن للمدقق أن خيلص لوجود خماطر غري مقبولة يف  -

أخذ العينات، لكون االختالالت احلقيقية يف اجملتمع 
 .اإلحصائي تتجاوز ما هو مقبول

 :يف حالة اختبارات التفاصيل
عند جتاوز اخلطأ املعروض واخلطأ الشاذ غن وجدا، اخلطأ  -

املقبول، فإن العينة ال تقدم أساسا معقوال لالستنتاجات حول 
 اجملموعة اليت مت اختيارها؛

ض واخلطأ الشاذ قريبني من اخلطأ كلما كان اخلطأ املعرو  -
املقبول، كلما زادت االحتمالية بأن يتجاوز اخلطأ الفعلي يف 

 اجملموعة اخلطأ املقبول؛
يف حالة فاق اخلطأ املعروض توقعات املدقق للخطأ  -

املستخدم يف حتديد حجم العينة، يتوصل املدقق إىل وجود 
اجملموعة خماطرة عينات غري مقبولة بأن اخلطأ الفعلي يف 

 .يتجاوز ما هو مقبول



 الجزائر في المهنة على وأثرها الحسابات لتدقيق الدولية البيئة: ................................... الثاني الفصل
 

131 
 

ما إذا كانت نتائج السرب يف  جيب على املدقق تقييم
التدقيق قد قدمت قاعدة معقولة لتأسيس النتائج على  
كافة اجملتمع الذي مت فحصه، أما يف حالة العكس 

 : فيمكن أن
يطلب من اإلدارة القيام بالتحريات حول االختالالت  -

 اليت مت اكتشافها، مع القيام بالتعديالت الضرورية؛
تداد إجراءات التدقيق اإلضافية يؤقلم طبيعة رزنامة وام  -

 .الواجب وضعها للوصول لضمانات املنشودة

إذا توصل املدقق إىل أن أخذ عينات التدقيق ال يقدم أساسا 
معقوال لالستنتاجات حول اجملموعة اليت مت اختيارها، فإن 

 :املدقق قد
يطلب من اإلدارة التحقق من األخطاء اليت مت حتديدها  -

واحتمالية الوجود املزيد من األخطاء والقيام بأي تعديالت 
 ضرورية؛

تكييف طبيعة ونطاق إجراءات التدقيق اإلضافية لتحقيق   -
   .التأكيد املطلوب بالشكل األمثل

 ".أخذ عينات التدقيق" 117ومعيار التدقيق الدويل " السبر في التدقيق" 117من إعداد الباحث باالعتماد على املعيار اجلزائري للتدقيق : المصدر
 

مالحظة التطابق بني املعيارين الذين يتناوالن استخدام عينات التدقيق من قبل املدقق، سواء من  من خالل هذا اجلدول ميكن    

 حيث جمال التطبيق أو األهداف، أو رمز املعيارين،ماعدا عنوان املعيارين الذين وإن اختالفا لفظا فإهنما يتفقان معنا،ونفس الشيء 

، وذلك على غرار باقي املعايري اجلزائرية، وكذلك هو الشيء 025زائري للتدقيق فيما يتعلق بتاريخ النفاذ بالنسبة للمعيار اجل 

بالنسبة ملدى التفصيل الذي يتميز به املعيار الدويل خاصة يف اجلانب التوضيحي الذي مل يضمنه املشرع اجلزائري هلذا املعيار، أو 

 .كم من معياربقية املعايري املصدرة، وإمنا تناول بعض التوضيحات منها فقط يف  

 485ومن خالل عرضنا للمقارنة بني العينة السابقة من املعايري اجلزائرية للتدقيق ونظريهتا الدولية، ويتعلق األمر باملعيار اجلزائري    

، أمكننا ذلك "السرب يف التدقيق" 025، واملعيار "اإلجراءات التحليلية" 045" أتفاق حول أحكام مهمة التدقيق واملعيار"

 :وصل إىل مجلة من النقاط التاليةالت

 مدى التطابق الكبري للمعايري اجلزائرية للتدقيق مع معايري التدقيق الدولية؛ -

 املصطلحات املستخدمة، واليت رمبا ترجع باألساس لعملية الرتمجة؛يف تكمن نقاط االختالف فقط  -

 اجلزائرية، لتوفرها على ملحق يتضمن مواد توضيحية حملتوى أن معايري التدقيق الدولية أكثر تفصيال باملقارنة مع املعايري -

 كل معيار؛

أن اهليئات املشرفة على التدقيق يف اجلزائر قامت بتطوير املعايري اجلزائرية للتدقيق اعتمادا بشكل أساسي على معايري  -

 .التدقيق الدولية
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    خالصة الفصل    

لدولية اليت تعىن بوضع معايري التدقيق الدولية، ومهامها باإلضافة إىل اهليئات الفاعلة يف تناول هذا الفصل التعريف باهليئات ا     

هذا اجملال، كما مت عرض هذه املعايري اليت حتضا بالقبول على املستوى الدويل، بالنظر لكوهنا حتتوي إجراءات من شأهنا الرفع من  

عالقة املهنة، وبغية إحداث مقاربة بني البيئة الدولية والبيئة اجلزائرية يف  كفاءة أداء عملية التدقيق، وهو الشيء املنشود لكل ذي

ال  جمال التدقيق، مت خمتلف اهليئات اليت تشرف على املهنة يف اجلزائر، باإلضافة إىل املعايري اليت مت إصدارها يف اآلونة األخرية واليت

عايري مع معايري التدقيق الدولية، للوقوف على مدى توافق املعايري تزال قيد اإلصدار، وهو األمر الذي استدعى مقارنة هذه امل

الوطنية والدولية، بالنظر ألمهية هذا التوافق يف عملية استقطاب االستثمارات، واحلد من بعض املمارسات اليت وقفت هلا املعايري 

 .الدولية للتدقيق باملرصاد

بني املعايري اجلزائرية للتدقيق ومعايري التدقيق الدولية، وهو الشيء الذي من  وقد أفضت هذه املقارنة إىل مدى التطابق الكبري  

األمر الذي سيجل املهنة حمل ثقة  شأنه االنعكاس إجيابا على مهنة التدقيق يف اجلزائر، وعلى البيئة االقتصادية بشكل عام، وهو

  .بني أوساط مجيع الفاعلني االقتصاديني، واملهتمني باملهنة
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 :تمهيد

ونة األخرية حيث تفشى الفساد تعد جودة التدقيق مطلبا منشودا من كل ذي عالقة بعملية تدقيق احلسابات، خاصة يف اآل    

تثمرين وبالتايل أصبحت جودة التدقيق السند األساسي لثقة املسالهنيارات يف عديد الشركات، املايل، وتعددت الفضائح املالية، وا

، باإلضافة إىل باقي الطوائف املستفيدة من عملية التدقيق ونتائجها، وهلذا ذهبت العديد من يف املعلومات املالية واحملاسبية

جودة التدقيق سواء سلبا وإجيابا، وهذا يرجع بالدرجة األوىل إىل أمهية  الدراسات إىل البحث يف العوامل اليت من شأهنا التأثري يف

اخلدمات اليت تقدمها مهنة تدقيق احلسابات، ودورها الفاعل يف رفاه اجملتمع واستقراره، وباملوازاة مع ذلك كان للمنضمات املهنية 

رساء معايري وقواعد لضبط وتكريس اجلودة يف أداء خمتلف واهليئات اليت تعىن بتدقيق احلسابات الدور البارز أيضا يف العمل على إ

 : مراحل عملية التدقيق، وسنحاول التطرق من خالل هذا الفصل إىل

سنتعرض  يها بالنسبة لبعض األطراف، وخدمة لبعض األهداف ،كماخمتلف املفاهيم املتعلقة جبودة التدقيق واألمهية اليت تكتس  

ودة تدقيق احلسابات، وسبل الرقابة عليها، باإلضافة للبعض التجارب اليت خاضتها كربى اهليئات لبعض أهم العوامل املؤثرة يف ج

   .      املهنية الدولية يف سبيل إرساء جودة التدقيق
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 ماهية جودة التدقيق: المبحث األول

إىل جودهتا، وتباينت آراء  نتيجة تعدد املستفيدين من خمرجات عملية تدقيق احلسابات، فقد اختلفت نظرة كل مستفيد    

الباحثني واملهنيني واهليئات املهنية حول حتديد العناصر اليت يتم من خالهلا التعرف وقياس جودة تدقيق احلسابات، وسنحاول من 

    .   اخالل هذا املبحث التطرق إىل أهم املفاهيم اليت تناولت جودة التدقيق باإلضافة إىل أمهيتها وخمتلف اجلوانب املتعلقة هب

 مفهوم جودة التدقيق: المطلب األول

 الجودة لغة وشرعا: أوال

قبل التطرق ملفهوم جودة التدقيق البد من التعريج على مفهوم اجلودة يف حد ذاته، فبالرجوع للمعىن اللغوي للجودة يف املعاجم     

فعل، فيقال أجاد فالن يف عمله، أي نقيض الرديء العربية، جندها مشتقة من املصدر جاد وجود وتعين إتيان اجليد من القول وال

 .، وجاد الشيء أي صار جيدا1من ذلك 

أما من الناحية الشرعية فمفهوم اجلودة وإجادة العمل عموما ليس جبديد علينا حنن املسلمني، فاإلسالم لطاملا حثنا على إتقان     

إَن " عمل وحتسينه، وجعل ملن يتقن عمله اجلزاء احلسن، وهذا ما وعد به القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة، كقوله عز وجل ال

الذي خلق " ، وكذلك قوله عز من قائل (88الكهف، اآلية "  )الذيَن َآَمُنوا َوَعمُلوا الَصاحلَات إنا ال ُنضيُع َأجَر َمن َأحَسَن َعَمالا 

 (. 2امللك، اآلية " ) واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالاملوت 

إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم " وكذلك  قول النيب الكرمي عليه أفضل الصالة وأزكى السالم حثا منه على إتقان العمل وحتسينه،    

 . رواه البيهقي" عمال أن يتقنه

قا ملتطلبات اجلودة املرجوة؛  هو مبدأ حياة البد منه لنيل حمبة اهلل ومن هذا فتحسني العمل والقيام به على الوجه الصحيح ووف    

 . عز وجل أوال، وكذلك الزدهار اجملتمع ورقيه يف شىت اجملاالت، ومنه بلوغ الريادة هلذه األمة

 صطالحا   الجودة ا: ثانيا

ىل تباين املداخل يف التعامل مع مصطلح إن املعىن االصطالحي للجودة ال يزال يكتنفه الغموض والتباين، وهذا بالنظر إ    

اجلودة، حىت أن هناك من وصف حماولة تعريف اجلودة بأكرب املغامرات اليت ميكن الشروع فيها، بل هناك من الباحثني من ذهب 
                                                             

1
 .531ص الثالث، المجلد ،العرب لسان قاموس منظور، ابن 
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، وهذه داللة منه على أن 2إىل أبعد من هذا وهو ترك اجلودة من دون تعريف، إشارة منه إىل أننا نعرف اجلودة عندما نشعر هبا

املستفيدين من املنتج هم من حيكمون على جودهتا، إال أن ما سبق ال مينع الباحثني من االجتهاد يف حماولة صياغة بعض املفاهيم 

 :واليت ميكن عرضها كما يلي للجودة

أي أن احلكم على مدى جودة السلعة أو اخلدمة يعود بالدرجة األوىل إىل " املالئمة لالستخدام"على أهنا ( جوران)فقد عرفها     

 .مالئمة استخدامها بالنسبة للمستفيد

 3:فقه بثالث شروط لتحقيق اجلودة وهي ، وأر "املطابقة مع املتطلبات"فقد أورد تعريفا للجودة على أهنا ( كروسيب)أما    

 ويقصد هبا توفر املتطلبات الالزمة إلنتاج السلع أو تأدية اخلدمات؛: الوفاء باملتطلبات -

 ليت من شأهنا التأثري سلبا على رضا العميل؛ا: انعدام العيوب -

  .تنفيذ العمل بصورة صحيحة من أول مرة وكل مرة -

االلتزام باملواصفات : " فال خيتلف عن التعريفني السابقني وإمنا يعترب شامل هلما، على أن اجلودة هي( فريد النجار)أما تعريف    

 . 4"مع تلك املواصفات بشرط حتقيق توقعات ورغبات املستخدم (سلعة أو خدمة)والشروط مبا حيقق تطابق اإلنتاج 

( خدمة كانت أو سلعة)اهليئة واخلصائص الكلية للمنتوج هي : " للجودة فقد جاء على النحو التايل( هيزر و رندر)أما تعريف    

 .5"واليت تعكس قدرته على إشباع احلاجات الصرحية والضمنية للمستفيدين

تفيدين وتلبية ومن خالل التعريفات السابقة نالحظ أن مصطلح اجلودة يعرب عن قدرة الكيان على إرضاء رغبات الزبائن واملس   

احتياجاهتم، إال أن اجلدير بالذكر وما أسلفناه سابقا هو من الصعوبة مبكان تقدمي تعريف دقيق للجودة نظرا لتعدد املداخل والرؤى 

 .اليت ينظر للجودة من خالهلا فهناك من ينظر هلا على أهنا الريادة واالمتياز أو أهنا درجة التفضيل من قبل الناس إىل غري ذلك

 التدقيق   في عملية جودةال: لثاثا

بالرغم من األمهية الكبرية ملفهوم جودة التدقيق، على اعتبارها مطلبا أساسيا لكافة مستخدمي القوائم املالية واملستفيدين من    

راجع بالدرجة مهنة التدقيق، إال إنه مل يتم االتفاق على تعريف واضح وشامل من قبل الباحثني والدارسني يف هذا اجملال، وذلك 

 .األوىل إىل تعدد وجهات النظر والزوايا اليت ينظر جلودة التدقيق من خالهلا

                                                             
2

 .52ص ،5151 األردن، األكاديمي، الكتاب مركز األولى، الطبعة ،العالي التعليم ومؤسسات الشاملة الجودة إدارة زيان،بو رابح راضية 
3

 .51ص ،5155 القاهرة، والنشر، للتدريب العربية المجموعة األولى، الطبعة ، الشاملة الجودة إدارة رضوان، الفتاح عبد محمود 
4

 .  552ص ،5112 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،والتفوق والريادة للتمييز التكنولوجي والتخطيط واإلنتاجية الشاملة الجودة إدارة النجار، فريد 
5

 . 52ص سابق، مرجع بوزيان، رابح راضية 
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وعلى اعتبار كون التدقيق خدمة وليس سلعة، فبالتايل ال ميكن اختبارها مقدما، كما أنه يصعب قياس جودة التدقيق بعد       

افر اخلربة الالزمة لدى املستفيدين من هذه اخلدمة للحكم على إمتام املهمة نظرا لعدم وجود مقاييس حمددة هلا، كذلك عدم تو 

                .    مدى جودهتا من عدمه

وهذا ما مت تأكيده من قبل الدراسات واألحباث اليت تناولت هذا املفهوم الذي الزمه عدم الوضوح إىل غاية هذا العقد من   

قيق منظور خمتلف عن ما هو مقصود جبودة التدقيق، فمستخدمو القوائم املالية الزمن، فلكل طرف من األطراف املعنية بعملية التد

يدركون جودة التدقيق بشكل خمتلف عن إدراك اإلدارة املسئولة عن إعداد هذه القوائم  املالية، كما أن مكاتب التدقيق لديها 

دراك جودة التدقيق بالنسبة للهيئات املهنية ليس هو إدراك خيتلف عن ادارك اإلدارة فيما خيص جبودة التدقيق، بل أبعد من ذلك فإ

ذاته بالنسبة للمالك واملسامهني، وبالرغم من االختالف يف املفاهيم والرؤى إىل أن كل هذه األطراف لديهم رغبة مشرتكة وهي أن 

 .     تتم عملية التدقيق بأعلى مستوى من اجلودة

وضوع جودة التدقيق وما أسلفناه سابقا، نالحظ أن الباحثني تبنوا العديد من ومن خالل استقراء الدراسات اليت تناولت م    

املداخل لتعريف جودة التدقيق، فمنهم من ربط بني جودة التدقيق واحتمال اكتشاف املدقق لألخطاء اليت تتضمنها القوائم املالية 

  6:ة التدقيق باهنا، حيث عرفت جود (De angelo)املعدة من قبل اإلدارة، وهذا ما ذهبت إليه 

 ". قدرة املدقق على اكتشاف األخطاء والتحريفات املوجودة يف القوائم املالية والتقرير عنها"                   

  7:هذا التوجه من خالل تعريفه جلودة التدقيق على أهنا(  Palmrose)وقد أيد  

ن األخطاء اجلوهرية، وانه كلما زاد هذا اليقني كان دليال على مدى مستوى اليقني الذي يقدمه املدقق حول خلو القوائم املالية م" 

  ".جودة التدقيق والعكس صحيح

 8:ومل خيتلف تعريفه عن سابقيه، حيث عرفها على أهنا (Knapp)وقد سار يف ذات النهج   

 ". قدرة املدقق على اكتشاف األخطاء والغش والتالعب أثناء تأدية عملية التدقيق"              

                                                             
6 Linda Elizabeth De Angelo, Auditor size And Audit Quality, journal of Accounting and Economics, vol 3, 

North- Holland,1981, p186.  
7 Zoe-Vonna Palmorse, An Analysis of Audit Litigation and Audit Service Quality, The Accounting Riview, 

vol 1, 1987,p56. 
8

 جامعة ،51 العدد واالقتصاد، اإلدارة كلية مجلة ،نيةميدا دراسة-التدقيقية العملية جودة في المؤثرة العوامل: بعنوان مقال التميمي، حنظل جمانة

 .512ص ،5153 البصرة،
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ها القوائم املالية ويرى أصحاب هذا التصور أن جودة التدقيق تتجلى يف مدى اكتشاف املدقق لألخطاء والتالعب اليت حتتوي   

 .للمنشأة حمل التدقيق

إال أن هناك بعض الدارسني من ربط بني جودة التدقيق ومدى االلتزام باملعايري املهنية اليت تصدرها اهليئات اليت تعىن مبهنة      

قية ستكون ذات جودة، على اعتبار التدقيق، حبيث أنه كلما التزم املدقق هبذه املعايري وتقيد هبا عند تأدية مهامه فإن العملية التدقي

 (Copley andأن املعايري املهنية هي املرجع والنموذج األصح ملمارسة املهنة، ومن بني من تبىن هذا املدخل جند الباحثني 

(Doucet 9:، حيث عرفا جودة التدقيق بأهنا 

 ".   عايري املهنية املتعلقة بالعمل امليداين ومعايري إعداد التقاريرمدى التزام املدقق بامل"                       

 :، حيث عرفها كما يلي(أمحد حلمي مجعة)كما أيده يف ذلك الدكتور 

االلتزام باملعايري املهنية للمراجعة، وقواعد وآداب السلوك املهين، وإرشادات التدقيق، وكذلك القواعد واإلجراءات اليت تصدرها " 

 ".ت املهنية لتنظيم مهنة التدقيق و احملافظة على حياد ونزاهة املدققاهليئا

 : ، فقد عرفا جودة التدقيق يف ذات السياق، على أهنا(Kirshnan and Doucet)أما  

 ". مدى التزام املدقق مبعاير التدقيق املتعارف عليها، وخاصة معايري التدقيق"                       

الث الذين تبنوا مدخل حتقيق أهداف كافة األطراف املعنية بعملية التدقيق، حبيث أن عملية التدقيق تكون ذات أما الطرف الث    

جودة إذا حققت أهداف و احتياجات كل املستفيدين من عملية ونتائج عملية التدقيق، وكان منطلقهم يف ذلك سد الفجوة بني 

 .تدقيق، وبالتايل زيادة رضا اجملتمع على املهنةما يتوقعه مستخدمو التقارير وما تقدمه عملية ال

 10:جودة التدقيق على أهنا( حسنني وقطب)ويف هذا الشأن فقد عرف      

اجليهات احلكومية، مستخدمو القوائم املالية، مكاتب ) هي ضمان قدرة املدقق على القيام بعمله مبا حيقق لألطرف ذات الصلة " 

 ".  األهداف املتوقعة من عملية املراجعة( التدقيق األخرى، املنظمات املهنية، أصحاب رؤوس األموال

دخل من شأنه إضفاء نوع من احلركية عليها، حبيث أن تبين تلبية احتياجات املستخدمني كمقياس كما أن ربط اجلودة هبذا امل    

 . جلودة عملية التدقيق من شأنه أن يؤدي باملهنة إىل التغيري املستمر مبا حيقق تلك االحتياجات

                                                             
9

 .512 السابق، المرجع نفس 
10

 المحاسبة مجلة ،الحسابات عن الخارجية والرقابة التدقيق جودة ونماذج لعوامل تحليلية دراسة سباعي، أحمد قطب محمد، طارق حسنين 

 .391 ص ،5113 ،21 العدد والتأمين، واإلدارة
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 :ومن خالل حتليلنا للمفاهيم السابقة املتعلقة جبودة التدقيق يظهر لنا جليا بأن

 فهوم جودة التدقيق من الصعب حتديده وذلك نظرا لصعوبة وضع حدود للنطاق الذي جيب أن يغطيه هذا املفهوم، م

 وهذا باإلضافة إىل كونه مفهوم نسيب؛

  املفاهيم السابقة ركزت على الوسائل واإلجراءات اليت جيب على املدقق إتباعها لتحقيق األداء اجليد، وزيادة الثقة يف

 الية، كاكتشاف األخطاء ، وااللتزام باملعايري املهنية وكذلك تلبية احتياجات األطراف املهتمة بالتدقيق؛  القوائم امل

  احلكم على جودة مهمة التدقيق من خالل التزام املدقق باملعايري اليت أقرهتا اهليئات املهنية، يعد ليس كافيا، على اعتبار

 .دىن الذي جيب أن يتحلى به املدقق يف تأدية مهامه بشكل جيدأن االلتزام بتلك املعايري يعد احلد األ

 :وانطالقا  مما استعرضناه من تعريفات ميكن وضع تعريف شامل جلودة التدقيق على أهنا 

عمل املدقق على تلبية احتياجات ذوي املصلحة مبهمة التدقيق على اختالفهم، مبا يف ذلك اكتشاف األخطاء والتحريفات إن " 

 ".لتقرير عنها، وهذا يف إطار االلتزام باملعايري املهنية وأخالقيات املهنةوجدت وا

 أهمية جودة التدقيق :المطلب الثاني

من خالل دورها يف احلد من التالعب مبحتويات التقارير تساهم مهنة التدقيق يف عملية التنمية االقتصادية و الرفاه االجتماعي    

 9121اقتصادية برمتها إىل شفري األزمات املالية اليت تتسم حبدهتا يف بعض األحيان، بدءا من أزمة  املالية اليت من شأهنا جر أنظمة

،واليت تعرضت  WARLED COM و  ENRONإىل فضيحة التالعب اليت كان بطلها عمالق الطاقة األمريكي، شركة 

خلمس الكربى ، كل هذه الضغوطات وغريها جعل لالهنيار بالرغم من خضوعها للتدقيق من قبل واحد من أكرب مكاتب التدقيق ا

من جودة التدقيق مطلبا ضروريا لكافة ذوي املصاحل واملستفيدين من خدمات التدقيق، باعتبار هذه األخرية مستندهم يف اختاذ 

 :قراراهتم ورسم سياساهتم االستثمارية، وتنبع أمهية جودة التدقيق من خالل اجملاالت التالية

 االلتزام بالمعايير المهنية  تأكيد: أوال   

تعد املعايري املهنية إرشادات لتحديد وتطبيق إجراءات التدقيق، وحتتوي هذه املعايري وخصوصا معايري رقابة اجلودة، على    

 11.سياسات وإجراءات هتدف إىل حتسني أداء كل من أفراد ومكاتب التدقيق
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 مجلة ،التدقيق جودة تحقيق في التدقيقي لمهنة المنظمة الهيئات دور لتفعيل مقترح جنموذ: بعنوان مقال اللهيبي، حسن عبيد كاظم إسراء 
 .362، ص 3102، 32 العدد الثامن، المجلد ومالية، محاسبية دراسات
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 أداء مهمة التدقيق وبالنظر للعالقة املتبادلة بني جودة التدقيق وااللتزام باملعايري املهنية، مبا أن االلتزام باملعايري املهنية يؤدي إىل   

 .جبودة عالية، وهو ما يستلزم ال حمالة بأن أداء مهمة التدقيق مبستوى جودة مالئم يؤكد متسك املدقق باملعايري املهنة

 المساهمة في تضييق فجوة التوقعات في التدقيق: ثانيا

دقق وخمرجات عملية التدقيق وبني األداء الفعلي تعرب فجوة التوقعات يف جمال التدقيق عن اهلوة بني ما يتوقعه اجملتمع من امل   

الذي قام به املدقق، وقد يعاز سبب هذه الفجوة إىل مكون ثانوي آخر يعرف بفجوة اجلودة واليت من بني أسباهبا اخنفاض األداء 

عملية التدقيق يعترب أحد  الفعلي للمدقق عن معايري التدقيق ومعايري اجلودة املتعارف عليها، وهو ما يؤكد بأن اخنفاض جودة أداء

 .، ولذلك يعد حتسني جودة خدمات التدقيق أحد أساليب تضييق فجوة التوقعات12أهم أسباب وجود فجوة التوقعات يف التدقيق

 تعزيز إمكانية اكتشاف المخالفات واألخطاء الموجودة في القوائم المالية: ثالثا

العنصر اهتماما كبريا من قبل املنظمات املهنية والعديد من الباحثني، خصوصا بعد فشل العديد من الشركات نال هذا     

الكربى، وذلك على اعتبار أن املدققني الذين يؤدون مهامهم جبودة عالية يقومون باكتشاف األخطاء واملخالفات املوجودة يف 

جودة، وهو ما يثبته أصحاب التوجه الكالسيكي فيما يتعلق جبودة التدقيق على القوائم املالية بشكل أفضل باملقارنة مع األقل 

 .De Angeloغرار 

 المساهمة في تدعيم مفهوم حوكمة الشركات  : رابعا

على اعتبار أن مفهوم حوكمة الشركات يتضمن  جمموعة من املبادئ اليت تستهدف توفري إجراءات رقابية داخلية فعالة، وأدوات    

 13:رجية صارمة، بغية حتقيق البعدين الذين  تقوم عليهما هذه احلوكمة ومهاضبط خا

 يقصد به االلتزام بتنفيذ املتطلبات والسياسات التشريعية والقانونية واإلدارية، فضال عن تلبية توقعات املسامهني و : االلتزام

 األمانة والشفافية؛ وأصحاب املصلحة بأكرب قدر من

 تقليل وذلك بتسخري كافة الوسائل املتاحة لرفع مستوى األداء الشامل للمنشأة والسعي إىل استغالل الفرص و  :األداء

 .للمخاطر احملتملة اآلثار السلبية
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 .، بتصرف362نفس المرجع السابق، ص  
13

 قسم الماجستير، شهادة لنيل مقدمة رسالة ،اليمنية الجمهورية في الخارجية المراجعة جودة على المؤثرة العوامل األهدل، قاسم السالم عبد 

 . 12 ص ،5112 اليمن، الحديدة، جامعة المحاسبة،
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من شانه لعب دور مهم يف ترسيخ ذلك واملساعدة يف عملية السيطرة على املنشاة  هذا فاألداء اجليد ملهمة التدقيقويف ظل كل    

عن املخاطر اليت  وتوجيهها، وذلك من خالل التقييم السليم لنظم احملاسبة والرقابة الداخلية، وإبداء الرأي يف عملية اإلفصاح

تواجهها املنشأة واإلجراءات اليت تتخذها ملواجهة هذه املخاطر، مبا حيقق يف النهاية أهداف املنشاة وحيسن سبل االتصال بينها 

 .وبني املسامهني

 أداة تنافسية جيدة : خامسا

ة لتنمية احلصة السوقية، وحتسني معدالت تعترب اجلودة أداة إسرتاتيجية جيدة لتحقيق ميزة تنافسية يف سوق اخلدمات، و وسيل   

، فاجلودة هي هدف كل ممارس للمهنة، وأحد جماالت 14الرحبية وحتقيق رضا ووالء العمالء، وهذا على غرار خدمات التدقيق

ريب إىل زيادة جذب العمالء،  التميز بني مكاتب التدقيق، فاملنافسة على أساس اجلودة كبديل للمنافسة السعرية، تؤدي بال

 .وتدعيم مصداقية تقارير التدقيق ودرجة االعتماد عليه

 الحد من صراعات الوكالة: سادسا

يؤديه املدقق يف إطار العالقة بني األصيل والوكيل، وحتدد نظرية  ينشأ الطلب على التدقيق من خالل الدور الرقايب الذي    

أو ( املوكل)، بأداء خدمة ما ملصلحة شخص آخر أو أكثر (الوكيل)ه شخص أو أكثر الوكالة على أهنا عقد يقوم وفقا ل

، وتنشأ مشاكل الوكالة من تعرض األصيل خلسارة ما نتيجة لبعض أخالق أو تصرفات الوكيل، وعدم بذل العناية الالزمة (األصيل)

األصيل ليس لديه الوسائل الرقابية الكافية لقياس  لتعظيم عائدات أو منفعة األصيل، ومما يزيد من فرص حدوث هذا األمر هو أن

جمهودات الوكيل، كما أنه يعتمد على ما يقدمه هذا األخري من معلومات، وهذا ما يعزز كذلك تعرض األصيل ملشاكل األخطار 

 . األخالقية، ومنه بروز مشكالت الوكالة

يف الوكالة، وجعل املدراء ملتزمني بالتكاليف احملددة يف عقد ولذلك لزم على املسامهني اللجوء إىل التدقيق للحد من تكال    

، وجودة املعلومات احملاسبية لن 15الوكالة، ألن قيمة التدقيق تنشأ من خالل ختفيض التحريف واخلداع يف املعلومات احملاسبية

تتحقق إال بواسطة األداء اجليد لعملية التدقيق، وهو ما يفسر العالقة الطردية بني صراعات الوكالة والطلب على أعلى مستويات 

 . جودة التدقيق
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 .12ص السابق، المرجع نفس 
15

 غيداء دار ،األولى الطبعة ،منها الحد وسبل وأساليب نشوئها عوامل: األرباح إدارة الساعدي، فليح حمود حكيم التميمي، يحي حميد عباس 

 .513ص ،5151 بغداد، والتوزيع، للنشر
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ة الوكالة، واليت تنبع منها أمهية جودة التدقيق يف اخلد من مشكالت نظرية وميكن توضيح العالقة بني جودة التدقيق ونظري    

 .، املوايل(30-30)الوكالة من خالل الشكل رقم 

 عالقة الجودة بنظرية الوكالة(: 30-30) الشكل رقم

 اإلدارة عن الملكية انفصال  

 الوكالة نظرية

 وكالة عالقة

 التدقيق جودةل وفقا التنفيذ

 الرأي إبداء في المساعدة

 التدقيق في المحايد الفني

 التدقيق تقنيات

 مشاكل

 الوكالة
لمالكونا اإلدارة  

 الحسابات مدقق تعيين

 ارتفاع

 تكاليف

 الوكالة

 انخفاض

  عدم

 تماثل

 المعلومات

 انخفاض

 الوكالة مشاكل

 التدقيق بجودة

 العالية

 تماثل عدم
 المعلومات

 تماثل عدم
 المعلومات

.18نفس املرجع السابق، ص: لمصدرا  
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 أهمية جودة التدقيق بالنسبة للمستفيدين من خدماتها: سابعا      

 :وميكن إيضاح ذلك من خالل ما يلي   

يق بأعلى جودة يل فإن تنفيذ عملية التدقوتعترب املسئول األول عن إعداد القوائم املالية، وبالتا (:العميل)إدارة المنشأة  -0

حتمال وجود فشل أو تعثر من أجل اختاذ اإلجراءات التصحيحية وا ،16عرفة مواطن القوة والضعف لديهاممكنة ميكنها من م

، وكذا إضفاء الثقة على تلك الكشوف املدققة لألطراف ذات املصاحل كافة يف وضع اخلطط املستقبلية ةساعدالالزمة،  وامل

 .لى جودة ممكنةلتتمكن من معرفة الوضع املايل للمنشأة، لذلك فمن مصلحة إدارة العميل أن تتم عملية التدقيق بأع

كما جتدر اإلشارة إىل أن الكشوف املالية اليت متت املصادقة عليها من قبل مدققني يتمتعون بأداء ذو جودة عالية     

ستمتلك األثر احلدي األكرب للتأثري يف القيمة السوقية اجلارية ألسهم تلك املنشآت من تلك الكشوف املالية اليت متت 

   . 17ودة أقلاملصادقة عليها يف ظروف ج

ائج ته أمام األطراف املستفيدة من نتيلتوى عال جلودة التدقيق إلخالء مسؤو يسعى املدقق إىل حتقيق  مس: مدقق الحسابات -2

 التدقيق، إذ أهنا تساعد مكاتب التدقيق يف جتنب العقوبات املهنية واملساءالت القانونية اليت تنجم عن أية خمالفة أو تقصري

يف أعمال التدقيق، وذلك من خالل التأكيد على التزام املعايري احمللية والدولية وقواعد السلوك املهين والتعليمات والقوانني 

تقومي املدقق ملخاطر العمل لدى الزبون وإتباع سياسات كفئة للتعني والرتقيات والعمل على استقطاب ذات الصلة من خالل 

الكوادر املهنية ذات املستوى العايل يف التأهيل واخلربة ويف ختصصات متعددة مع امتالكهم املوضوعية، وعلى حنو مماثل 

 .18خالل التخطيط اجليد لربامج التدريب املهين املعدة السعي لتحديث وتطوير القدرات الفنية واملهنية للكوادر من

تعتمد البنوك ومؤسسات التمويل بشكل كبري على القوائم املالية املدقق، وخاصة يف منح القروض والتسهيالت  :البنوك -0

 .مالبنكية، ومما الشك فيه أن جودة عملية التدقيق سوف تؤثر إجيابا على جودة قراراهت

يهتم الدائنون بالقوائم املالية املدققة من قبل مدقق خارجي ملنح العمالء تسهيالت ائتمانية بناء على تلك القوائم، : الدائنون -4

 .وال شك أن جودة التدقيق سوف تؤثر بشكل كبري على قراراهتم يف منح االئتمان
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 علوم تخصص دكتوراه، أطروحة ،الجزائر حالة دراسة– الخارجية المراجة خدمات جودة تحقيق في الشركات حوكمة دور عابي، خليدة 

 . 551 ص ،5152 ،-المسيلة– بوضياف محمد جامعة تجارية،
17

 سنة، دون القادسية، جامعة ،االقتصاد اإلدارة كلية التدقيق، جودة في المؤثرة العوامل تحليل: بعنوان تحليلية دراسة راضي، حربي نوال 

 .  11ص
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 .11ص نفسه، المرجع 
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لقوائم املالية املدققة يف أغراض كثرية، منها التخطيط والرقابة، تعتمد األجهزة احلكومية على ا: الهيئات واألجهزة الحكومية -5

وفرض الضرائب، وتقرير اإلعانات لبعض الصناعات، وتسعى األجهزة احلكومية إىل أن تتم عملية التدقيق وفقا ملستوى عال 

 .  19من اجلودة ألجل محاية النشاط االقتصادي، ومحاية مجيع األطراف ذات الصلة بعملية التدقيق

 فوائد جودة التدقيق ومخاطر عدم تحقيقها: المطلب الثالث

و سلعة، بالنظر إىل عوائدها سواء املادية أو املعنوية  أكل طالب خدمة   امما الشك فيه أن خاصية اجلودة هي رغبة يسعى إليه    

دقق ملهامه بأفضل جودة سينجر عنه مزايا للعميل ا الذي حيظى به العميل، والتدقيق ليس يف منئ من ذلك، فأداء املكالرض

واملدقق سواء، غري أن عدم حتقيق املدقق ملتطلبات اجلودة يف أداء مهامه سيعرضه لتبعات غري مرضية، وقد يعرضه ملسائالت قانونية 

دة التدقيق، وعلى النقيض من من شأهنا التأثري على مستقبله املهين، ويف ذات السياق سنحاول التعرض إىل أهم املنافع حتقيق جو 

  .  ذلك سنورد أهم املخاطر اليت قد تنجر عن عدم التزام املدقق باجلودة يف األداء

 فوائد جودة تدقيق الحسابات: أوال

اء تعترب جودة التدقيق مطلبا أساسيا من قبل مستخدمي القوائم املالية أو تقارير التدقيق، وهذا يرجع لفوائد هذه امليزة يف األد  

 :واليت ميكن حصرها فيما يلي

 متكن املستفيدين من خدمات التدقيق ونتائجها، يف عملية اختاذ القرارات املناسبة؛ -

 حترص على تعيني مدققني ذوي خربة وقدرة وكفاءة عالية؛ -

 تزيد ثقة اجلمهور وحتسن من نظرة اجملتمع ملهنة تدقيق احلسابات؛ -

مكاتب التدقيق من احملافظة على النوعية اجليدة من العمالء، وجذب عمالء جدد يف تعد وسيلة تسويقية مقنعة متكن  -

 ظل التنافس الذي تعرفه سوق التدقيق؛

 تقلل من األخطاء العملية؛ -
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 في المحاسبة تطوير لسبيل الثانية الندوة ،القانونيين المحاسبين نظر وجهة من الحسابات مراجعة جودة في المؤثرة العوامل جبران، محمد 

 59-52 سعود، الملك جامعة والعشرين، الحادي القرن وتحديات السعودية العربية المملكة في المحاسبة مهنة: بعنوان السعودية العربية المملكة

 . 51 ص ،5151 ماي
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 تساهم يف موضوعية أكرب يف أداء األعمال واحلفاظ على االستقاللية يف العالقات مع العمالء؛ -

 شركات التدقيق األخرى؛تعترب أساس متني لتدقيق أعمال  -

  . تعمل على حتسني أداء املهام وتساهم يف العمل بروح الفريق -

 مخاطر عدم تحقيق جودة التدقيق: ثانيا

وكما سبق و أسلفنا الذكر فهناك خماطر تقع على عاتق املدقق، باعتباره طرف يف عملية التدقيق واألخرى يتحملها اجملتمع أو    

 :على النحو التايل ، وذلكباقي املستفيدين

 :املخاطر اليت يتحملها املدقق نفسه -0

 فقدان أو تدين مسعة املكتب عند العمالء، مما قد يفقده حلصته السوقية وقدرته التنافسية يف سوق اخلدمة؛ 

 زيادة هتديد املؤسسات احلكومية بالتدخل يف تنظيم مهنة التدقيق؛ 

  ي القضائية من قبل العمالء ضد املكتب، باإلضافة إىل مطالبتهم ارتفاع تكاليف الناجتة عن رفع الدعاو

 بتعويضات عن األضرار اليت حلقت هبم؛

  إهدار الوقت واجلهد يف تدارك القصور واالحنرافات، الناجتة عن عدم مراعاة اجلودة يف تأدية املهام

 والعمليات؛

 :خماطر يتحملها العمالء أو مجوع املستفيدين -2

يها كذلك التكاليف االجتماعية للجودة، وتتمثل هذه املخاطر يف اخلسائر اليت يتعرض هلا العمالء نتيجة ويطلق عل   

العتمادهم على تقارير التدقيق قليلة أو متدنية اجلودة يف اختاذ قراراهتم، واليت قد تكون حامسة يف بعض األحيان، على 

  20. غرار القرارات االستثمارية

 العوامل المؤثرة في جودة تدقيق الحسابات: المبحث الثاني

واليت تعددت بغية اخلوض يف مفهوم جودة التدقيق وكيفية احلكم عليها البد من اإلحاطة بالعوامل املؤثرة على هذه اجلودة     

لحاجة امللحة لدراسة وحتليل هذه العوامل، والعمل على احلد من نتائجها السلبية أو احلث الدراسات يف حصرها، وهذا بالنظر ل

                                                             
20

 53:51  12/12/5152 التصفح تاريخ   mawdoo3.com http// :   األنترنيت موقع 
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على توفري العوامل اإلجيابية منها والعمل على تطويرها، وذلك نظرا للمميزات اليت حتظى هبا العوامل املؤثرة على جودة تدقيق 

 21:تايلاحلسابات اليت تطرقت هلا جممل الدراسات، وذلك على النحو ال

كون العوامل املؤثرة على جودة التدقيق ختتلف درجة تأثريها على مستوى جودة التدقيق، حيث أن   :التأثير النسبي -

 بعضها ذو تأثري كبري نسبيا مقارنة بتأثري العوامل األخرى؛

ستوى جودة التدقيق، يف حني أن بعض العوامل األخرى منها كون أن بعض العوامل هلا تأثري إجيايب على م  :نوع التأثير -

   .   هلا تأثري سليب على جودة التدقيق

وبالنظر إىل التباين يف وجهات النظر بني املدققني واملستفيدين والدارسني يف تقوميهم للعوامل املؤثرة يف جودة التدقيق، فكل جهة 

 .يراه املدققون كعامل مهم جلودة التدقيق قد ال يراه املستفيدون اآلخرون كذلك تنظر إىل جودة التدقيق من زاويتها اخلاصة فما

 :وهلذا أمكن تصنيف العوامل املؤثرة على جودة التدقيق إىل ثالث جمموعات كالتايل   

 عوامل مرتبطة جبودة التدقيق؛ -

 عوامل مرتبطة باملنشأة حمل التدقيق؛ -

          .عوامل مرتبطة بعناصر رقابة اجلودة -

 وفريق العمل العوامل المؤثرة على جودة التدقيق والمتعلقة بالمدقق: المطلب األول

بالرغم من عديد الدراسات اليت تناولت قياس جودة التدقيق وحمدداهتا إال أن أغلبها ركز على حتليل العوامل املتعلقة جبودة املدقق   

 ، وهذا 22ونه أسهل باملقارنة مع قياس جودة التدقيق انطالقا من تقييم إجراءاهتايف حد ذاته كمنطلق لتقييم جودة التدقيق، وهذا ك

 .ما يوضحه الشكل املوايل

  

                                                             
 .552ص سابق، مرجع خليدة، عابي  21

22 Riadh Manita, La qualité du processus d’audit : une étude empirique sur le marché financier tunisien,   

30eme Congrès de l’association francophone de comptabilité, Laplace de la dimension européenne dans la 

Comptabilité Contrôle Audit, université de Strasbourg, France, 27 au 29 mai 2009, p04. 
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 منهجية الدراسات حول قياس جودة التدقيق(: 32-30)الشكل رقم 

   

     

                                

 

 

 

 

 

Source : Riadh Manita, op-cit, p04 

دقق احلسابات مبوسنقتصر يف هذا املطلب على عدد من العوامل اليت وردت يف األحباث والكتابات حول العوامل املتعلقة      

 .جودة التدقيق واليت من شاهنا التأثري على

 :الكفاءة والتأهيل العلمي للمدقق: أوال

وقد أكدت املعايري اليت تصدرها اهليئات املهنية سواء الدولية منها أو على الصعيد احمللي بأمهية املهارة الشخصية للمدقق، وأن    

 .يكون هذا األخري على قدر مالئم من املستوى العلمي فيما يتعلق باحملاسبة والتدقيق

والتأهيل العلمي أن يكون لدى املدقق حتصيال دراسيا جامعيا يف احملاسبة والتدقيق، وهذا باإلضافة إىل قدر كاف يف باقي العلوم    

 األخرى اليت تساعده يف إبداء رأيه وتعينه على تقدمي النصح فيما يعرض عليه خالل عملية التدقيق، كعلم اإلحصاء والعلوم 

ر موضوعية لن يتوفر يف ظل أكث أن اصدر رأي حبيث ،، ألن أداء عملية التدقيق يف مستوى عال من اجلودة23االقتصادية األخرى

    .للتأهيل العلمي والكفاءة الالزمة لذلك افتقار املدقق

                                                             
23

 .39ص سابق، مرجع لمطارنة، فالح نغسا

 تقييم جودة التدقيق

جودة  الدراسات المعتمدة على إجراءات
  التدقيق

الدراسات التي تحدد السلوك 
 السلبي لجودة التدقيق

الدراسات التي تحدد العوامل ذات األثر 
 اإليجابي على جودة التدقيق

المراجع الدراسات المعتمدة على جودة  

 المعايير متعددة مؤشرات

التدقيق لجودة  

 لمكتب التنظيمية الخصائص

 التدقيق

المؤشرات المستخلصة من 

 طبيعة السوق
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 موضوعية وحياد المدقق: ثانيا

مام العديد من الدراسات األكادميية يف جمال جودة التدقيق، على اعتبار أنه لقد اسرتعى موضوع استقالل وحياد املدقق اهت      

يعرب عن احلالة الذهنية اليت جتعل مدقق احلسابات جمردا من أية مصاحل عند إبداء رأيه، وهذا ما يهم مستخدمي القوائم املالية ملا 

و يعترب مبثابة حجر الزاوية فيما يتعلق باحلكم على مستوى يضفيه من موثوقية حول املعلومات اليت حتويها تلك القوائم، لذلك فه

 .جودة التدقيق بصفة خاصة و مهنة التدقيق بصفة عامة

ويقتضى عمل املدقق أن يتم يف جو من املوضوعية والنزاهة ، وكذا مستقال من الناحية الفكرية حبيث يكون جمرد من أية     

ق أو ما تعلق بإبداء رأيه الفين الذي يوصف باحلياد نظرا للخلفية احليادية اليت مييزه هبا مصلحة سواء تعلق األمر بأداء عملية التدقي

 .املستفيدون من آرائه، والذين يعتربونه صمام األمان يف وجه أي تالعب أو احتيال قد يعرتي القوائم املالية

توقعات واتساعها يف املستقبل، وبالنظر إىل العالقة واحلقيقي لوجود فجوة ال ويعترب الشك يف استقالل املدقق السبب الرئيسي   

اليت تربط بني فجوة اجلودة وفجوة التوقعات كما أسلفا سابقا، واليت تعترب عالقة اجلزء بالكل، فإن اللبنة األوىل لفجوة اجلودة هي 

املتعلقة خبربة واستقالل املدقق  إىل أن العوامل( Schroeder and al)فجوة استقالل املدقق، وقد أفضت الدراسة اليت قام هبا 

، كما يرى بعض الباحثني أن 24أكثر أمهية يف التأثري على جودة التدقيق من العوامل املتعلقة بسمعة وحجم املكتب يف حد ذاته

نقص استقالل املدقق يعترب من أهم أسباب فشل عملية التدقيق، وذلك ألن املدققني قد يكتشفون األخطاء اجلوهرية، باإلضافة 

شأة ولكنهم ال يقومون بالتقرير عنها،  وبالتايل ميكن اعتباره افتقار للنزاهة إىل عدم متثيل القوائم املالية للوضع املايل احلقيقي للمن

 .           25من قبل املدقق، ولذلك فعلى هذا األخري جتنب مجيع العالقات والظروف اليت تدعوا إىل الشك يف استقالهلم

ويف خضم ما سبق ميكن القول بأن استقالل املدقق هو أساس مهنة تدقيق احلسابات وعمودها الفقري، وذلك قبل أن يكون      

 .ل املؤثرة يف مستوى جودة التدقيق إن مل يكن أساساها، ومن مث مطلب كل األطراف املستفيدة من املهنةاحد أهم العوام

 الخبرة المهنية للمدقق: ثالثا

قدرا من احلكم الشخصي، وعليه فبغض النظر عن القدر الذي يتمتع به املدقق من ن أداء مهمة التدقيق تتطلب من املعلوم أ   

لن ميكنه لوحده من إبداء رأيه، ولذلك وجب عليه أن يدعم معارفه باخلربة الكافية اليت مل ولن حيصل عليها من  التعليم الرمسي فإنه

                                                             
24 Schroeder, M, Solomon, and D, Vickrey, Audit quality The Perceptions of Audit-Committee Chairpersons 

And Audit Partners, Auditing , A Jornal of Pratice and theory, vol 05, iss 02, 1986, p86-94.   
25

 وجهة من تحليلية دراسة الفشل، هذا عالج وسبل المراجعة عملية فشل في المؤثرة العوامل الجربوع، محمود يوسف شاهين، هللا عبد علي 

 . 53 ص ،5155 سنة غزة، تحليلية، دراسة ،غزة قطاع في الخارجيين الحسابات مراجعي نظر
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خالل اجلامعات أو املعاهد، وإمنا من خالل املمارسة والتمرن، وهذا بقضاء فرتة من الزمن للممارسة تدقيق احلسابات ومعرفة 

 .أصوهلا حتت إشراف مهين ذو خربة

اخلربة مع مرور الزمن والقيام باملهمة ألكثر من مرة، ويرى على أن سنوات اخلربة والرتبص اليت يقضيها املدقق تعترب  وتنشأ   

 26:مقياسا خلربته، ولكن هذا املقياس يفرتض ثبات بعض العوامل مثل

 املعرفة العامة باحملاسبة والتدقيق؛ -

 دقيق، من حيث التقارب يف احلجم وعدد العمالء واألنشطة؛ظروف مكاتب الت -

       .املقدرة على التعامل مع املشكالت -

ونظرا ألمهية اخلربة املهنية يف أداء مهام وإجراءات عملية التدقيق، فقد مت أخذها بعني االعتبار يف العديد من الدراسات اليت    

سابات، وقد أظهرت تلك الدراسات أن اخلربة املهنية تعترب كعامل مهم وذو تأثري إجيايب تناولت العوامل املؤثرة يف جودة تدقيق احل

 .يف األداء اجليد ملهمة التدقيق

، حيث مشلت 27"طلبة " ومن تلك الدراسات اليت أكدت على أمهية وتأثري خربة املدقق يف مستوى جودة التدقيق هي دراسة    

أراء ممارسي املهنة بدولة عمان، وقد خلصت إىل أن خربة املدقق أو فريق التدقيق من بني العوامل ذات األثر اإلجيايب يف مستوى 

 .      جودة التدقيق

 التدريب المستمر للمدققين: رابعا

فمن أجل القيام بعملية التدقيق ضمن مستوى معقول من اجلودة، جيب على املدقق أن يكون ملم بأية تطورات جديدة قد      

ال تطرأ يف جمال احملاسبة والتدقيق وأنشطة أعمال املنشآت، ألن كل كذلك من شأنه جعل املدقق مواكب للتطورات اليت تطرأ يف جم

التدقيق والبيئة اليت ينشط فيها، كما جيب عليه اإلطالع على ما يستحدث من اإلصدارات والتعليمات اليت جيب عليه تطبيقها 

والتقيد هبا، وهلذا يعد التدريب املستمر مطلبا أساسيا جلودة التدقيق، وبالتايل على املدققني بذل اجلهد حنو االستمرار يف مسايرة  

 .28ستمرة يف معايري احملاسبة والتدقيق أو بيئة األعمالكافة التغريات امل

                                                             
26

 .511 ص سابق، مرجع خليدة، عابي 
27

 اإلداري، مجلة ،عمان بسلطنة التدقيق مكاتب على ميدانية دراسة: الحسابات مراقب أداء جودة في العوامل بعض قياس إبراهيم، علي طلبة 

 . 32-53ص ،5992سنة ،29 العدد
28

 .19 ص سابق، مرجع ،األهدل قسم السالم عبد 
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ويف سبيل ذلك على املدقق املداومة على اإلطالع على اجملالت املهنية، وكذا النشرات واإلصدارات من خمتلف اهليئات املهنية     

 .    املختصة، و الرتكيز على حضور امللتقيات والندوات العلمية اليت تعىن باملهنة

 العوامل المؤثرة في جودة التدقيق والمتعلقة بمكاتب التدقيق: المطلب الثاني

يعترب مكتب التدقيق هو املخترب الذي يزاول املدقق بداخله كافة االختبارات والدراسات على أدلة اإلثبات، والوثائق األخرى،       

قيق، سواء أكان شخص طبيعي أو معنوي، وهلذا فقد حضي بالنصيب كما يعترب الواجهة القانونية والتجارية ملن يزاول مهنة التد

األكرب من حيث الدراسات اليت تناولت جودة التدقيق والعوامل املؤثرة فيها، ومن بني تلك العوامل اليت ثبت تأثريها على مستوى 

 :جودة العملية التدقيقية واملتعلقة مبحل التدقيق ما يلي

 حجم مكتب التدقيق : أوال

توصلت بعض الدراسات إىل جياد عالقة بني حجم مكاتب التدقيق وجودة أدائها، حبيث أن مكاتب التدقيق الكربى لديها     

، وذلك الخنفاض حجم وعدد القضايا *جودة تدقق عالية باملقارنة مع مكاتب التدقيق اليت ال تنتمي إىل املكاتب الثمانية الكربى

وهذا على اعتبار أن هذه  ،29ة إجيابية بني حجم مكتب التدقيق واجلودة اليت تؤدى هبا املهمةاملقامة ضدها، وبالتايل فهناك عالق

األخري تتوفر على املوارد الالزمة لتدريب مدققيها، وهذا مقارنة باملكاتب الصغرية، وقد أشارت بعض الدراسات احلديثة كذلك إىل 

زيز مستويات اجلودة لدى مكاتب التدقيق الكربى، هو تسعري خدمات التدقيق وفقا حلجم أن من بني العوامل اليت تساعد يف تع

املكتب وهذا نظرا لكفاءة فريق العمل وساعات العمل الالزمة إلجناز املهمة، كما يؤخذ يف احلسبان نظام املكافآت املتبع يف هذه 

قي املكاتب الصغرى، واليت من شأهنا حتفيز فريق التدقيق على العمل املكاتب باإلضافة إىل عوامل أخرى، رمبا ال يتم مراعاهتا يف با

جبهد أكرب والسعي لبلوغ أعلى مستويات اجلودة، كما أشارت دراسات أخرى إىل أن مكاتب التدقيق الكربى تطالب بأتعاب 

 .30مرتفعة مقابل ارتفاع جودة التدقيق

، باعتبارها مرجعية من حيث ) Big N)كما تشري دراسة أخرى إىل ارتفاع جودة التدقيق يف مكاتب التدقيق اخلارجية العاملية       

جودة التدقيق لدى خمتلف الدراسات،خاصة للمسجلني يف البورصة نتيجة لزيادة اخلربة الداخلية يف إدارة عمليات التدقيق، حيث 
                                                                                                                                                                                              

  Enron األمريكي الطاقة عمالق فضيحة إثرAndersen  Arthur الخامس المكتب واختفاء المكاتب بين حدثت التي االندماجات بعد* 
 ) big four) Price Waterhouse cooper, Deloitte, Arnst and Young, KPMG أصبحت

29
 األعمال، إدارة كلية المحاسبة، قسم بحثية، ورقة ،التدقيق جودة على التدقيق مكاتب حجم تحدد التي المقاييس تأثير هللا، عبد محمد سالم فتحي 

  https://fr.scribd.com/document/16170577:                                    الموقع على منشورة. 12ص ،5119 األردنية، الجامعة
30

 (صرفبت. )513 ص سابق، مرجع وآخرون، التميمي يحي حميد عباس 
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إىل  2002اسة على فحص عيينة من الشركات يف الواليات املتحدة األمريكية، خالل الفرتة املمتدة من اعتمدت هذه الدر 

من مكاتب التدقيق، وأشارت نتائج الدراسة إىل أن  5282، واليت استفادت من خدامات التدقيق اخلارجي من قبل م2002

دقيق اخلارجي للحسابات من مكاتب التدقيق الصغرية، ويف مكاتب التدقيق الكبرية تقدم أعلى جودة فيما يتعلق بعمليات الت

نفس الوقت فإن هذه األخرية عرضة إلصدار تقارير تكون حمل قلق للعمالء يف جمال إدارة األرباح، وكانت هذه النتائج وفقا لعدة 

دراسة إىل أنه يف حني ضوابط واسعة كعوامل اخلطر لدى العميل وضوابط متعلقة خبصائص املدقق األخرى، يف حني أشارت ال

ارتفاع جودة التدقيق يف املكاتب الكربى، فهناك أدلة على أن اجلودة منخفضة بشكل غري مقبول للتدقيق يف املكاتب الصغرية، 

على االندماج فيما  ، وقد ذهبت بعض الدراسات إىل تشجيع مكاتب التدقيق الصغرية31وهذا ما كشفت عنه الدراسة امليدانية

بينها لتشكيل مكاتب وشركات تدقيق كربى، قادرة على تقدمي خدمات ذات مواصفات عالية، وكذلك العمل على االرتباط 

، كما اعترب االندماج  32مبكاتب التدقيق العاملية، ألن ذلك من شأنه التأثري على حتسني وتطوير وتنويع اخلدمات املهنية املقدمة

بسبب احتكار املكاتب  كأحد أفضل احللول اليت ميكن أن تسهم يف إجياد قوة عرض لدى مكاتب التدقيق الصغرية، وذلك

 .33الكربى لسوق املهنة

ويلجأ العديد من العمالء إىل املفاضلة بني مكاتب التدقيق بناءا على حجمها، باعتباره املقياس احلقيقي جلودة أدائها املهين،     

ملعقول أن يضحى املكتب بسمعته وحصته بسبب قلة نسبة تعرضها للضغوطات من قبل أيا كان، وها راجع إىل أنه من غري ا

الكبرية يف سوق التدقيق وهذا على إثر اكتشاف تالعبه أو تواطؤه مع بعض اجلهات، لكن هذا املقياس قد يكون عدمي اجلدوى 

، ولعل ما 34إذا كانت الضغوطات من أحد العمالء  الذين يوفرون إيرادات كبرية ملكتب التدقيق باملقارنة مع باقي العمالء اآلخرين

على ذلك  خري دليل 2330للطاقة سنة  Enronمع شركة   Arthur Andersenحدث ألحد مكاتب التدقيق الكربى  

 .بالنسبة لبعض الدارسني
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 .531ص سابق، مرجع عابي، خليدة 
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 المجلة ،ميدانية دراسة: األردن في التدقيق مكاتب عمل إستراتيجية على المؤثرة العوامل اش،عي أبو مصطفى حسام عطية، حسن سليمان 
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 -المهني أدائها جودة على بينها المنافسة وطبيعة المراجعة مكاتب وسمعة حجم تأثير العنقري، المحسن عبد حسام الجدعاني، ساعد بنت نور 
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 . 512ص ،5119 الرياض،
34  Riadh Manita, Makram Chemangui, Les approches d’évaluation et les indicateurs de mesure de la qualité 

d’audit : une revue critique : Comptabilité et Environnement, France, 2007, p10. 
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        سمعة مكتب التدقيق: ثانيا

يقصد بسمعة املكتب مدى تداول اسم املكتب يف حميط سوق العمل اخلاص بالتدقيق، على أنه يقدم خدمات تدقيقية ذات     

 الية اليت خضعت لتدقيقه، ويعترب التزايد املستمر يف عدد  العمالء  مستوى معترب من اجلودة، وهذا انطالقا من مصداقية التقارير امل

، من بني األصول املعنوية (شهرته)مبثابة املؤشر على مدى مسعة مكتب التدقيق، ومدى تفضيله من قبلهم، وتعترب مسعة التدقيق 

مسري  )، وقد أثبتت دراسة 35ات جودة عاليةاخلاصة باملكتب واليت يتم اكتساهبا من خالل املمارسة والقدرة على تقدمي خدمات ذ

يق وجودة التدقيق، وهذا ما يفسر اهتمام بعض مكاتب التدقيق اليت مشلتها عينة وجود عالقة إجيابية بني مسعة مكتب التدق( كامل

الدراسة بسمعتها نظرا الرتباطها مبكاتب تدقيق دولية، أو تلك اليت تقوم بتدقيق حسابات املنشآت املالية و املنشآت االستثمارية 

 .36عماهلا لسرعة ذيوع تلك السمعة السيئة يف سوق املهنةالكربى، وذلك ألن السمعة السيئة ملثل تلك املكاتب تؤثر سلبا على أ

مالت يف سوق األسهم يكون كبريا للشركات اليت مت تدقيقها من قبل املكاتب وقد أكدت العديد من الدراسات أن حجم التعا    

الكربى، وهذا مقارنة حبجم التعامالت بالنسبة للشركات اليت مت املصادقة على حساباهتا من قبل باقي املكاتب، وبالتايل أصبح 

متلك مسعة حسنة يف سوق التدقيق، وتعترب مسعة  املستثمرون يثقون يف املعلومات املقدمة من قبل مكاتب التدقيق الكربى واليت

املكتب ما هي إال عبارة عن جمموعة من اخلصائص والعوامل اليت تتداخل فيما بينها لرتسم تلك الصيت واهليمنة يف سوق املهنة 

 37 :وبالتايل جتعل من املكتب عالمة فارقة يف املصداقية والثقة لدى العمالء، ومن بني تلك العوامل ما يلي

 االلتزام باملعايري املهنية وبقواعد السلوك وآداب املهنة؛ -

 اخلربة املهنية ألعضاء مكتب التدقيق؛ -

 االتصال اجليد بني أعضاء مكتب التدقيق والعمالء؛ -

 الصدى اإلعالمي للتقارير اليت يصدرها املكتب؛ -

 لعاملية؛االرتباط بأحد املكاتب ا -

 حجم الدعاوي القضائية املرفوعة ضد املكتب؛ -
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 جامعة مجلة ،البصرة لمكاتب ميدانية دراسة– الجنوبية المنطقة تدقيق لمكاتب التدقيق جودة مستوى قياس وآخرون، الرحيم عبد الكريم عبد 
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  .  وجود نظام للرقابة على جودة املراجعة -

 التخصص  المهني في الصناعة التي ينتمي إليها العميل: ثالثا

سوق التدقيق يعد التخصص املهين للمدقق أحد االجتاهات احلديثة يف تطوير مهنة التدقيق، وأحد ابرز مداخل االستمرارية يف     

ملواجهة املنافسة املتزايدة خاصة يف ظل العوملة وانفتاح السوق، والتخصص املهين يف جمال التدقيق يقصد به امتالك مساحة واسعة 

، هو بالتايل املعرفة اليت يكتسبها املدقق نتيجة التخصص يف تدقيق عمالء صناعة معينة 38من املعرفة واملهارة العلمية يف جمال معني

 .خربهتم يف صناعة حمددةأو أداء مهام حمددة، وبالتايل يقتصر تدريبهم وممارسة 

ويعترب احلصول على حصة كبرية يف سوق خدمات التدقيق يتطلب من مكتب التدقيق تقدمي خدمات تدقيق متخصصة تليب      

احتياجات العمالء بطرق وأساليب ال ميكن أن تؤديها مكاتب التدقيق املنافسة بسهولة، حيث تسعى مكاتب التدقيق إىل متييز 

ا من املنافسني، وهذا بالرتكيز على ما يطلبه العمالء من خدمات مميزة واليت جيد املنافسون صعوبة يف أدائها خدماهتا عن غريه

 .بذات اجلودة

وقد نالت إسرتاتيجية التخصص الصناعي اهتماما كبريا لدورها يف تدعيم وحتسني القدرات املهنية ملدقق احلسابات يف التصدي     

لتحريفات اليت قد تطال القوائم املالية، وكذلك احلد من املخاطر اليت قد تصاحب عدم التمثيل احلقيقي للغش واالحتيال املايل وا

للقوائم املالية، باإلضافة إىل تطوير خدمات التدقيق ممال ينعكس على جودة األداء املهين باالرتقاء إىل مستويات مقبولة من 

 .  39اجلودة

نشطتها يف ويف هذا الصدد فقد شهدت السنوات املاضية اندماج العديد من مكاتب التدقيق الكربى من أجل إعادة تنظيم أ   

جمال التدقيق على أساس التخصص الصناعي أو القطاعي هبدف تقدمي خدمات ذات درجة عالية من الكفاءة، بغية زيادة ثقة 

اجملتمع يف املكتب بشكل خاص ويف املهنة بشكل عام، وهو ما ينعكس يف النهاية على جودة ودقة األداء، حيث أن التخصص 

 ظل املكاتب ذات احلجم الكبري، وهذا بسبب توفر الكم الكايف من املورد البشري، وبالتايل الصناعي يف التدقيق يكون ناجحا يف
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 اليمنية، الجمهورية في ميدانية دراسة – المراجعة مخاطر تقدير تحسين في المهني التخصص أهمية وآخرون، المقطري صالح طاهر معاذ 
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وبالتايل فاهلدف من هذه االندماجات هو توفري قدرات بشرية متخصصة ملواجهة املنافسة ، 40مدققني ذوي ختصصات خمتلفة

 .        املتزايدة والعوملة املهنية

 :وقد بينت الدراسات العديد من املقاييس للحكم على مدى التخصص الصناعي للمكتب التدقيق، ومن بني هذه املقاييس    

 189نتسبة لنفس القطاع أو الصناعة، وهذا ما أظهرته الدراسة اليت أجريت على مراجعة نسبة معينة من املنشآت امل -

شركة خضعت للتدقيق من قبل مكاتب التدقيق، وخلصت الدراسة إىل أن حىت يكون مكتب التدقيق متخصص يف 

و من الشركات اليت تنتمي لذلك القطاع أ %22تدقيق قطاع أو صناعة معينة، جيب أن يدقق ما ال يقل عن 

 .42فقط %90، وقد حددت بعض الدراسات معدل أقل من ذلك وهذا يف حدود 41الصناعة

احلصول على أتعاب العديد من الشركات العاملة بنفس القطاع، أو نسبة معينة من أتعاب التدقيق اليت تتحملها  -

من إمجايل األتعاب اخلاصة  %23الشركات العاملة بنفس الصناعة، وهناك بعض الدراسات حددهتا يف حدود 

 ؛ 43بالقطاع

كما يعترب مكتب التدقيق متخصصا يف حالة قيامه بتدقيق منشآت كبرية احلجم يف قطاع معني، ويتحدد حجم هذه  -

 رقم أعماهلا بالنسبة إلمجايل مبيعات القطاع الذي تنشط فيه؛ املنشآت مبقارنة 

 .ويعترب املكتب متخصصا يف صناعة ما، إذا كان يضم يف حمفظته عددا كبريا من العمالء يف نفس الصناعة -

مستفيدين من وتتمثل أمهية التخصص القطاعي يف جمال التدقيق يف احلصول على العديد من املزايا سواء بالنسبة للعمالء أو لل

خمرجات العملية التدقيقية، أو ملكتب التدقيق ذاته، فعلى غرار األداء املهين اجليد، وما يعكسه على تقارير التدقيق، ميكن كذلك 

 : إمجال ما يلي

 تسهيل مهمة املدقق، بالنظر إىل الطبيعة الروتينية اليت يزاول هبا مهامه؛ -

 ة املتخصص هبا، واملعايري واللوائح املتعلقة بتلك الصناعة؛إحاطة فريق التدقيق بكل جوانب الصناع -
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 قدرة مكتب التدقيق املتخصص على تلبية احتياجات العمالء؛ واحلد من املخاطر اليت يوجهوهنا؛ -

 قدرة مكتب التدقيق على استقطاب العمالء يف جمال التخصص، باملقارنة مع املكاتب الغري متخصصة؛ -

 تدقيق بالنظر جلودة أدائه يف الصناعة جمال التخصص؛تعزيز مسعة مكتب ال -

 أتعاب التدقيق  : رابعا

 يف ظل املنافسة املزايدة اليت يشهدها سوق التدقيق، وهيمنة جمموعة من الكاتب على النصيب األكرب من العمالء، أصبحت       

يقة حمددة لتحديد تلك األتعاب بشكل عادل، مبا أتعاب التدقيق اجملال األوفر حضا يف تلك املنافسة، خاصة مع عدم توفر طر 

حيقق للمدقق إيرادا معقوال يتناسب واخلدمات اليت يقدمها، كما يكفل للعميل حقه يف االستفادة من خدمات لقاء ما تكبده من 

، وما ينجر عن هذه املنافسة هو أن مكاتب التدقيق ستسعى للحفاظ على حصتها السوقية من خالل ختفيض األتعاب 44أتعاب

املستحقة على اخلدمات اليت تقدمها لعمالئها، وهو ما قد حيفز املدقق على التغاضي عن بعض اإلجراءات واألعمال بالنظر 

تعاب املنخفض نسبيا، كما قد يقوده اخنفاض حجم األتعاب إىل السعي للحصول على موارد مالية من خالل تقدمي حلجم األ

خدمات أخرى خبالف التدقيق لعمالئه، وما قد ينجر عنها من أثار سلبية على استقالليته جتاه عمالئه، وخاصة إذا كانت 

 ، كذلك زيادة الروابط االقتصادية بني املدققني وعمالئهم45لتدقيقمداخيل هذه اخلدمات مرتفعة نسبيا عن أتعاب خدمات ا

وإمكانية التأثري على نزاهة وموضوعية املدقق، وقد بينت الدراسات أن من بني أهم العوامل اليت ساعدت مكاتب التدقيق يف 

توسيع نطاق مات قدمه من خدمات مهنية هو ظاهرة اخنفاض األتعاب، وهذا سعيا منها إلجياد مصادر دخل إضافية، وبالتايل 

 سيؤثر حتما على جودة أداء التدقيق

ونظرا للعالقة اإلجيابية بني مستوى أتعاب التدقيق وجودة األداء املهين فقد طالب الدليل األخالقي للمحاسبني املعتمدين      

، مكاتب احملاسبة اليت تعرض أتعابا أقل من اآلخرين أن تضمن للعمالء أنه لن يتم تضليلهم بالنسبة (CAEG)باململكة املتحدة 

 يف الواليات املتحدة فقد ذكرت بعض الدراسات أن قانون تكساس للمحاسبة العامة، قد أقر بأن فيما يتعلق باخلدمات، أما
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، وهذا ما يعزز التأثري الكبري ألتعاب التدقيق يف  46التدقيق الذي يتم إجراؤه بأقل من تكاليف العمل يعد منتهكا ملبدأ االستقاللية

 .جودة أداء مهمة التدقيق

رت مجلة من الدراسات إىل تأثري حجم املنافسة على األتعاب واإليرادات اليت يطالب هبا مكاتب التدقيق ومدى كما أشا       

 ومنه على جودة التدقيق، وهذا ما يضع املدقق أمام املفاضلة بني إيرادات املهمة وجودة أدائها، وبالتايل يصبح املكتب أمام أحد 

 47:اخليارين ومها

 توظيف مدققني برواتب منخفضة، مع عدم مراعاة مدى جودة أدائهم؛ -

 .تقليص الوقت املطلوب لعملية التدقيق -

ومن املالحظ أن كل هذه اخليارات من شأهنا التأثري سلبا على جودة أداء وسري مهمة التدقيق، وأهنا لن ختدم أهداف األطراف     

  .ا قد يضع مكتب التدقيق أمام خماطر املسائلة القضائيةوهو م املعتمدة على نتائجها

ويرى الباحث بأنه ومهما بلغت حدة املنافسة بني مكاتب التدقيق، ومهما بلغ تأثريها على اخنفاض أتعاب التدقيق إال أن     

مستوى اجلودة سيبقى عند احلد  التزام مكاتب التدقيق باملعايري املهنية وقواعد السلوك املهين، ويف ظل الصرامة القضائية، فإن

   .   املقبول

 التواصل الجيد مع العمالء : رابعا

ويعد هذا العامل من العوامل املهمة يف جمال التدقيق، لكون املدققني يعتمدون على موظفي العميل يف احلصول على     

واحلصول على بعض األدلة والقرائن اليت يصعب املعلومات املهمة واليت تساعدهم على فهم طبيعة ونشاط املنشاة حمل التدقيق، 

احلصول عليها حىت بفحص املستندات والدفاتر املوجودة حبوزة فريق التدقيق، وبالتايل يتوجب على مكاتب التدقيق تأطري أعضائها 

املدقق التوصل إليه من  فيما يتعلق بطرق التواصل مع موظفي العميل، بشكل جيعل من هؤالء املوظفني متعاونني فيما يتعلق مبا يريد

مجع للمعلومات أو إبراز للحقائق، واليت من شأهنا التأثري يف نطاق التدخالت اليت يريد فريق التدقيق إجراءها، وبالتايل جتعل هذا 

                                                             
46

– المهنية خدماتها نطاق توسيع ونح السعودية العربية المملكة في المراجعة مكاتب اتجاه العنقري، المحسن عبد حسام الجفري، حامد فوزية

 ،5112 الرياض، ،15 العدد ،55 المجلد واإلدارة، لالقتصاد العزيز عبد الملك جامعة مجلة ،الوكالة نظرية مقتضيات إلى مستند ميداني تحليل

 .535 -531 ص
 . 531ص ابق،س مرجع عابي، خليدة  47
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هي عالقة األخري يستفيد من تقليص الوقت واجلهد و اهلدر يف املوارد، وباعتبار العالقة بني مكتب التدقيق واملنشأة حمل التدقيق 

 48:ثنائية،  وجب أن تتميز مبا يلي

 أن تكون عالقة هادفة، فاالتصال بني العميل ومكتب التدقيق حيدث لغرض معني؛ -

 ال تطلب بالضرورة معرفة مسبقة، حيث توصف هذه العالقة بأهنا نوع من عالقة الغرباء؛ -

 . ة األبعاد، حيث تكون هذه العالقة حمدودة وفقا لطبيعة وحمتوى اخلدمة املطلوب تقدميهاأهنا عالقة حمدود -

كما اتفقت العديد من الدراسات على أن االتصال اجليد بني فريق التدقيق واملنشأة حمل التدقيق يعد من بني العوامل البارزة    

 .ريت على األطراف املهتمة بعملية التدقيقلتحقيق جودة التدقيق، وهذا من خالل نتائج الدراسات اليت أج

 الدعاوي القضائية  : خامسا

من املتفق عليه أن القيمة املضافة للعملية التدقيق هو دعم ثقة مستخدمي القوائم املالية، وبأن القوائم املالية ال حتتوي على    

لعمله قد يعرضه لدعاوي قضائية من قبل  حتريفات جوهرية، كما أن فشل مدقق احلسابات يف حتقيق تلك القيمة املضافة

املستفيدين من تقاريره ورأيه الفين، ملطالبته بالتعويض هلم عما تكبدوه من  ضرر، نتيجة إلمهاله غري املتعمد يف تأدية مهامه، أو 

تب ما، تعد مسة تسليط عليه العقوبات املناسبة يف حالة ثبوت تعمده ذلك، وبالتايل فعدم وجود دعاوي قضائية مرفوعة ضد مك

دعوي القضائية ضد مكاتب التدقيق ، وهذا ما يعكس عديد الدراسات اليت تبنت عدد ال49بارزة عن مدى جودته يف تأدية مهامه

 . كمقياس يعكس مدى جودة التدقيق وبالتايل السمعة احلسنة هلا

 50:ويرجع السبب يف رفع الدعوي القضائية ضد مكاتب التدقيق إىل العديد من األسباب واليت من ضمنها  

 اإلمهال الفادح يف تأدية املهام والواجبات جتاه الغش واالحتيال؛  -

 عدم مراعاة املدقق للمستوى املعقول من العناية املهنية يف أداء مهامه؛  -

 ة؛عدم توحد املبادئ احملاسبية املتعارف عليها يف املواقف املتماثل -

                                                             
 .33ص سابق، مرجع األهدل، قاسم السالم عبد  48
49

 الدار الشركات، انهيار من والحد المراجعة بجودة لالرتقاء مدخل:  الحسابات مراقب أخالقيات ضوابط وآخرون، علي نصر الوهاب عبد 

 . 551ص ،5153 اإلسكندرية، للنشر، الجامعية
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 ،5922 الرياض، ، المريخ دار سعيد، الدين كمال ،حجاج احمد:  ترجمة ،والتطبيق النظرية بين المراجعة أمرسون، هنلي وليم، توماس 

 .555-555ص
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انتشار حركة االندماج بني الشركات هبدف االستفادة من ثغرات املبادئ احملاسبية املتعارف عليها، واليت تسمح  -

 .   للمنشآت املندجمة بتحسني موقفها املايل يف القوائم املالية كرحبية السهم، بدون حدوث حتسن حقيقي يف أدائها

لدعاوي القضائية على مكاتب التدقيق من خالل الغرامات والتعويضات املدفوعة ومن املعلوم أن التأثري املادي واملايل ل    

للمتضررين، إال أن فقدان السمعة وثقة العمالء يعترب اخلسارة األكرب بالنسبة للمكاتب، ناهيك عن سحب الرتاخيص يف بعض 

 .احلاالت من املكاتب بصفة هنائية

 األخرى   البيئية واملـمحل التدقيق والعوامل المتعلقة بالمنشاة ـالع: المطلب الثالث

وهذه العوامل ال تتعلق باملدقق أو مبكتب التدقيق وإمنا تتعلق ببعض خصائص منشأة العميل، كاحلجم وطول العالقة بني املكتب   

  . والعميل وغريها باإلضافة إىل بعض العوامل البيئة واليت من شأهنا التأثري على جودة أداء مهام التدقيق

 العوامل المتعلقة بالمنشأة محل التدقيق: أوال

 : حجم منشأة العميل -0

بالنظر للتنوع يف جمال األعمال، والتطور الذي شهده النشاط االقتصادي، وما صحابه من ظهور لشركات األموال، وبالتايل     

ليت تتميز بكرب حجمها وتوسع نشاطاهتا أخذ حجم املنشآت يكرب شيئا فشيئا مما أدى يف األخري إىل ظهور شركات املسامهة وا

وتعدد املسامهني فيها، باإلضافة إىل انفصال ملكيتها عن مسرييها، وقد بسطت هذه الشركات هيمنتها يف مقابل شركات 

األشخاص واملنشآت الفردية، باعتبار شركات املسامهة صاحبة الدور الفعال يف إنعاش االقتصاديات القومية، ألهنا تظم رؤوس 

موال واستثمارات ضخمة، وهو الشأن الذي جيعلها الشركات األكثر طلبا على خدمات التدقيق نظرا لصراعات الوكالة بني أ

 .املسامهني واملسريين فيها، بسبب انفصال ملكيتها عن إدارهتا، وتعدد ذوي املصلحة فيها

ثرة يف جودة هذه األخرية، وهذا ما أثبتته عديد الدراسات، ويعترب حجم املنشأة اليت ختضع لعملية التدقيق من بني العوامل املؤ     

حول العوامل احملددة جلودة التدقيق ومن ضمنها حجم منشأة العميل، وقد توصل  (حممود محيدات)على غرار الدراسة اليت أعدها 

، واليت (Deis and Girux)راسة إىل أن حجم منشاة العميل له تأثريا إجيابيا على جودة عملية التدقيق، واليت نقد من خالهلا د

توصلت لوجود عالقة سالبة بينة حجم منشأة العميل وجودة التدقيق، ويعود تفسريه يف ذلك لكون النظام احملاسيب والعمليات 
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احملاسبية لدى العمالء كبار احلجم معقدة وصعبة وحتتاج إىل معرفة خاصة هبذه العمليات من قبل مكاتب التدقيق، لذلك جيب أن 

 . 51تدقق مثل هذه الشركات من قبل مكاتب هلا خربة ومعرفة خاصة لتفادي االخنفاض جبودة التدقيق

وعلى اعتبار أن حجم املنشأة حمل التدقيق من بني العوامل املؤثرة يف جودة أداء عملية التدقيق، ألن تعدد العمليات وضخامتها    

  أنهإىل  (الدهراوي)يزيد من احتمال وجود التالعبات، و بالتايل حيفز املدقق على بذل جهد أكرب وبذل العناية أكثر، وقد أشار 

كلما زاد حجم الشركة وتعقدت عملياهتا كلما زاد الفصل بني امللكية واإلدارة وبالتايل يفرتض أنه كلما زاد حجم الشركة كلما 

زادت حاجتها إىل أداء مهمة تدقيق ذات جودة عالية وذلك لطمأنة املالك والدائنني بأن القوائم تعكس الوضع املايل السليم 

 .52للشركة

ويرى الباحث أن حجم منشاة العميل ومدى تأثريه يف جودة عمل فريق التدقيق مرتبط بعوامل أخرى ويتداخل معها، حىت     

تعاب اليت حيصل عليها املكتب من العميل، باإلضافة إىل اخلدمات يؤثر يف األداء الذي تتم به عملية التدقيق، مثل حجم األ

األخرى اليت يقدمها املدقق هلذا العميل وحجم العوائد احملصلة عليها، كل هذه العوامل من شأهنا التأثري على هذه العالقة اليت 

          .       ترتبط حبجم منشأة العميل

 :طول فترة االرتباط بالعميل -2

د هذا العامل من بني العوامل املهمة واليت جعلت الدارسني ينقسمون إىل شقني حول مدى تأثريه يف جودة عملية التدقيق، يع    

ابا على جودة عملية التدقيق، حيث اعترب الشق األول أن استمرار املدقق يف تدقيق حسابات العميل من العوامل اليت تؤثر إجي

إىل اقد مع نفس العميل من شأهنا الرفع من جودة التدقيق، وقد أشارت بعض هذه الدراسات يرى هذا الطرف بأن طول فرتة التعو 

إىل انه من ضمن العوامل املؤثرة يف  خلصتاخنفاض جودة التدقيق حيدث عندما تكون فرتة ارتباط املدقق بعميله قصرية، كما أن 

، 53فع من احتمال اكتشاف األخطاء اجلوهرية يف القوائم املاليةطول فرتة االرتباط بالعميل واليت من شأهنا الر  هو جودة التدقيق

 .كل جوانبها و بؤر املخاطر لديهاباملنشاة و بنتيجة للمعرفة اجليدة 

                                                             
51

 كلية المحاسبة، قسم ماجستير، رسالة ،ميدانية دراسة – لها المحددة والعوامل األردن في الحسابات تدقيق جودة تقييم حميدات، محمود محمد 

 بتصرف.29ص ،5115 اليرموك، جامعة اإلدارية، والعلوم االقتصاد
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 .533ص ،5115 اإلسكندرية، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،المحاسبة مجال في العلمي البحث مناهج وي،الدهرا الدين كمال 
53 Jeffrey Cohen, Ganesh Krishnamoorthy, Arnie Wright, The Corporate Governance Mosaic and Financial 

Reporting Quallity, Journal of Accounting Literature, USA, 2004, p78-152. at the site : www.researchgate.net  
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أما الطرف الثاين فيسلم بوجود عالقة عكسية بني طول فرتة التعاقد مع العميل وجودة أداء عملية التدقيق، حيث تؤثر طول     

ق على اكتشاف األخطاء والتالعب يف احلسابات اليت تتضمنها القوائم فرتة تعاقد املدقق مع العميل على استقاللية وقدرة املدق

 :، مبعىن أن طول فرتة االرتباط بني املدقق والعميل قد يرتتب عنها54املالية واإلفصاح عنها

  نقص اجلدية يف ما يتعلق بإجراءات التدقيق؛ 

 شخصية بني املدقق والعميل، وبالتايل التأثري سلبا على بذل العناية املهنية واالستقاللية لدى املدقق؛توطد العالقة ال 

 اخنفاض احتمال تقرير املدقق عن بعض التجاوزات املكتشفة يف حسابات العميل. 

 :نظام الرقابة الداخلية الخاص بالعميل -0

الداخلية إىل ظهور املنشآت الكربى وعلى رأسها شركات املسامهة، واليت تتميز يعود الفضل يف بروز الدور الفعال للرقابة       

بتعدد عملياهتا اليومية، األمر الذي استدعى استحداث آلية رقابية داخلية ملساعدة اإلدارة، تعىن مبتابعة أي احنرافات قد تطرأ على 

 .السري احلسن للعمليات أو أي هدر يف موارد املنشأة

سبة لألمهية اليت يوليها مدقق احلسابات لنظام الرقابة الداخلية اخلاص بالعميل، فلكوهنا نقطة االرتكاز اليت يعتمد عليها أما بالن    

يف حتديد حجم و نطاق االختبارات اليت سيقوم هبا، من أجل املصادقة على القوائم املالية، وهذا لكون الرقابة الداخلية تعترب مبثابة 

 .عني الساهرة لإلدارة على كامل املنشأةاحلارس األمني وال

هذا وأقد أشار بعض الكتاب إىل أن وجود هيكل فعال للرقابة الداخلية يعد من بني العوامل املؤثرة يف حتديد كمية أدلة      

ا يكتشفه املدقق رمبا أكثر حىت مم ،ن االختالساتعها، كما أنه مينع وقوع الكثري ماإلثبات اليت حيتاجها املدقق باإلضافة إىل نو 

 . اخلارجي

هو مدى فهمه واستيعابه لنظام  ،متكن املدقق من قبول مهمة تدقيق حسابات العميل باإلضافة إىل أن من بني العوامل اليت       

، 55الرقابة الداخلية املطبق لدى العميل، كذلك فمستوى فعالية هذا النظام يعد من بني األسباب احملددة حلجم أتعاب التدقيق

بذول من قبل املدقق اخلارجي، وهذا بالنظر لآلليات اليت تعمل هبا عناصر هذا النظام ومدى تأثريها على ساعات العمل واجلهد امل

صلت إىل أن وجود تناول هذا املدخل كأحد العوامل املؤثرة على جودة التدقيق، وقد تو  ات إىلما دفع بالعديد من الدراس وهو

 . نظام رقايب فعال لدى العميل يعترب عامل إجيايب بالنسبة جلودة أداء مهمة التدقيق، نظرا لألسباب سالفة الذكر
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 .555 ص سابق، مرجع وآخرون، علي نصر الوهاب عبد 
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يرى الباحث بأن نظام الرقابة الفعال لدى العميل ومدى تأثريه على سري النشاطات والعمليات داخل املنشأة من حيث  و    

املهام، يعد من بني العوامل اليت تؤثر إجيابا على سري االتصال اجليد بني فريق التدقيق و العاملني، مبا  الفصل بني الوظائف وتقسيم

 .حيقق األداء اجليد لعملية التدقيق ككل

 العوامل البيئية األخرى المؤثرة على جودة التدقيق: ثانيا

ق بشكل خاص، هناك عوامل أخرى تتعلق بالبيئة اليت متارس فباإلضافة إىل العوامل املتعلقة مبكاتب التدقيق بشكل عام واملدق  

فيها مهنة التدقيق، على غرار البيئة االقتصادية والقانونية والثقافية، واليت من شاهنا هي األخرى التأثري على مستوى أداء املدققني 

 .وكذلك مستوى جودة خمرجات املهنة بشكل عام

 : البيئة االقتصادية -0

  :قتصادية العديد من العوامل اليت من شاهنا التأثري على جودة التدقيق من بينهاوتضم البيئة اال

اخنفاض  من ن الدول اليت تعاين، حبيث أللتضخم اثر كبري على جودة التدقيق: التضخم وأثره على جودة التدقيق -

ت يف سبيل إظهار أرباح ومهية ، يلجأ أصحاب املنشآت هبا إىل إتباع أساليب مالية ملتوية أو خمالفاالت التضخممعد

 .بغية استقطاب املستثمرين وأصحاب رؤوس األموال، وهذا ما من شأنه التأثري سلبا على جودة التدقيق

هناك عالقة ارتباط بني الرواج االقتصادي وانتعاش املهن املختلفة، حيث أن  :الكساد والرواج وأثره على جودة التدقيق -

مية مهارات األفراد وإعداد الدراسات و الدورات والنشرات الدورية وكل هذا من شأنه أن يؤثر الرواج له أثر كبري على تن

 .56إجيابا على جودة عمليات التدقيق

دول، يعد ظهور التكتالت االقتصادية السمة البارزة للتطور الذي وصلت له خمتلف اقتصاديات ال :حجم المنشآت -

وعلى رأس هذه التكتالت الشركات متعددة اجلنسيات وشركات املسامهة واليت تتميز باستثماراهتا الضخمة وكرب رأس ماهلا 

باملقارنة مع بقية املشاريع، وهو الشيء الذي يستدعي اهتماما أكرب من قبل مدقق احلسابات نظرا للمسؤولية امللقاة على 

ه، وبالتايل تتطلب منه بذل عناية أكرب وان يتحلى خبربة ومهارة كبريتني، ولذلك يتحتم عاتقه جتاه املستفيدين من تقارير 
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على مكاتب التدقيق اختيار أسس معينة يف توظيف وانتقاء أعضاء املكتب حبيث يكونون ذوي مهارة وخربة يف جمال 

 .  هنةالتدقيق وميلكون القابلية للتطور يف جمال ختصصهم ملواكبة التطور احلاصل يف امل

يلعب الشكل القانوين للمنشآت دورا كبريا يف جودة عملية التدقيق، وهذا على اعتبار  :الشكل االقتصادي للمنشآت -

أن تدقيق املنشآت احلكومية قد تشوبه بعض التواطؤات، والتالعبات خاصة يف بعض الدول اليت تعاين من تفشي الفساد 

فاملدقق مطالب أكثر ببذل العناية املهنية، وهذا بالنظر حلرص املالك على  السياسي واملايل، أما يف املنشآت اخلاصة

احلفاظ على رؤوس أمواهلم، وإمكانية رفع الدعاوي القضائية ضد أي تقاعس حيدث من املدقق يف أداء مهامه من شأنه 

 .أن يلحق هبم الضرر
 :البيئة القانونية والتشريعية -2

بلد هي اليت حتدد العالقة بني األفراد واملؤسسات وتفاعالهتا، وكذلك تضع األنظمة والتشريعات  إن القواعد القانونية يف أي    

اليت تنظم املهن املختلفة ومنها مهنة التدقيق وممارساهتا ومتطلباهتا، وبالتايل على اجلهات التشريعية أن تدرس مصاحل خمتلف 

نوع من التوازن بينها وبني حيقق اهلدف منها، ويف هذا اجملال هناك  األطراف اليت ستتأثر بتلك التشريعات وتعمل على إجياد

 57:اجتاهان مها
واإلجراءات  هو مدخل دول القانون املدين، حيث تشتمل القوانني فيها على جمموعة من التشريعاتو : تجاه األولاال -

اليت تنظم املهنة وممارساهتا، حيث تفرض هذه اإلجراءات على األفراد واملؤسسات ملصلحة اجملتمع، كما جيب أن يبني 

، (إخل... قانون الشركات أو القانون التجاري: مثل) النظام القانوين الذي سينظم القوانني والتشريعات املتعلقة باملهنة

باعتباره قانون صادر عن الدولة وأن الدولة هي الوكيل عن اجملتمع وهلا احلق يف تشريع القوانني اليت تنظم حياة األفراد 

 .واملؤسسات واملهن

مجيع القضايا اخلاصة بالتدقيق بتشريع وهم مدخل دول القانون العام، حيث ال مييل القانون إىل تغطية  :االتجاه الثاني -

واحد، و إمنا يرتك الدور الكبري والواسع للهيئات املهنية واجملالس املتعلقة باملهنة إلصدار األنظمة والتعليمات اخلاصة 

   . بالتدقيق
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 : البيئة االجتماعية -2

   .يق باإلضافة إىل الدين ومستوى التعليموميكن قراءة تأثريها من خالل ثقافة اجملتمع جتاه املدقق ومهنة التدق     

إن التدقيق كغريه من العلوم يتأثر بالبيئة احمليطة وباجملتمع الذي متارس فيه املهنة، فهناك العديد من  :المناخ الثقافي -

يث أهنا الدول اليت تعترب فيها مهنة التدقيق من بني أرقى املهن، نظرا ألثرها الكبري على اقتصاديات تلك الدول، حب

حتمل على عاتقها محاية تلك االقتصاديات من السقوط واالهنيار، أما على النقيض من ذلك يف بعض اجملتمعات اليت 

يعترب فيها املدقق وكأنه ذلك الشرطي الذي يريد احلصول على املعلومات إلدانة العاملني باملنشاة، مما يؤثر سلبا على 

ة اإلثبات، مما يصعب عليه الوصول للعديد من احلقائق واليت من شأهنا التأثري تعاون العاملني مع املدقق يف مجع أدل

 .سلبا على أداء مهامه بالشكل املطلوب

ميثل الدين أحد مكونات العوامل االجتماعية ملا حيمله من قيم وعقائد متثل مرشدا حلياة األفراد واجملتمعات  :الدين -

ومع ذاهتم، فالدين كعنصر مؤثر يف البيئة االجتماعية واالقتصادية للفرد واملنشاة  لعالقتهم الروحية مع اهلل وفيما بينهم،

، فهو كذلك يؤثر على مهنة التدقيق على غرار باقي املهن والوظائف ملا يتضمنه من أسس و 58وبالتايل اجملتمع

م، وهلذا فاملدقق مطالب بتحري احلقائق وإتقان عمله ببذل إرشادات ذات قيم يلزم األفراد على تطبيقها يف تعامالهت

جمهوده يف سبيل أداء مهامه على الوجه املتفق عليه، وخدمة للهدف املنشود من قبل املتعاقدين معه، وكل هذا من شأنه 

 .التأثري بشكل إجيايب على أدائه، وإرضاء عمالئه

 صر البيئة االجتماعيةباعتباره أحد عناسواء أكان أكادمييا أو مهنيا  ،تمعيتأثر التدقيق بالتعليم املتاح يف اجمل: التعليم -

تزاول ضمنها مهنة التدقيق، والتعليم هبذا املعىن ال يعين نقل العلوم واملعارف وإكساهبا لآلخرين فقط، وإمنا العمل على 

 .تطوير مهارات وعلوم غري موجودة أصال، وبناء مستقبل ثقايف واعد

ميكن أن نتصور أن مهنة التدقيق ميكن أن ختدم األهداف املرجوة منها يف إطار مستوى مقبول من اجلودة يف بيئة  لذا ال      

ثقافية واجتماعية وتعليمية رديئة، ألن املدقق مطالب بأن يكون على مستوى من الكفاءة املعرفية والثقافية يف العديد من العلوم 

يد يف تكنولوجيا املعلومات استخداما وفهما واستيعابا، وهذا إضافة للتحكم يف العديد من املتعلقة مبهنة، على غرار التحكم اجل

 .اللغات األجنبية اليت متكنه من التواصل اجليد يف حالة تدقيق مؤسسات أو فروع ملؤسسات أجنبية
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ألن قصور املناهج التعليمية، وبعض وبالتايل فالعالقة بني النظام التعليمي بشكل عام واألداء املهين هي عالقة وطيدة،      

 .األساليب املستخدمة يف تأهيل الكوادر واخلرجيني يف جمال الدقيق سينعكس سلبا على أدائهم مستقبال

 الرقابة على جودة التدقيق            : المبحث الثالث

ا من أجل احلفاظ على املستوى األدىن ملصداقية تعد عملية الرقابة على جودة عملية التدقيق من بني احللول اليت مت اللجوء إليه    

جتاه عمالئه، فضال عن أن جودة عملية التدقيق والرقابة عليه هتم فئات متعددة تشمل املمارسني واهليئات  مدقق احلساباتعمل 

 .املهنية والكثري ممن يعتمدون على التقارير املالية

 ماهية رقابة جودة التدقيق: المطلب األول

 59:بالرقابة على جودة مكاتب أو شركات التدقيق بأهنايقصد    

التنظيم اإلداري ملكتب التدقيق ومجيع السياسات واإلجراءات املتبعة من أجل التحقق بدرجة معقولة من التزام العاملني هبذا "  

ليت حتكم أداءهم املهين عند تقدمي اخلدمات املهنية لعمالئهم، باإلضافة إىل التزامهم املكتب باملعايري املهنية واألنظمة ذات العالقة ا

 ".بقواعد وسلوك وآداب املهنة، وباألنظمة اليت حتكم مزاولة املهنة 

 60:أما أمحد حلمي مجعة فقد عرفها على أهنا

 :تلك السياسات املصممة واإلجراءات الالزمة لتطبيق ومراقبة االمتثال من أجل تزويدها بتأكيد معقول فيما خيص" 

 ية املعمول هبا؛امتثال املكتب وموظفيه للمعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيم -

 .أن تكون التقارير الصادرة عن أعضاء املكتب مالئمة -

 61:فقد عرفها على أهنا لرقابة اجلودة الصادر عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني 220أما املعيار الدويل رقم 

يف  عملية مصممة لتقدمي تقييم موضوعي حول األحكام اهلامة اليت أصدرها فريق العملية واالستنتاجات اليت توصل إليها الفريق" 

 ". صياغة تقرير التدقيق، وذلك يف تاريخ إصدار التقرير أو بعد ذلك التاريخ
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انطالقا من جمموعة التعريفات اليت تناولناها ميكن القول بأن رقابة جودة التدقيق هي عبارة عن عملية ممنهجة ختضع لبعض    

قد يكون من خارجه أو ما يطلق عليه  الضوابط من سياسات وإجراءات من قبل شخص مؤهل من داخل مكتب التدقيق أو

، بغية الوقوف على مدى جودة األعمال املقدمة للعمالء وكذلك جودة التقارير املقدمة للمستفيدين من (تدقيق الزميل أو النظري)

 62:عملية التدقيق، هذا وميكن حصر األهداف املرجوة من عملية رقابة اجلودة فيما يلي

 ضمان التزام املدققني مبتطلبات مبادئ وآداب السلوك املهين، من أمانة وموضوعية والسرية املهنية؛ -

 إلزام شركات ومكاتب التدقيق بتوظيف أفراد تتوافر فيهم املعايري التقنية والكفاءة املهنية املطلوبة للقيام مبهام التدقيق؛ -

 ى أفراد يتمتعون بالتدريب الفين والكفاءة املهنية املطلوبة يف جمال عملهم؛  توزيع مهام وأعمال التدقيق عل -

توفري دليل معقول بأن العمل املنجز من قبل مكاتب التدقيق قد مت وفقا ملعايري اجلودة املناسبة، من خالل التوجيه  -

 .واإلشراف واملتابعة لألعمال يف كافة مستويات عملية التدقيق

ا سبق ميكن استخالص تعريف شامل لرقابة جودة التدقيق على أهنا عملية ممنهجة تقوم على جمموعة من ومن خالل كل م  

اإلجراءات والسياسات املتداخلة فيما بينها يف سبيل الوقوف على مدى السري احلسن ملهمة التدقيق، سواء من حيث جودة األداء 

 63:لسياسات املتعلقة بنظام رقابة جودة التدقيق  فيما يليأو نتائج عملية التدقيق، وميكن حصر هذه اإلجراءات وا

 مسؤولية القيادة فيما يتعلق باجلودة داخل املكتب؛ 

 املتطلبات األخالقية ذات الصلة؛ 

 قبول واستمرار عالقات العمالء والعمليات احملددة؛ 

 املوارد البشرية؛ 

 أداء العملية؛ 

 واملتابعة املراقبة. 

واملتعلقة بسياسات وإجراءات الرقابة على جودة التدقيق بشيء من وسنحاول التطرق إىل كل عنصر من العناصر سالفة الذكر، 

 :التفصيل على النحو التايل
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   داخل المكتب مسؤوليات قيادة المكتب تجاه جودة التدقيق: أوال

ة يشري هذا العنصر إىل أن مكتب التدقيق ملزم بوضع سياسات وإجراءات مصممة لتعزيز وجود ثقافة داخلية تقر بأن اجلود    

عنصر أساسي يف أداء عمليات التدقيق، كما تقتضي هذه السياسات واإلجراءات أن مدير املكتب يف حالة امللكية الفردية، أو 

اجمللس اإلداري يف حالة شركة التدقيق اليت تضم أكثر من مدقق معتمد يف ذات احملل، هو من يتحمل املسؤولية املطلقة فيما خيص 

، وهذا من خالل توثيق سياساته وإجراءاته، والعمل على إبالغها لكل العاملني باملكتب، كما ينبغي مراعاة 64نظام رقابة اجلودة

يعهم على إبداء بعني االعتبار األخذ بآراء العاملني باملكتب فيما يتعلق بتلك السياسات واإلجراءات املتعلقة برقابة اجلودة وتشج

   .    65الرأي فيها

فقيادة املكتب من شأهنا التأثري على سلوك العاملني، وهذا بتسليط الضوء على سياسات رقابة اجلودة من خالل اللوائح    

والتنظيمات كما أن لاللتزام اإلدارة هبذه السياسات األثر الكبري على إرساء ثقافة اجلودة يف األداء، باإلضافة إىل ذلك ميكن 

التدريبية واالجتماعات أو امللتقيات أو املذكرات اإلعالمية، كما قد يتم دجمها يف الوثائق الداخلية ومواد االستعانة بالندوات 

، حبيث تدعم وتعزز وجهة نظر الشركة فيما يتعلق بأمهية *التدريب اخلاصة مبكاتب وشركات التدقيق، ويف إجراءات تقييم الشريك

 . اجلودة وكيفية تطبقها عمليا

ما تقدم فإن مسئويل مكتب التدقيق البد هلم من مراعاة وجود مناخ داخلي قائم على اجلودة يف أداء املهام، سواء ومن خالل   

 : داخل املكتب أو ما تعلق باخلدمات املقدمة للعمالء، وهذا من خالل

ودة يف تأدية وضع سياسات وإجراءات تعمل على حتفيز وتشجيع موظفي املكتب على االلتزام أكثر بشأن حتقيق اجل -

 املهام؛

 تفويض مسؤوليات اإلدارة حبيث ال تطغى االعتبارات التجارية على جودة العمل املؤدى؛ -

 .توفري موارد كافية لتطوير وتوثيق ودعم سياسات وإجراءات رقابة اجلودة -
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ة وضوحها، فعلى املسئولني كما أن الشيء الذي ال يقل أمهية عن وضع تلك السياسات واإلجراءات يف حد ذاهتا، هو درج    

 .صياغتها بشكل يسمح بفهمها وتطبيقها من قبل العاملني و املكلفني برقابة اجلودة داخل املكتب

 المتطلبات األخالقية المالئمة: ثانيا

متثال ينبغي على املكتب تصميم سياسات وإجراءات لرقابة اجلودة تعمل على إلزام موظفي املكتب أو شركة التدقيق على اال   

 66:للمتطلبات السلوك األخالقي التالية

 النزاهة؛ -

 املوضوعية؛ -

 الكفاءة املهنية والعناية الواجبة -

 ؛السرية -

 . السلوك املهين -

وتعد هذه املتطلبات الركيزة األساسية لعملية تدقيق احلسابات ملا هلا من أثر على مصداقية خدماهتم املقدمة للعمالء، واليت   

تطرقنا لبعضها يف فصول ومباحث سابقة، إال أننا سنحاول يف هذا املبحث ربطها بعملية رقابة اجلودة، بالنظر ألمهيتها وألثرها 

 . لكبري على جودة التدقيقا

 االستقاللية:  

بالتطرق ملبدأ االستقاللية، فقد حثت كل املعايري الدولية والوطنية على التزام املدققني ومكاتب التدقيق هبذا املبدأ الذي يعد 

سياسات من شأهنا من بني أهم متطلبات السلوك األخالقي ملا يضفيه من ثقة يف مهنة التدقيق، وذلك بوضع وتصميم إجراءات و 

إلزام املوظفني بالتقيد باالستقاللية يف أداء املهام والتنفيذ اإلجراءات وإعداد التقارير، وهلذا فقد كان لزاما على مسئويل مكتب 

 67:التدقيق العمل على

 اليت من شاهنا أن تشكل هتديدا لالستقاللية؛ حتديد وتقييم الظروف -

 حتديد وتقييم املخالفات اليت مشلت السياسات واإلجراءات املتعلقة باالستقاللية جتاه منشاة العميل إن وجدت؛ -
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و اختاذ اإلجراءات املناسبة للقضاء على مثل هذه التهديدات أو ختفيضها ملستوى مقبول، بتطبيق اإلجراءات الوقائية، أ -

باالنسحاب من العملية إذا كان ذلك مناسبا، كما ينبغي إعالم منشأة العميل بعدم القدرة على املهمة الختاذ اإلجراء 

 .       املناسب

 68:كما ينبغي أن تقتضي هذه السياسات واإلجراءات ما يلي

يق باملعلومات حول عمليات العمالء، مبا يف ذلك نطاق أن يقوم شركاء العملية بتزويد الشركة أو مكتب التدق -

 اخلدمات، من أجل متكني الشركة من تقييم األثر الكلي على متطلبات االستقاللية؛

أن يقوم املوظفون بإشعار الشركة أو املكتب فورا بالظروف والعالقات اليت تشكل هتديدا على االستقاللية حىت يتم  -

 اختاذ اإلجراء املناسب؛

 :مجع املعلومات واإلبالغ عنها إىل املوظفني املناسبني من أجل أن -

 تتمكن الشركة وموظفيها من أن حيددوا وبسهولة ما إذا كانوا حيققون متطلبات االستقاللية؛ 

 تتمكن الشركة من احلفاظ على سجالهتا املتعلقة باالستقاللية وتقوم بتحديثها؛ 

  املناسب فيما يتعلق بالتهديدات احملددة على االستقاللية واليت ال تصل عند تتمكن الشركة من اختاذ اإلجراء

 .مستوى مقبول

لرقابة اجلودة على السياسات واإلجراءات اليت ينبغي أن تضعها شركات ومكاتب التدقيق، من أجل  (30)كما ركز املعيار رقم      

 :أن تشتمل هذه السياسات واإلجراءات على متطلبات من أجل تزويدها باملخالفات املتعلقة مبتطلبات االستقاللية، وينبغي

 أن يقوم املوظفون بإشعار الشركة بشكل فوري باملخالفات اليت يعلمون هبا ؛ -

 :إىل األطراف التالية أن تقوم الشركة باإلبالغ الفوري عن املخالفات احملددة هلذه السياسات واإلجراءات -

 ق، والذي هو حباجة ملعاجلة املخالفة؛املسئول عن أداء مهمة التدقي 

  املوظفون اآلخرون ذوي العالقة يف مكتب أو شركة التدقيق، وحيث يكون ممكننا األشخاص اخلاضعني ملتطلبات

 .االستقاللية الذين حيتاجون اختاذ اإلجراء املناسب
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عملية التدقيق، حىت تتمكن املنشأة من وإذا اقتضت الضرورة يتم إبالغ املنشأة حمل التدقيق، من قبل القائمني على  -

   69.اختاذ اإلجراء املناسب

ويف ذات اإلطار فقد أكد ذات املعيار على أنه ينبغي على شركة التدقيق على تأكيد خطي مرة يف السنة على األقل حول االمتثال 

 . بل كافة املوظفنيلسياساهتا وإجراءاهتا املتعلقة باالستقاللية من ق

منه، على أنه ينبغي على ( 29الفقرة )من معايري رقابة اجلودة مشكلة هتديدات التآلف، وقد أقر يف  09كما مل يغفل املعيار رقم 

 :مكتب أو شركة التدقيق أن تضع سياسات وإجراءات من شأهنا أن

ة من أجل احلد من هتديدات التآلف إىل مستوى مقبول حتديد املعايري الالزمة لتحديد احلاجة إىل تطبيق إجراءات وقائي -

 عند استخدام نفس كبار املوظفني يف عملية تأكيد لفرتة طويلة من الزمن؛

تقتضي يف عمليات تدقيق البيانات املالية للمنشآت املدرجة إعادة توزيع شريك العملية واألفراد املسئولني عن رقابة  -

 .ت السلوك األخالقيجودة العملية، وذلك وفقا ملتطلبا

وهبذا يكون االحتاد الدويل للمحاسبني قد حاول التطرق جململ اجلوانب اليت ميكن أن متثل هتديدات ملتطلبات االستقاللية، سواء    

 .من قبل األعضاء املكلفني بعملية التدقيق أو على مستوى املكلفني برقابة جودة التدقيق

 لعمالء وقبول بعض المهام المحددة  قبول واستمرار العالقات مع ا: ثالثا

األخذ بعني االعتبار بعض  جيب على مكتب التدقيق أن يضع سياسات وإجراءات لقبول واستمرار العالقات مع العمالء، مع    

ويدها بتأكيد معقول على أهنا ستنفذ أو تستمر يف ، وعلى هذه اإلجراءات أن تكون مصممة لتز 70املتعلقة بالعمالء اخلصائص

 71:عالقات وعمليات مع العمالء عندما يكون مكتب التدقيق

 هبا؛مؤهل ألداء العملية وميتلك القدرات الالزمة، مبا يف ذلك الوقت واملوارد للقيام  -

 قادر على االمتثال ملتطلبات السلوك األخالقي؛ -

 . قد أخذ بعني االعتبار نزاهة العميل وال متتلك معلومات قد تقودها إىل االستنتاج بأن العميل يفتقر إىل النزاهة -

 :كما ينبغي أن تقتضي هذه السياسات واإلجراءات العديد من املتطلبات على النحو التايل
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ة على املعلومات حسبما تراه ضروريا يف الظروف قبل قبول عملية معينة مع عميل جديد، وعندما تقرر أن حتصل الشرك -

 ما إذا كانت ستستمر يف عملية قائمة وعندما تأخذ بعني االعتبار قبول عملية جديدة مع عميل حايل؛

و حايل، ينبغي أن تقرر الشركة أو يف حالة حتديد تعارض حمتمل يف املصاحل لدى قبول عملية معينة من عميل جديد أ -

 مكتب التدقيق ما إذا كان من املالئم قبول العملية أم ال؛

يف حال حتديد قضايا معينة واختاذ الشركة أو املكتب قرار قبول أو استمرار العالقة مع العميل أو عملية حمددة، فينبغي  -

 .على املكتب توثيق كيفية حل القضايا

ع مكتب التدقيق سياسات وإجراءات حول استمرار عملية معينة والعالقة مع العميل، يتناول فيها الظروف أيضا ينبغي أن يض     

اليت حتصل فيها املكتب على معلومات كانت ستؤدي إىل رفضه للعملية، لو أن هذه املعلومات كانت متوفرة يف وقت أقرب، 

 :وتتضمن هذه السياسات واإلجراءات اعتبار ما يلي

ليات املهنية والقانونية اليت تنطبق على الظروف، مبا يف ذلك ما إذا كان هناك متطلب يقتضي من املكتب املسؤو  -

 اإلبالغ إىل الشخص أو األشخاص الذين قاموا بالتعيني، أو يف بعض احلاالت إىل السلطات التنظيمية؛

 .احتمالية االنسحاب من العملية والعالقة مع العميل -

ار الدويل لرقابة اجلودة إىل جمموعة من النقاط فيما يتعلق بعنصر قبول واستمرار العالقات مع العميل على النحو وقد نوه املعي    

 :التايل

 : الكفاءة والقدرات والموارد -0

مدى معرفة وفيما يتعلق مبدى توافر الكفاءات والقدرات واملوارد الالزمة للقيام مبهمة التدقيق فإنه جيب األخذ بعني االعتبار،    

، وينطوي 72العاملني مبكتب التدقيق بنشاط العميل، وخربهتم باملتطلبات التنظيمية وقدرهتم على اكتساب املهارات واملعرفة الالزمة

 : العمالء اجلدد أو احلاليني، ومبا إذااعتبار ما إذا كان املكتب يتمتع بالكفاءة والقدرات واملوارد من أجل تنفيذ التزاماته جتاه 

 كان موظفو مكتب التدقيق ميلكون معرفة بالقطاعات أو املواضيع ذات العالقة؛ -

كان موظفو املكتب أو الشركة ميلكون خربة فيما خيص املتطلبات التنظيمية أو متطلبات اإلبالغ ذات العالقة أو  -

 مة بفعالية؛القدرة على اكتساب املهارات واملعرفة الالز 
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 كانت الشركة متتلك عددا كافيا من املوظفني الذين يتمتعون بالكفاءة واملقدرات الالزمة؛ -

 كان اخلرباء متوفرين عند اقتضاء احلاجة؛ -

 توفر األفراد الذين حيققون املعايري ومتطلبات األهلية لألداء مراجعة رقابة جودة العملية؛ -

       . على استكمال العملية يف املوعد النهائي لإلبالغكانت الشركة أو املكتب قادرا  -

ــــــــــــــنزاه -2  ة العميلـ

ويتضمن هذا العنصر املسائل اليت ينبغي أخذها بعني االعتبار عند التعاقد مع العميل أو جتديد التعاقد مع هذا األخري،     

 :واملتعلقة مبدى نزاهته، وهي كاآليت

 الرئيسني واإلدارة، واملكلفني بالرقابة يف منشأة العميل؛ هوية ومسعة املالكني -

 طبيعة عمليات العميل، مبا يف ذلك ممارسات العمل اخلاص به؛ -

املعلومات املتعلقة مبوقف املالكني الرئيسني واإلدارة واملكلفني بالرقابة يف منشأة العميل جتاه بعض املسائل، مثل التفسري  -

 وبيئة الرقابة الداخلية؛ الصارم ملعايري احملاسبة

 ما إذا كان العميل مهتما بشكل صارم باحلفاظ على الرسوم املفروضة عليه، متدنية قدر اإلمكان؛ -

 املؤشرات املتعلقة بوجود حتديد غري مالئم لنطاق العمل؛ -

 وجود مؤشرات على تورط العميل يف عملية غسيل األموال أو أنشطة إجرامية أخرى؛ -

  مكتب التدقيق وعدم إعادة تعيني املكتب السابق؛داعي تعيني -

ومن املعلوم أن العالقة املستمرة مع العميل من شأهنا زيادة معرفة املكتب بنزاهة هذا العميل، ألن املدقق سيكون لديه الوقت     

 . الكايف للحصول على الدالئل حول مقدار نزاهة أي عميل

عديد من املصادر اليت من شأهنا إعطائه نظرة حول مسألة نزاهة العميل، واليت حددها معيار وميكن ملكتب التدقيق االستعانة بال   

 :رقابة اجلودة كما يلي

املراسالت من مزودي خدمات احملاسبة املهنية احلاليني أو السابقني للعميل، والنقاشات مع األطراف ذوي العالقة  -

 بالعميل؛
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التدقيق، واألطراف األخرى مثل البنوك واملستشارين القانونيني، والنظراء يف االستفسارات من موظفي املنشاة حمل  -

 القطاع؛

 73.البحث يف قواعد البيانات اخلفية ذات العالقة -

 استمرار العالقة مع العميل -2

ة العديد من األمور اجلوهرية اليت قد حدثت أثناء املهمة احلالية أو السابقة، وتأثريها يتضمن قرار االستمرار مع العميل دراس    

على استمرار العالقة، فعلى سبيل املثال ميكن أن يبدأ العميل يف توسيع نشاطه التجاري يف منطقة ليس ملكتب التدقيق دراية هبا، 

 .وليس لديه اخلربة الكافية فيها

يق على معلومات كانت من املمكن أن جتعله يرفض املهمة، ينبغي دراسة املسؤوليات املهنية والقانونية وإذا حصل مكتب التدق    

اليت تسري يف مثل هذه الظروف، ويشمل ذلك ما إذا كان مطلوب من مكتب التدقيق تبليغ الشخص أو األشخاص الذين قاموا 

 .  74ة االنسحاب من املهمة وقطع العالقة مع العميلبالتعيني، أو يف بعض احلاالت السلطات الرقابية، أو إمكاني

 :االنسحاب  -4

، فعليه إتباع مجلة من السياسات واإلجراءات املتعلقة هبذا الغرض، واليت إذا قرر املدقق أنه من املالئم االنسحاب من أداء املهمة   

 :تتضمن ما يلي

قاش مع املستوى اإلداري املناسب يف منشأة العميل، وأولئك املكلفني بالرقابة فيها، حول اإلجراء املناسب إجراء ن -

 الذي قد تتخذه شركة أو مكتب التدقيق بناء على احلقائق والظروف ذات العالقة؛

وأولئك املكلفني  يف حال قررت الشركة بأن االنسحاب مناسب، فيتم إجراء نقاش مع املستوى اإلداري املناسب، -

بالرقابة يف منشأة العميل حول االنسحاب من العملية أو االنسحاب من العملية وقطع العالقة معا، مع حتديد 

 األسباب من وراء هذا االنسحاب؛

اعتبار ما إذا كان هنالك متطلب مهين أو قانوين أو تنظيمي يقتضي من الشركة من مكتب أو شركة التدقيق عدم اختاذ  -

إجراء أو اإلبالغ عن انسحاب من العملية أو االنسحاب من العملية والعالقة مع العميل إىل جانب األسباب وراء أي 

 االنسحاب إىل السلطات التنظيمية؛
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 .توثيق املسائل اهلامة واملشاورات واالستنتاجات وأساس تلك االستنتاجات -

 الموارد البشرية: رابعا

جبودة عالية جيب أن يتوفر مكتب أو شركة التدقيق على سياسات و إجراءات مصممة لتزويدها لضمان أداء عملية التدقيق     

بتأكيد معقول حول امتالكها عددا كافيا من املوظفني الذين يتمتعون بالكفاءة والقدرات وااللتزام باملبادئ األخالقية الالزمة ألداء 

 :، وهذا من أجل75العمليات

 أداء العمليات وفقا للمعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول هبا ؛ -

 .و مدقق احلسابات من إصدار التقارير املناسبة يف ظل الظروف القائمةمتكني مكتب التدقيق  -

، إجراءات مكاتب وشركات التدقيق املتعلقة بعنصر املوارد البشرية على النحو (21الفقرة )هذا وقد حدد معيار رقابة اجلودة يف     

 :التايل

 التوظيف ؛ -

 تقييم األداء؛ -

 رق يف أداء املهام؛القدرات، مبا يف ذلك الوقت املستغ -

 الكفاءة؛ -

 التطور الوظيفي؛ -

 الرتقية؛ -

 التعويض؛ -

 .تقدير احتياجات املوظفني -

ومن الواضح أمهية العنصر البشري الكفء يف عملية التدقيق، ملا له من دور كبري يف جودة العملية، وبالتايل على مكتب التدقيق   

ر أفراد نزهاء ميلكون القدرة على تنمية الكفاءات والقدرات الالزمة ألداء املهام كم إتباع إجراءات توظيف فعالة من شأهنا اختيا

 .ينبغي
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ولتتأكد مكاتب التدقيق من أن لديها القدرات واملهارات الالزمة لتلبية احتياجات عمالئها، كان والبد هلا من إجراء تقييم     
 76:موعة من التدابري التاليةدوري ومنتظم الحتياجاهتا يف هذا الشأن، وهذا بإتباع جم

ل الدورة، من أجل حتديد أي نقص حمتمل يف العنصر إعداد توقعات مفصلة الحتياجات خمتلف العمليات واملهام خال -

 البشري؛

 إتباع إجراءات ومعايري التوظيف، مبا يف ذلك توثيق تلك العملية؛ -

 .احلفاظ على مستوى معني من الكفاءة لدى املرتشحني أثناء عملية التوظيف -

توجيهية بعد تويل املنصب، وجيب تزويدهم  كما ميكن ملكتب التدقيق تطوير مواد توجيهية، حلضور املوظفني جللسات      
وإعالمهم مبختلف السياسات واإلجراءات املتعلقة باملكتب، ومبختلف املزايا االجتماعية اخلاصة هبم، ومبختلف تفاصيل التكوين 

للمكاتب  املقرتح هلم، باإلضافة إىل طبيعة احلوافز املخصصة هلم وجدول األجور املتعلق هبم، وهذا لتجنب خسارة املوظف
 .املنافسة

 التوظيف والوالء في مكاتب التدقيق(: 30-30)الشكل رقم   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: International Federation of Accountants(IFAC), Guide sur Le contrôle qualité pour les cabinets de petite et de 

moyenne taille ,op cit, p30. 
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de moyenne taille, Deuxième édition, New York, 2010, p 29    

 التوظيف والوالء للمكتب

 القدرات والمهارات

التدريب المهني والتطوير 
المستمر، اإلشراف والخبرة 

 الميدانية 

 جودة العمل

ـــــــفاءة ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــ الكـ ـــــ ــــ ــــحفيزالتــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـ  

 السلوك األخالقي

 تقييم األداء والمسار
 الوظيفي، الترقية  

 والتعويضات
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كما أنه ينطوي حتت عنصر املوارد البشرية، عملية تعيني فرق العمليات املكلفة بأداء مهام التدقيق على مستوى منشأة العميل،     

 77: عيني املدقق ما يليباإلضافة إىل ما تتطلبه من اإلشراف عليهم، وجيب أن تقتضي سياسات وإجراءات ت

 اإلبالغ عن هوية ودور املدقق املكلف بعملية التدقيق، إىل اإلدارة واملكلفني بالرقابة يف منشأة العميل؛ -

 امتالك املدقق الكفاءة والقدرات والسلطة املناسبني ألداء املهمة؛ -

    .    حتديد مسؤوليات املدقق املكلف بوضوح وإبالغها له -

أما فيما يتعلق باالعتبارات اليت جيب أن تتوفر يف فريق العمل الذي يتم اإلشراف عليه فقد حددها املعيار على النحو        
 78:التايل

 فهم واخلربة العملية يف العمليات اليت تتسم بطبيعتها املعقدة؛ال -

 فهم املعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول هبا؛ -

 املعرفة واخلربة الفنية، مبا يف ذلك املعرفة يف جمال تكنولوجيا املعلومات -

 املعرفة يف جمال القطاعات اليت ينشط فيها العميل؛ -

 .سياسات وإجراءات رقابة اجلودة املطبقة يف مكتب التدقيق الذي ينضوي حتته فهم -

 (المهام) أداء العمليات: خامسا

املهام تتم طبقا للمعايري املهنية واملتطلبات  ف إىل التأكد من أنينبغي على مكاتب التدقيق وضع سياسات وإجراءات هتد   

، كما تطرق املعيار إىل مجلة من 79تب يصدر تقارير مناسبة يف ظل الظروف القائمةاملعمول هبا، وأن املك التنظيمية والقانونية

 :السياسات واإلجراءات اليت ينبغي أن تنفذ هبا العمليات على النحو التايل

 :الثبات في جودة أداء العملية -1

دقيق من خالل سياساهتا وإجراءاهتا إىل خلق اتساق يف جودة أداء املهام ويتم غالبا حتقيق تسعى مكاتب التدقيق أو شركات الت

ذلك من خالل كتيبات يدوية أو الكرتونية أو برامج احلاسب اآليل أو أي شكل من أشكال التوثيق، واملواد اإلرشادية حول 

 :تناوهلا ما يليالقطاع أو مواد متخصصة مبوضوع معني، وقد تتضمن املسائل اليت يتم 
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 كيفية إعالم فريق العملية من أجل احلصول فهم ألهداف عملهم؛ -

 العمليات املطبقة لالمتثال ملعايري العملية ذات العالقة؛ -

 عمليات اإلشراف على العملية وتدريب ومترين كوادر العمل؛ -

 لصادر؛طرق مراجعة العمل املؤدى واألحكام اهلامة اليت أصدرت، وشكل التقرير ا -

 التوثيق املناسب للعمل املؤدى وتوقيت ونطاق التدقيق؛ -

 .العمليات املتبعة للحفاظ على حداثة كافة السياسات واإلجراءات -

  :اإلشراف -2

 :األمور التالية اإلشراف على العملية ويتضمن    

 متابعة تقدم العملية؛ -

، وما إذا كانوا ميلكون الوقت الكايف لتنفيذ عملهم، وما إذا كانوا النظر يف كفاءة وقدرات أعضاء فريق العملية املختلفني -

 يفهمون التعليمات، وينفذون األعمال وفقا للمنهجية املخطط هلا؛

 تناول املسائل اهلامة الناشئة أثناء العملية والنظر يف أمهيتها وتعديل املنهجية املخطط هلا بالشكل املالئم؛ -

ج إىل التشاور أو الدراسة من قبل األعضاء أكثر خربة يف الفريق املكلف مبهمة التدقيق وهذا حتديد املسائل اليت حتتا  -

 .أثناء أداء املهمة

 :المراجعة  -3

 :عتبار ما إذااوتتألف املراجعة من     

 مت إجناز العمل وفقا للمعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول هبا؛ -

 ئل هامة من أجل النظر فيها مرة أخرى؛متت إثارة مسا -

 مت إجراء مشاورات مناسبة وتوثيق وتطبيق االستنتاجات الناجتة عنها؛ -

 كانت هناك حاجة إىل مراجعة طبيعة وتوقيت نطاق العمل املؤدى؛ -

 كان العمل املؤدى يدعم االستنتاجات اليت مت التوصل إليها وما إذا مت توثيقه بالشكل املناسب؛ -

 انت األدلة اليت مت احلصول عليها كافية ومناسبة لدعم التقرير؛ك -
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 .مت حتقيق أهداف إجراءات العملية -

لذلك ينبغي حتديد سياسات وإجراءات املكتب املتعلقة مبسؤولية التدقيق على أساس مراقبة أداء األعضاء الفريق األقل خربة     

 .من قبل األعضاء األكثر خربة

 :التشاور -4

تضمن التشاور إجراء نقاش عند املستوى املهين املناسب مع األفراد الذين يعملون داخل أو خارج املكتب أو شركة التدقيق ي    

والذين ميلكون اخلربة املتخصصة الالزمة، ويستخدم التشاور مصادر البحث املناسبة واخلربة اجلماعية والفنية يف املكتب، ويساعد 

حيسن تطبيق احلكم املهين، ويساعد التقدير املناسب للتشاور يف سياسات وإجراءات املكتب أو شركة التشاور على تعزيز اجلودة و 

التدقيق على تعزيز ثقافة تدرك بأن التشاور هو مصدر قوة، ويشجع املوظفني داخل املكتب على إتباعه يف املسائل الصعبة أو 

الفنية أو األخالقية اهلامة أو غريها من املسائل داخل مكتب أو شركة  املثرية للجدل، وميكن حتقيق التشاور الفعال حول املسائل

 :التدقيق أو خارجها، عندما

 يتم تزويد األشخاص الذين يتم التشاور معهم بكافة احلقائق ذات العالقة اليت متكنهم من تقدمي نصيحة مدروسة؛ -

 لعمل واخلربة املناسبة؛ميلك األشخاص الذين يتم التشاور معهم املعرفة واألسبقية يف ا -

 .يتم توثيق وتطبيق االستنتاجات املنبثقة عن هذه املشاورات بالشكل املناسب -

إال أن املعيار نوه إىل ضرورة النظر يف كفاءة وقدرات املستشار اخلارجي قبل التعاقد معه، وهذا يف حال جلأ املكتب إىل     

 . ا يتناسب واهلدف من التعاقد معهاحلصول على مشورة من خارج املكتب، وأنه مؤهل مب

 :مراجعة رقابة جودة العمليات -5

يتعلق هذا العنصر برقابة جودة أداء عمليات التدقيق، من خالل مناقشة عملية تدقيق القوائم املالية مع الفريق املكلف      

، ويف سبيل ذلك ينبغي على املكتب أو شركة التدقيق وضع سياسات 80باملهمة، أو أية معلومات متعلقة باملوضوع والتقرير

ري وإجراءات تقتضي إجراء مراجعة لرقابة جودة األداء لكافة العمليات واملهام املتعلقة بتدقيق البيانات املالية للعمالء، وحتديد املعاي
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، وتتضمن معايري 81ا كان ينبغي إجراء مراجعة لرقابة جودة عملية ما أو الاليت ينبغي تقييم العمليات على أساسها لتحديد ما إذ

 :العمليات اليت ستخضع ملراجعة رقابة اجلودة ما يلي

 طبيعة العملية، مبا يف ذلك احلد الذي تنطوي فيه مسألة معينة على مصلحة عامة؛ -

 لظروف الغري عادية أو املخاطر يف عملية معينة أو جمموعة من العمليات؛حتديد ا -

 .عندما تقتضي القوانني واألنظمة إجراء مراجعة لرقابة جودة العملية -

أما فيما يتعلق بنطاق وتوقيت عملية مراجعة رقابة جودة العملية، فإن ذلك منوط مبدى تعقد العملية و بتاريخ صدور تقرير     

من طرف املكلفني باملهمة أو العملية، إال أنه ميكن إجراء مراجعة على رقابة جودة أداء العملية أثناء القيام بالعملية مما  التدقيق

     .  يسمح مبعاجلة أي احنراف يف األداء بشكل فوري

 :معايير أهلية مراجعي رقابة جودة العمليات -6

 : عني لرقابة جودة العمليات، حتدد جدارهتم من خاللينبغي أن تتضمن سياسات مكتب التدقيق تعيني مراج

 املؤهالت الفنية املطلوبة ألداء هذا الدور، ويشمل ذلك اخلربة والصالحية الالزمة؛ -

مدى إمكانية استشارة هؤالء املراجعني دون تأثري ذلك على موضوعيتهم، وذلك بعدم إشراكه يف عملية التدقيق، أو يف  -

 .بدال من الفريق املكلف بالعمليةقرارات يتم اختاذها 

 :توثيق العملية -7

 :ينبغي على املكتب وضع سياسات وإجراءات تعىن بتوثيق عملية رقابة اجلودة مبا يتضمن أن

 اإلجراءات اليت تتطلبها سياسات املكتب بشأن مراجعة عملية رقابة اجلودة قد مت تنفيذها؛ -

 قبل عملية إصدار التقرير أو بعده؛ االنتهاء من مراجعة رقابة اجلودة قد مت -

املراجع املكلف برقابة اجلودة ليس على دراية بأية أمور مازالت معلقة من شأهنا جعله يظن أن األحكام اجلوهرية اليت  -

 .أصدرها فريق العملية والنتائج اليت توصلوا إليها غري مالئمة
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 :السرية والحيازة اآلمنة لوثائق العملية -8

كتب التدقيق وضع سياسات وإجراءات تضمن احملافظة على السرية واحليازة اآلمنة، وسالمة وإمكانية الوصول ينبغي على م

واسرتجاع مستندات املهمة اليت تفرضها املتطلبات األخالقية للعاملني مبكتب التدقيق، وتتضمن هذه اإلجراءات املتعلقة بالسرية 

 :واحليازة اآلمنة ما يلي

بني أعضاء الفريق املسئول عن املهمة وذلك من أجل تقييد الوصول إىل وثائق العملية إال من قبل  استخدام كلمة سر -

 األشخاص املسموح هلم بذلك؛

 ضرورة وجود نسخ احتياطية من املستندات االلكرتونية؛ -

قيعات اليدوية مع وجود ضرورة توفري نسخ إلكرتونية تعكس كافة حمتويات املستندات الورقية األصلية، مبا يف ذلك التو  -

 .فهرسة مناسبة تسمح بإمكانية استعادة وطبع تلك النسخ كلما دعت احلاجة إىل ذلك

وجيب أن يضع مكتب التدقيق سياسات وإجراءات حلفظ مستندات املهمة لفرتة كافية، تنفيذا للقوانني واللوائح أو الحتياجات    

التدقيق، الذي له احلق يف توفري تلك املستندات أو جزء منها للعمالء إن  املكتب، مع مالحظة أن تلك املستندات ملك ملكتب

  . مل حيدد القانون خالف ذلك، بشرط أال يؤثر ذلك على استقاللية مكتب التدقيق أو العاملني به

 ــــــــراقبةــالم: سادسا

ة جملموعة من املهام اليت مت أداؤها من قبل مكتب يعد وجود تقييم دائم ومستمر لنظام رقابة اجلودة من خالل املراجعة الدوري   

، ويف هذا اإلطار فقد حدد املعيار التدقيق، من السبل اليت توفر تأكيدا مناسبا بأن نظام رقابة اجلودة باملكتب يعمل بكفاءة وفعالية

 :رقابة جودة التدقيق، وهي كما يلياألول من معايري رقابة اجلودة مجلة من النقاط اليت تنضوي حتت هذا العنصر املهم يف عملية 

 (المكتب)مراقبة سياسات وإجراءات رقابة الجودة في الشركة  -1

ينبغي على مكاتب التدقيق وضع سياسات وإجراءات تعمل على التأكد من امتثال مكاتب التدقيق للسياسات املتعلقة برقابة     

 :اجلودة، وهذا هبدف توفري تقييم ملا يلي

 ملعايري املهنية واملتطلبات القانونية، والتنظيمية املعمول هبا؛االلتزام با -

 ما إذا كان نظام رقابة اجلودة مصمما بالشكل املناسب ومطبقا بفعالية؛ -
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ما إذا كانت سياسات وإجراءات رقابة اجلودة يف املكتب مطبقة بالشكل املناسب حبيث تكون التقارير الصادرة عن  -

 .روففريق املهمة مناسبة للظ

 :كما ويتضمن االعتبار والتقييم املستمرين لنظام رقابة اجلودة املسائل التالية     

التطورات اجلديدة يف املعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املعمول هبا، وانعكاس هذه التطورات يف سياسات  -

 وإجراءات املكتب؛

 جراءات املتعلقة باالستقاللية؛مصادقة خطية على االمتثال للسياسات واإل -

 التطور املهين املستمر، مبا يف ذلك التدريب؛ -

 القرارات املتعلقة بقبول واستمرار العالقات مع العمالء والعمليات احملددة؛ -

غذية حتديد اإلجراءات التصحيحية اليت ينبغي اختاذها والتحسينات اليت ينبغي إجراؤها على النظام، مبا يف ذلك توفري ت -

 راجعة حول سياسات وإجراءات املكتب املتعلقة بالتعليم والتدريب؛

 إبالغ موظفي املكتب أو الشركة املناسبني عن نقاط الضعف احملددة يف النظام أو مستوى فهم النظام أو االمتثال له؛ -

ة فورا على سياسات وإجراءات املتابعة من قبل موظفي املكتب أو الشركة املناسبني لكي يتم إجراء التعديالت الالزم -

 .رقابة اجلودة

 حاالت القصور في اإلبالغ -2

على مكتب التدقيق تقييم تأثري حاالت القصور اليت مت اكتشافها نتيجة عملية الرقابة، مع بيان حاالت القصور املتعلقة ينبغي    

تصحيحي سريع، وجيب أن يفسر تقييم املكتب ألوجه  بالنظام املتكررة، أو غري ذلك من أوجه القصور اجلوهرية اليت تتطلب إجراء

 82:القصور املكتشفة عن التوصيات التالية

 اختاذ اإلجراء التصحيحي املالئم فيما يتعلق مبهمة أو عضو ما من العاملني املسئولني عن ذلك؛  -

 نمية املهنية باملستجدات؛إبالغ املسئولني عن التدريب والت -

 التغريات الالزمة على سياسات مراقبة اجلودة وإجراءاهتا؛ -

                                                             
 .519 ص سابق، مرجع وآخرون، على نصر الوهاب عبد  82
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إجراء تأدييب ضد األشخاص الذين ال يلتزمون بسياسات مكتب التدقيق وإجراءاته وخاصة أولئك الذين يقومون بذلك  -

 .بشكل متكرر

 الشكاوي واإلدعاءات  -3

ت وإجراءات هتدف إىل التأكد من أنه يتم التعامل بشكل مالئم مع الشكاوي يتوجب على مكتب التدقيق وضع سياسا    

واإلدعاءات حول عدم امتثال املكتب للمعايري املهنية والشروط الرقابية والقانونية، وكذلك ادعاءات عدم االلتزام بنظام مراقبة 

ه الشكاوي واإلدعاءات من داخل أو خارج املكتب، املوظفني هبذا األخري أو ، وميكن أن تنشأ هذ83اجلودة اخلاص باملكتب

 .العمالء أو األطراف املستفيدين من مهنة التدقيق أو ما يعرفون بالطرف الثالث

وعلى هذا األساس ينبغي على مكتب أو شركة التدقيق وضع سياسات وإجراءات فيما يتعلق بالتحقيق يف الشكاوي     

 84:وأن يتصف املشرفني عليه مبا يلي واالدعاءات،

 اخلربة والكفاءة املناسبة؛ -

 التمتع بالسلطة داخل املكتب؛ -

 .عدم املشاركة يف العملية بأي شكل من األشكال -

 وثائق نظام رقابة الجودة : سابعا

وضع سياسات وإجراءات تتطلب توثيقا مناسبا يعمل على توفري تأكيد حول تشغيل كل عنصر  ينبغي على مكتب التدقيق     

من عناصر رقابة اجلودة، ويرجع القرار للمكتب حول كيفية توثيق مثل هذا األمور، فعلى سبيل املثال ميكن أن تستخدم بعض 

األداء ونتائج مراقبة اجلودة، أما البعض اآلخر من املكاتب املكاتب قواعد بيانات إلكرتونية لتوثيق مصادقات االستقاللية وتقييم 

فبإمكانه استخدام أساليب غري رمسية مثل املذكرات اليدوية وقوائم املراجعة والنماذج، وهذا يعود بالدرجة األوىل إىل جمموعة من 

 : اخلصائص التالية

 حجم املكتب وعدد فروعه؛ -

 طبيعة وتعقيد ممارسات وتنظيم املكتب؛ -

                                                             
 . 525 ص السابق، المرجع نفس  83
 . 25 ص سابق، مرجع األول الجزء للمحاسبين، الدولي االتحاد  84
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 . مستوى السلطة املخولة لكل من العاملني واملكاتب الفرعية -

كما جيب على مكتب التدقيق االحتفاظ هبذه الوثائق فرتة من الوقت تكفي للسماح للمكلفني بإجراءات رقابة اجلودة، لتقييم 

 .مدى التزام املكتب بالنظام وباللوائح والقوانني لفرتة أطول إن لزم األمر

  التدقيقجودة على رقابة الأساليب  :المطلب الثاني

، هذا ما جعل املنظمات املهنية والتشريعات احلكومية يف العديد من الدول رقابة جودة التدقيق بالنظر إىل األمهية اليت إكتستها   

ىل بني ما يعىن تعىن بإرساء بعض الوسائل واألساليب اليت ميكن استخدامها هلذا الغرض، وقد انقسمت هذه الوسائل واألساليب إ

برقابة أداء املدققني وما يعىن برقابة جودة مكاتب التدقيق، وينبع هذا االنقسام من عدم وجود معايري واضحة لتحدد األساليب 

املعيارية للوقوف على مدى سالمة وكفاية اإلجراءات والسياسات املتعلقة برقابة اجلودة داخل مكاتب التدقيق، وهلذا سنحاول 

 .ساليب اليت تبنتها بعض اهليئات الدولية واملنظمات احمللية عرب العامل من خالل هذا املطلبعرض بعض األ

 وضع نظام لرقابة الجودة داخل شركات ومكاتب التدقيق : أوال

نظام ، حتت عنوان رقابة اجلودة هبدف وضع (223رقم )فقد أصدر اإلحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني، معيار التدقيق الدويل    

 :ملراقبة اجلودة يف شركات ومكاتب التدقيق من خالل

 حتديد عناصر وإجراءات الرقابة على جودة شركات التدقيق؛ -

، (223)حتت عنوان ضبط اجلودة، ويعد هذا املعيار تطويرا للمعيار رقم ( 30)إصدار معيار التدقيق الدويل رقم  -

لشركات واملكاتب اليت تؤدي عمليات تدقيق ومراجعة البيانات ويهدف معيار ضبط اجلودة إىل رقابة اجلودة على ا

 85:املالية، ووضع نظام لضبط جودة هذه الشركات والتزويد بتأكيد معقول بأن

 الشركة وموظفيها ملتزمون باملعايري املهنية واملتطلبات القانونية والتنظيمية املطبقة؛ 

 ارير الصادرة عن الشركة أو املكتب مناسبةالتق. 

إال أن هذا النظام املتعلق برقابة اجلودة داخل مكتب التدقيق، جيب أن تتوفر فيه مجلة من املتطلبات حىت يكون قادرا على القيام    

 86:بدوره حسبما تقتضيه مسئولياته امللقاة على عاتقه، وتشتمل هذه املتطلبات ما يلي
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 .315 ص سابق، مرجع الشحنة، زيد أبو رزق 
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 شاطات داخل املكتب؛أن يتالءم مع حجم املكتب وهيكله التنظيمي، وأن يصمم حبيث يشمل كافة األقسام والن -

 أن يتالءم مع طبيعة املكتب ونشاط الزبائن؛ -

أن يكون قابال الحتواء واستيعاب النمو املستقبلي يف أعمال املكتب أو الشركة، سواء من حيث حجم العمل أو  -

 .طبيعته

علقة باجلودة بشكل خاص، أن تكون هناك قناعة معقولة بتوافق املكتب مع املعايري املهنية بشكل عام واملعايري املت -

ـــ  ــ  :خاصة فيما يتعلق بـــ

 وصف لسياسات وإجراءات كل ضابط من ضوابط اجلودة بالنسبة لقابليتها للممارسة العملية للمكتب؛ 

 إيصال سياسات وإجراءات نظام رقابة اجلودة للعاملني باملكتب؛ 

 قيام املكتب مبراقبة فعالية هذه السياسات واإلجراءات . 

 أسلوب مراجعة النظير: ثانيا

مل يكن هناك أية أداة أو وسيلة لتنظيم أداء مكاتب التدقيق يف الواليات املتحدة األمريكية، بل كان التنظيم  0777حىت عام   

على  قاصرا على املمارسات املهنية الفردية، مما أدى إىل زيادة الدعاوي القضائية املرفوعة ضد مكاتب التدقيق، وزيادة الضغوط

مهنة احملاسبة من قبل الكوجنرس، ويف استجابة النتقادات الكوجنرس وتقرير جلنة مسؤوليات املدققني، ولتسهيل برامج املعهد 

املتعلقة بالرقابة على اجلودة عن طريق التنظيم الذايت، فقد انشأ فقد أنشأ املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني قسما ملكاتب 

ن هذا القسم شعبتني، الشعبة األوىل ملكاتب التدقيق اليت تتوىل تدقيق الشركات املسجلة يف سوق األوراق املالية، احملاسبة ويتفرع م

والشعبة الثانية خاصة مبكاتب التدقيق اليت تدقق باقي الشركات، وبذلك تعد مراجعة النظري أحد أهم متطلبات االنضمام للمعهد 

قيام مكتب تدقيق خارجي تابع هليئة ما "، ويقصد مبراجعة النظري يف هذا اإلطار على أنه، 87األمريكي للمحاسبني القانونيني

 .88"مبراجعة وتدقيق عمل مكتب تدقيق خارجي آخر تابع لنفس اهليئة

                                                                                                                                                                                              
86

 في الحسابات مراقبي مكاتب من عدد على دراسة – الحسابات مراقبي مساعدي أداء على الجودة لرقابة مقترح نظام يد،السع أحمد صبا 

 . 59-52ص ،5119 العراق، ،22 العدد واالقتصاد، اإلدارة مجلة ،نينوى محافظة
 .21 ص سابق، مرجع أحمد، مظهر محمد حمدم  87
 .22 ص سابق، مرجع السعيد، أحمد صبا  88
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جودة أداء مكتب التدقيق بواسطة عضو أو أكثر من مكاتب التدقيق األخرى، وهذا وبالتايل فهذا األسلوب يقتضي، تقييم     

 89:هبدف ما يلي

التأكد من أن مكتب التدقيق ملتزم مبعايري الرقابة على جودة التدقيق، وذلك من خالل فحص أوراق العمل، والوثائق  -

 املكاتب األعضاء ملتزمة بباقي متطلبات العضوية يف املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني؛األخرى، والتأكد من أن 

إبداء رأي فين مستقل عما إذا نظام رقابة اجلودة املطبق مبكتب التدقيق يوفر للمكتب ضمان معقول عن اتساق  -

 عملياته مع املعايري املهنية؛

لتدقيق من حيث مدى مالءمته ومناسبة تصميمه للمكتب، ومدى كفاية دراسة وتقييم نظام رقابة اجلودة ملكتب ا -

التوثيق لسياسات وإجراءات رقابة اجلودة وتوصيلها إىل األشخاص العاملني باملكتب، وختفيض حاالت فشل التدقيق 

 .أو منع حدوثها

 :أنواع مراجعة النظير -0

، كمعيار خيتص (AICPA)قبل املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  لقد مت اعتماد مراجعة النظري يف الواليات املتحدة من     

بفحص ومراجعة أعمال شركات التدقيق والرقابة عليها، ومت تعديل هذا األسلوب ليشمل ثالث أنواع من الفحص، وذلك للتحقق 

ة وفعالية، وتتمثل هذه األنواع من جودة عمليات التدقيق اخلارجي، ويهدف إىل التأكد من أن نظام رقابة اجلودة يعمل بكفاء

  90:الثالث فيما يلي

 مراجعة النظام أو المراجعة المباشرة -2

يهدف إىل التأكد من أن نظام رقابة اجلودة على عمليات التدقيق يف املكتب قد صمم طبقا ملعاير رقابة اجلودة الصادرة عن     

 .هو خمطط هلا اسبني القانونيني، وأن هذه السياسات واإلجراءات املتعلقة برقابة اجلودة قد طبقت فعال كمااملعهد األمريكي للمح

 مراجعة االرتباط  -0

توفري أساسا للقائم بالفحص للتأكد من مراعاة املدقق عند ارتباطه مبهمة عمل مع العميل، للمعايري املهنية  ويقصد هبا     

 .وأن التوثيق يف مكتب التدقيق يراعي املتطلبات الواردة يف قائمة معايري خدمات احملاسبة واالستشارات الصادرة يف هذا اجملال،

  

                                                             
 .25 ص سابق، مرجع أحمد، مظهر محمد محمد  89
 .511 ص سابق، مرجع خليدة، عابي  90
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 مراجعة التقرير  -4

يهدف إىل مساعدة املدقق الذي يقوم باالرتباط مع العميل لتقدمي خدماته االستشارية، إىل التحقق من مدى التزام املكتب      

وتقدمي تقرير حول ما توصل إليه نتيجة عملية التدقيق املأداة، وأن ينفذ العمل املوكل إليه بأعلى مستوى  بنظام الرقابة على اجلودة

 .من اخلدمة

 دور مراجعة النظير في تحسين جودة التدقيق -5
كتب التدقيق، ويتم إىل جمموعة من القواعد واإلجراءات والسياسات اليت يتم االلتزام هبا يف أداء العمل مبتشري جودة التدقيق     

وضع تلك اإلجراءات يف ضوء معايري رقابة اجلودة وقواعد السلوك املهين، ويرتتب على تنفيذها حتسني مستوى أداء املكتب، ومن 

هنا يبدأ دور مراجعة النظري من خالل تقييم هذا األداء انطالقا من معايري اجلودة اليت متثل جمموعة متكاملة من السياسات 

ت، اليت يعد االلتزام هبا عبارة عن تأكيد معقول بأن أداء املكتب يتم يف مستوى عال من اجلودة، وهو ما ميكن التعبري واإلجراءا

 .عنه من خالل الشكل املوايل
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 دور مراجعة النظير في تحسين جودة التدقيق  (: 34-33)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، جملة احملاسبة واملراجعة دراسة ميدانية–مقومات تفعيل مراجعة النظير كأداة للرقابة على جودة المراجعة امي حممد، حسن شق: المصدر
AUJAA ،88، ص 2095، اجمللد الثاين، العدد األول،القاهرة. 

فيه النقاط املكتشفة  فباإلضافة إىل ما سبق فإن فريق مراجعة النظري مطالب بإعداد تقريرا عن كل مكتب يتم فحصه موضحا   

أثناء الفحص واليت تتطلب إجراءات مصححة من جانب املسئولني يف مكتب التدقيق، أو تلك اليت تتطلب تطويرا جوهريا لنظام 

رقابة اجلودة، أو مدى االلتزام به وفقا لقسم مكاتب التدقيق يف املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني، ولقد أثبت هذا األسلوب  

أطراف متعددة تستخدم 
وتقرير لمالية ا القوائم

  التدقيق

تحسين مستوى جودة 
 التدقيق

متابعة تنفيذ توصيات 
 تقرير مراجعة النظير

 معايير رقابة الجودة

تقييم أداء مكتب  تحديد نقاط الضعف تحديد نقاط القوة
 التدقيق

 تقرير التدقيق

 مكتب التدقيق

 مراجعة النظير
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ليته يف مساعدة املكاتب يف حتقيق معايري رقابة اجلودة وحتسني أداء املمارسني، إال أنه مل يسلم من بعض االنتقادات املوجهة فعا

أليه، خصوصا بعد األحداث اليت تعرضت هلا املهنة يف السنوات األخرية بأمريكا، واليت من ضمنها اهنيار شركة إنرون واليت بدورها  

 91:والذي يعد أحد املكاتب الكرب آنذاك، وأهم تلك االنتقادات ما يلي(أرثر أنديرسون)مكتب التدقيق كانت السبب يف زوال 

 أن مراجعة النظري تؤدى بشكل روتيين، ويهتم القائمون هبا بالشكل أكثر من املضمون؛ -

 ل، وقد يكونوا غري مؤهلني للقيام به يف بعض األحيان؛أن األشخاص القائمني هبا غري متفرغني هلذا العم -

أن هذا األسلوب حيمل شبهة اجملاملة فيما بني مكاتب التدقيق، حيث أتاح قسم مراجعة النظري باملعهد األمريكي  -

حياد للمحاسبني القانونيني ملكتب التدقيق احلرية يف اختيار املكتب الذي سيقوم بفحصه، مما يؤثر على استقاللية و 

 .املكتب القائم بالفحص وبالتايل تقرير الفحص

 (PCAOB) أسلوب مجلس اإلشراف على مكاتب المحاسبة والتدقيق العامة: ثالثا

الذي أصدره  Sarbanes – Oxelyأنشأ جملس األشراف على مكاتب احملاسبة يف إطار التغريات اليت أحدثها قانون    

فضائح اإلفالس اليت طالت العديد من الشركات األمريكية، وهذا يف سبيل محاية الكوجنرس األمريكي بعد فرتة وجيزة من 

املستثمرين واملصلحة العامة واستعادة الثقة مبهنة احملاسبة، وذلك بإصالح املمارسات املتعلقة هبذه األخرية وأعمال الرقابة على 

 .املكاتب والشركات خلاصة باملهنة

ملراجعة مكاتب التدقيق بالواليات املتحدة من قبل االحتاد األوريب والعديد من دول العامل مع بعض وقد اتبع هذا النموذج الرقايب   

 .92التعديالت ملوائمة خصوصية كل بلد

 الشكل القانوني للمجلس -1

تدقيق، هيئة رقابية مستقلة غري هادفة للربح، تسعى لتنظيم مهنة التدقيق واملدققني، من أجل حتسني دقة تقارير ال يعد اجمللس    

، ويتشكل اجمللس من مخسة أعضاء معروفني بالنزاهة والسمعة احلسنة، مع 93(SEC)وهذا بإشراف من هيئة سوق األوراق املالية 

                                                             
91

 . 511-513 ص سابق، مرجع خليدة، عابي 
92

.           12/55/5152 بالموقع التصفح تاريخ  الموقع من االقتصادية، مال صحيفة من مقال ،المراجع عمل يراجع من ادريس، الرحمن عبد نايف 

23-10-http://www.maaal.com/archives/2017                   
93

 ،السودانية العامة المساهمة شركات في المراجعة في التوقعات فجوة تضييق في ودورها الشركات حوكمة آليات الحاج، محمد سلطان فهيم 

 .11 ص ،5155 الخرطوم، ا،والتكنولوجي للعلوم السودان جامعة األول، العدد واالقتصادية، االنسانية العلوم مجلة

http://www.maaal.com/archives/2017-10-23
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إملامهم الكايف بطبيعة اإلفصاح عن العمليات املالية، وواجبات ومسؤوليات املدققني فيما يتعلق بإعداد وإصدار التقارير، كما 

 94:يشرتط يف عضوية اجمللس باإلضافة إىل ما سبق، ما يلي

أن يكون هناك عضوين فقط من األعضاء اخلمسة حاصلني على ترخيص حماسب قانوين، أما البقية فيتم تعينهم من  -

 قبل هيئة سوق األوراق املالية بالتشاور مع رئيس جملس حمافظي االحتياطي الفيدرايل و وزير املالية؛

 تفرغني خلدمة اجمللس يف أي وقت؛أن يكون األعضاء م -

 عدم تزامن عمل أي عضو يف اجمللس مع ممارسة أي مهنة أو نشاط جتاري؛  -

 أن يكون رئيس اجمللس قد توقف عن مزاولة املهنة ملدة ال تقل عن مخس سنوات قبل توليه رئاسة اجمللس؛ -

  95:يليأما املؤهل العلمي فيما يتعلق بأعضاء اجمللس فينبغي أن يكون كما 

 سنوات؛ 30ل عن درجة الدكتوراه أو ما يعادهلا، وخربة عملية يف جمال احملاسبة والتدقيق ال تق -

    .  سنوات 30درجة املاجستري يف احملاسبة أو ما يعادهلا، وخربة عملية يف جمال احملاسبة والتدقيقي ال تقل عن  -

 مهام وواجبات المجلس -2

 :يتعني على اجمللس القيام بالواجبات واملهام التالية

لتدقيق للشركات املسامهة املسجلة يف سوق األوراق اإلشراف على مكاتب التدقيق املسجلة لديه واليت تعد تقارير ا -

 املالية؛

إصدار أو تبين معايري التدقيق، ومعايري رقابة اجلودة، ومبادئ السلوك املهين، ومعايري االستقالل، وأية معايري أخرى  -

 تتعلق بإعداد تقارير التدقيق للشركات املسامهة املسجلة يف البورصة؛

 راجعة املسجلة لديه؛إجراء تفتيش ملكاتب امل -

إجراء التحقيقات واإلجراءات التأديبية املتعلقة هبا، وفرض العقوبات املالئمة على مكاتب التدقيق املسجلة لديه، وعلى  -

 أي شخص ذو عالقة هبا؛

                                                             
94

 .25 ص سابق، مرجع أحمد، مظهر محمد محمد 
95

 اإلدارة مجلة ،الخارجي التدقيق مهنة كفاءة من الرفع في( أوكسلي – ساربينز) قانون دور علي، سيد المنعم عبد اسامة الدوغجي، حسين علي 

 .   59-52ص ،5155 األردن، ،22 العدد واالقتصاد،
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دمة من قبل القيام بالوظائف والواجبات الضرورية واملالئمة لتطوير املعايري املهنية لتحسني جودة خدمات التدقيق املق -

 مكاتب التدقيق املسجلة لديه، أو أي شخص ذو عالقة بذلك؛

تأكيد التزام مكاتب التدقيق املسجلة لديه، وأي شخص ذو عالقة هبا، هبذا القانون وقواعد اجمللس، واملعايري املهنية  -

 وقوانني هيئة األوراق املالية املتعلقة بإعداد وإصدار تقارير التدقيق؛

 .خاصة باجمللس وإدارة عملياته وموظفيه وضع ميزانية -

 شروط االنضواء تحت مسؤولية المجلس -3

تعد مكاتب التدقيق اليت تقوم بتدقيق الشركات املسجلة لدى هيئة سوق األوراق املالية، ملزمة بالتسجيل لعضوية اجمللس يف    

يقوم أي شخص أو مكتب غري مسجل يف اجمللس  يوم من تاريخ تشكيل اجمللس، وبالتايل يعدمن غري القانوين أن 003غضون 

بتدقيق وإصدار التقارير املالية للشركات املسجلة لدى هيئة سوق األوراق املالية، وقد حدد اجمللس بعض املتطلبات الواجب توافرها 

 96:يف مكاتب التدقيق للموافقة على انضوائها

 ل على طلب التسجيل يف اجمللس؛احلصو  -

تقدمي قائمة بأمساء العمالء من الشركات املسجلة لدى هيئة سوق األوراق املالية، واليت قام املكتب بإعداد أو إصدار  -

تقارير مراجعة هلا يف السنة السابقة، وكذلك اسم أي عميل يتوقع مكتب التدقيق أنه سيعد أو يصدر هلا تقارير مراجعة 

 سنة احلالية؛أثناء ال

كشف باألتعاب اليت السنوية اليت تلقاها املكتب منكل عميل والناجتة عن خدمات التدقيق، واخلدمات األخرى  -

 خبالف املراجعة؛

 اإلفصاح عن أية معلومات مالية أخرى ضخمة ذات عالقة بالسنة املالية املكتملة مؤخرا؛ -

 مبمارسات التدقيق واحملاسبة؛قائمة بسياسات رقابة اجلودة للمكتب، واخلاصة  -

قائمة بكل املدققني املرتبطني باملكتب، باإلضافة إىل عدد رخص مزاولة املهنة، مع حتديد املؤهالت والرخص احلاصل  -

 عليها املكتب نفسه؛

                                                             
 بتصرف. 21 ص سابق، مرجع أحمد، مظهر محمد محمد  96
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رتبط اإلفصاح عن أية معلومات متعلقة باألعمال اإلدارية أو أية إجراءات تأديبية معلقة ضد املكتب، أو أي شخص م -

 باملكتب؛

تقدمي نسخ من أوراق العمل احملفوظة واليت تكشف عن املخالفات احملاسبية وعن اخلالفات بني العميل واملكتب  -

 واملتعلقة بتقرير التدقيق؛

اإلفصاح عن أية معلومات أخرى متعلقة بقواعد اجمللس، واليت حتددها هيئة سوق األوراق املالية حسب الضرورة حلماية  -

 .ثمرين واملصلحة العامةاملست

وعلى مكتب التدقيق املسجل لدى اجمللس تقدمي تقرير سنوي للمجلس لتوضيح أية تغريات حدثت يف املعلومات املقدمة     

  .بطلب التسجيل، أو أية تغريات يف أي معلومات مت طلبها من قبل اجمللس أو هيئة سوق األوراق املالية

 معايير التدقيق ومعايير الرقابة على الجودةمسؤولية المجلس فيما يتعلق ب -4

بتبين املعايري املقرتحة من قبل أحد اهليئات املهنية اليت تعىن مبهنة التدقيق أو أكثر، كما حيق للمجلس القيام  يقوم اجمللس    

هذا من خالل الصالحية اليت بتنقيحها أو تعديلها أو تغيريها، وذلك حسب ما يراه مناسبا حلماية املستثمرين واملصلحة العامة، و 

 .خيوهلا له القانون وقواعد هيئة سوق األوراق املالية

كما يقوم اجمللس بإجراء تفتيش ملكاتب التدقيق، لتقييم مدى التزام املكاتب واألشخاص ذوي العالقة هبا، بقواعد هيئة سوق     

ومعايري الرقابة على اجلودة اليت تبناها اجمللس من خالل العناصر  األوراق املالية، أو املعايري املهنية املرتبطة بأداء تلك املكاتب

 97:التالية

 مراقبة األخالقيات املهنية واالستقالل؛ -

 االستشارة الداخلية مثل األسئلة املتعلقة باحملاسبة والتدقيق يف املكتب؛ -

 عملية اإلشراف على مهمة التدقيق؛ -

 والتطوير املهين وترقية املوظفني؛ التوظيف -

 قبول العمالء واالستمرار معهم؛ -

 التفتيش الداخلي؛ -

                                                             
 .22 ص السابق، المرجع نفس  97
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 .أية متطلبات أخرى للمجلس قد يتم توضيحها -

وعليه يتضح من خالل ما سبق أن عملية الرقابة على جودة أداء مكاتب التدقيق أخذت منحى آخر غري الرقابة الذاتية     

ابة مكاتب التدقيق على بعضها البعض، لتتحول إىل أسلوب رقابة اهليئات املستقلة والذي انبثق أساسا من ملكاتب التدقيق أو رق

، لينتشر يف عديد الدول األخرى، وهذا بالنظر لعجز وفشل أسلوب مراجعة النظري على حتقيق (Sarbanes - Oxely)قانون 

ياد وخضوع املراقبني للمهنة وتأثري ذلك على مصداقية أعمال الرقابة، الرقابة على جودة التدقيق، وهذا يرجع باألساس ملشكلة احل

لذلك جلأت العديد من الدول وخاصة املتقدمة منها إىل تبين أسلوب رقابة اهليئات املستقلة على أعمال مكاتب التدقيق، وهذا 

نسا من خالل إنشاء اجمللس األعلى إقتداء مبجلس اإلشراف على مكاتب احملاسبة والتدقيق، وهو النسق الذي سارت فيه فر 

 98:لالضطالع باملهام التالية يف ما يتعلق برقابة اجلودة على أعمال التدقيق( H3C)حملافظي احلسابات 

 متابعة مهنة تدقيق احلسابات اخلارجي؛ -

 مراقبة جودة أعمال املدققني اخلارجيني؛ -

 .يف تنفيذ عملية فحص النظري من طرف مكاتب وشركات التدقيق حتديد وضمان السلطة -

ويف ذات الشأن فإن الشكل املوايل يوضح مدى فعالية تبين الرقابة على جودة أعمال التدقيق من قبل اهليئات املستقلة، ومدى     

 .إضفائها للثقة يف خمرجات عملية التدقيق

  

                                                             
 .512 ص سابق، مرجع خليدة عابي  98
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 ي دعم رقابة الجودة على أعمال التدقيق     دور الهيئات المستقلة ف(: 35-30)الشكل رقم 

   

  

   

     

         

Source : Mouna Hazgui, Ridha Manita, Christine Pochet, Les défaillances affectant la qualité de l’audit : Une 

étude qualitative sur le marche français, 31 ème Congrés de l’association francophone de comptabilité, La 

crise et des nouvelles problématiques de la valeur, université de Nice, France, May 2010, p 05. 

 

 لمهنية في تحقيق جودة التدقيقتجارب بعض المنظمات ا: المطلب الثالث

جهودا حثيثة لتحسني األداء واالرتقاء به، وذلك من خالل لقد اسرتعت جودة التدقيق اهتمام العديد من املنظمات، وبذلت    

اء املهام املوكلة إصدار العديد من املعايري واملتعلقة بالرقابة على جودة األداء، والعمل على إلزام املدققني بالتقيد هبا ومراعاهتا يف أد

إليهم، وقد مت إصدار العديد من النشرات واإلرشادات والتوصيات يف هذا الشأن، وسنتطرق فيما يلي إىل توضيح إسهامات بعض 

 .هذه املنظمات

  AICPAالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين : أوال

أسيس جلنة تابعة للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني، ويعد السباق يف االهتمام مبوضوع جودة التدقيق، وهلذا فقد مت ت   

" ، بعنوان (05)م، بيان مبادئ التدقيق رقم 9195وهي جلنة هولنت لدراسة رقابة اجلودة، وقد أصدرت هذه اللجنة يف عام 

، كما قام املعهد "ات الشركاتاالعتبارات اليت جيب مراعاهتا فيما يتعلق بالرقابة على اجلودة يف املكاتب اليت ختتص مبراقبة حساب

م، بإنشاء دائرة خاصة لشركات تدقيق احلسابات تضم قسمني، ومها قسم املمارسة جمللس األوراق املالية، وقسم 9199يف عام 

 

 

 االستقاللية                                                                   الثقة                                     

                                                      

 استرجاع الثقة

هيئات الرقابة المستقلة 
 على أعمال المدققين

( H3C - PCAOD) 
  

مكاتب وشركات التدقيق 
 الخارجية

المستفيدون من خدمات 
...المستثمرون،)التدقيق   
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سنوات  ( 02)ممارسة الشركات اخلاصة، ووضعت هذه الدائرة شرطا يلزم خضوع شركة التدقيق لربنامج تدقيق اخلربة مرة كل ثالث 

حول الرقابة على ( 09)م فقد أصدرت معيار التدقيق رقم 9191متطلبات العضوية لكل قسم من أقسامها، أما يف عام  كأحد

احلياد، ختصيص األفراد، لتأدية األعمال ) معايري، يتعني على كل مكاتب التدقيق مراعاهتا ( 01)جودة التدقيق وقد تضمن تسعة 

تابعة أعمال املساعدين، التعيني، التدريب املستمر، الرتقية، قبول العمالء واستمرار العالقة املتعلقة بكل مهمة تدقيق، االستشارة، م

م فقد أنشا املعهد اللجنة التنفيذية لإلشراف على جودة عمليات التدقيق، 9188، أما يف عام (معهم، الفحص الدوري والتفتيش

مبهمة وضع برنامج جلودة التدقيق واإلشراف على تنفيذ ذلك وإىل جانب ذلك مت إنشاء قسم لتدقيق اجلودة النوعية يضطلع 

الربنامج، حبيث يقوم بأداء عمليات التدقيق ملكاتب احملاسبني القانونيني املشرتكة بالربنامج كشرط الستمرار عضويتهم يف املعهد 

(AICPA)99.عالية اجلودة ، وقد أسهم برنامج تدقيق اجلودة يف حتسني األداء املهين للمدققني، إجناز أعمال 

  IFACاالتحاد الدولي للمحاسبين : ثانيا

، وقد حدد "ضبط جودة عملية التدقيق"، (08)م بإصدار الدليل الدويل رقم 9189قام االحتاد الدويل للمحاسبني يف عام    

الصفات الشخصية، املهارة والكفاءة، توزيع املهام، التوجيه، قبول واستمرار ) هذا الدليل ستة معايري لضبط جودة التدقيق، وهي 

بع االحتاد الدويل للمحاسبني جهوده يف الرقابة على جودة التدقيق، وذلك من خالل التعديالت اليت ، وتا(العمالء، التفتيش

، ويهدف هذا الدليل إىل وضع معايري 100م0770وهذا عام (  223IAS)، ليحمل الرقم (30)أجراها على الدليل رقم 

املعيار املرشد األساسي يف جمال جودة التدقيق ملكاتب وشركات تدقيق احلسابات  وتقدمي إرشادات تتعلق جبودة التدقيق، ويعد هذا

 .يف الدول اليت تتبىن املعايري الدولية

، ضمن دليل إصدارات معايري التدقيق الدولية (ISQC 1)م،  فقد مت اعتماد معيار رقابة اجلودة األول 2332أما يف عام   

(IFAC)ات مكاتب وشركات التدقيق املتعلقة بنظام رقابة اجلودة لديها، ويوضح أن هدف الشركة ، ويتناول هذا املعيار مسؤولي

هو إجياد نظام لرقابة اجلودة، وااللتزام به، كما يتطرق املعيار إىل مكونات نظام رقابة اجلودة، من سياسات مصممة لتحقيق اهلدف 

 .   101االمتثالمن نظام رقابة اجلودة، واإلجراءات الالزمة لتطبيق، ومراقبة 

                                                             
99

، مجلة أنموذج مقترح لتفعيل الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق في تحقيق جودة التدقيقإسراء كاظم عبيد حسن اللهيبي، صالح نوري خلف،  
 بتصرف. 371 -362، ص 3102، جامعة بغداد، 32، العدد 10دراسات محاسبية ومالية، المجلد 

 .371نفس المرجع ، ص  100
101

 بتصرف. 529 ص سابق، مرجع خليدة، عابي 
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   ICAEWمجمع المحاسبين القانونيين في انجلترا و ويلز :  ثالثا

م، بتنظيم املهنة، وبذل جهودا كبريا من اجل النهوض مبهنة احملاسبة والتدقيق يف اململكة 0003لقد اهتم اجملمع ومنذ نشأته يف  

قامت جلنة الفحص لتابعة للمجمع بإصدار معايري الرقابة على جودة األداء املهين مبكاتب احملاسبة م،  0702املتحدة، ويف عام 

االستقالل، التعيني، االلتزام بالشروط، تطوير، ) والتدقيق، وقد حددت عشرة معايري للرقابة على جودة األداء املهين، متثلت يف 

شراف، الفحص الداخلي الدوري، قبول عمالء جدد واالستمرار معهم، التعليم وتدريب املوظفني، املشورة، الكفاية املهنية واإل

 (.املستمر، جتنب األمور اليت تؤثر على موضوعية األداء املهين

 هميتها أالحاجة إلى معايير رقابة الجودة و : رابعا

رتاكها يف إصدارها ملعايري تضمنها من خالل عرضنا إلسهامات بعض املنظمات املهنية يف حتقيق جودة التدقيق، يظهر جليا اش  

اليت تكون ملزمة التطبيق بالنسبة لألعضاء املنتمني هلذه املتعلقة برقابة وتطبيق نظم اجلودة، و جراءات والقواعد مجلة من اإل

 .، أو للذين يرغبون يف االنضواء حتتهااملنظمات املهنية

وتنديها فيما يتعلق بأداء مهام التدقيق، وبالتايل مت وضع بعض وقد دعت احلاجة لتلك املعايري ملواجهة مشاكل اجلودة    

السياسات واإلجراءات للحيلولة دون ذلك، وهذا من خالل االلتزام هبا وبتطبيقها، كما يبقى للجهة اليت تصدر معايري رقابة 

ري اليت أصدرهتا، حيث تقوم املعايري اجلودة سلطة ومسؤولية إجراء اختبارات التحقق وااللتزام للتأكد من التطبيق الفعلي للمعاي

برسم اإلطار العام ملكتب التدقيق وترتك له حرية وضع اإلجراءات والسياسات اخلاصة به، مبا يتناسب وإمكانياته املادية والبشرية 

 102:وحجمه، وتكمن أمهية وجود هذه املعايري فيما يلي

 جراءاهتا؛توثيق سياسات مكاتب التدقيق وإ -

 حتقيق التأكيد املعقول حول جودة أعمال مكاتب التدقيق؛ -

 توفري وسيلة جيدة لتسويق أعمال وخدمات مكاتب التدقيق؛ -

 إعطاء إنذار مبكر باملشكالت واألخطاء املتوقع حدوثها؛ -

 زيادة الكفاءة املهنية ملمارسي املهنة؛ -
                                                             

 .525 ص المرجع، نفس  102
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 زيادة املوضوعية واملصداقية؛ -

 ملكاتب التدقيق لفحص أعمال مكاتب التدقيق األخرى؛ إعطاء الفرصة -

 .حتقيق املتطلبات النظامية جلهات الرقابة على مهنة التدقيق -

تعترب جودة التدقيق مطلبا أساسيا وهدفا تسعى كل املنظمات املهنية حتقيقه، وقد اعتمدت يف ذلك على مجلة من املعايري اليت    

ا احلفاظ أداء مهام التدقيق يف أعلى مستوى من اجلودة، ومل يعد أمر العناية جبودة خدمات مكاتب اعتربهتا مبثابة مقاييس من شأهن

التدقيق وإصدار معايري يف هذا الشأن مقتصرا على الدول االقتصادية العظمى، وإمنا امتد ليشمل العديد من الدول النامية، رغبة 

 .الركب الذي جيب أن متضي فيه اجلزائرمنها يف النهوض باملهنة وجعلها أكثر موثوقية، وهو 
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    :خالصة الفصل   

تطرقنا من خالل هذا افصل إىل خمتلف املفاهيم النظرية اليت ختص جودة تدقيق احلسابات من خالل استعراض بعض      

التدقيق، مع إبراز املنافع اليت  التعريفات واملفاهيم املختلفة، واألمهية البالغة جلودة التدقيق ملختلف الطوائف املستفيدة من خدمات

ميكن حتقيقها من خالل أداء مهام التدقيق وفقا املستوى املطلوب من اجلودة، باإلضافة إىل خمتلف العوامل اليت من شأهنا التأثري 

معايري التدقيق واليت أقرهتا  على جودة تدقيق احلسابات، كما قمنا بعرض خمتلف املتطلبات الواجب توفرها يف نظام رقابة اجلودة 

رقابة عليها، انطالقا من اإلجراءات اليت يتم ، واألساليب املستخدمة يف الالدولية لرقابة اجلودة املنبثقة عن االحتاد الدويل للمحاسبني

ال تبنيها داخل مكاتب وشركات التدقيق للرقابة على جودة أداء عملية التدقيق إىل رقابة مكاتب التدقيق على بعضها البعض، وصو 

 .إىل رقابة اهليئات املستقلة على أداء مكاتب التدقيق املنضوية حتت سلطتها

كما مت عرض بعض اهليئات الدولية الكربى وذات الصدى العاملي، وجتربتها يف حتقيق جودة تدقيق احلسابات، وتطويرها املستمر    

لضرورة حتقيق اجلودة يف أداء عملية التدقيق بالنظر الرتباطها ملعايريها يف هذا الشأن، واليت تدل على إعطائها قدر كبري من األمهية 

 .بكل جوانب االقتصادي القومي يل بلد
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 :تمهيد 

حتتل اجلودة يف جمال تدقيق احلسابات صدارة االهتمام يف اجملال االقتصادي واملايل ، وكل الدول تسعى جاهدة ألن تكون    

مكاتب التدقيق العاملة هبا ذات كفاءة يف ممارسة املهام املنوطة هبا، لتمكن من تلبية حاجات املستفيدين بصفة خاصة واجملتمع 

 .خدمة للدور الذي وجدت من أجله بصفة عامة، وهذا

فبالرغم من التطورات اليت طرأت على عملية التدقيق من خالل اإلصالحات اليت شهدهتا مهنة حمافظ احلسابات مطلع    

الذي أعطى نفسا جديدا للمهنة، بعد التحوالت اليت شهدها النظام االقتصادي يف  (91-08)التسعينات بصدور القانون 

ن التحوالت الوطنية والدولية جاءت حبتمية إعادة النظر يف املقومات األساسية للمهن احملاسبية مبا فيها مهنة حمافظ اجلزائر، إال أ

احلسابات ، وذلك مطلع العقد احلايل، وهذا سعيا منها للرفع باملستوى النوعي ألداء مهام التدقيق وخمرجات هذه العملية احليوية 

والذي ينظم  (10-01)ء الذي دفع باجلزائر بالتوجه اإلصالحي من خالل إصدار القانون يف أي نشاط اقتصادي، وهو الشي

املهن احملاسبية الثالث، اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، وهذا من خالل مجلة من اإلصالحات اليت مل يتم 

 .السابق (91-08)مراعاهتا يف القانون 

هات النظر بني املهنيني واآلكادميني حول أثر هذه اإلصالحات ومدى جناعتها يف إجياد احللول ملا وقد دفعنا التباين يف وج   

تعانيه مهنة حمافظة احلسابات، إىل اختيار عينة من بني املهنيني الذين يعدون املرآة العاكسة للمهنة أمام كل املستفيدين، وعلى 

مدى جديتها وأثرها يف حتسني وتفعيل األداء اجليد هلؤالء املهنيني، حيث مت اعتبارهم املعنيون هبذه اإلصالحات، وللوقوف على 

استبيان منها، ومت معاجلتها على النحو الذي يعرضه هذا  (47)استبيان على مكاتب معتمدة، غري أنه مت اسرتجاع (54) توزيع 

          . الفصل
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 مهنة محافظة الحسابات في الجزائر: المبحث األول

ج يف هذا املبحث إىل اخليار الذي تبنته اجلزائر فيما يتعلق بتطوير مهنة التدقيق من خالل سن مجلة من القوانني وسنعر   
 .والتنظيمات يف ظل ما عرف بإصالح مهنة احملاسبة يف اجلزائر، وإىل أهم اجلوانب اليت مستها هذه اإلصالحات 

 تبني الجزائر خيار اإلصالح : المطلب األول

إلصالح عملية متشابكة ومتداخلة يف العديد من اجلوانب ، وبالتايل فهذه العملية هلا مقتضياهتا وبيئتها وشروطها، ولقد ميثل ا   

الذي اتفق على أنه أصبح ال ( PCN)مت يف بادئ األمر تبين خيار اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر بتغيري املخطط احملاسيب الوطين 

، والذي من شأنه أن يليب 1مستقى من معايري احملاسبية الدولية( SCF)اهنة، بنظام حماسيب مايل يساير املرحلة االقتصادية الر 

ولقد كان هلذا التغيري األثر الكبري يف إحداث  احتياجات مستخدمي املعلومات احملاسبية، الداخليني واألجانب على حد سواء،

من ضمنها ضرورة إصالح مهنة التدقيق، واملمثلة مبحافظ  إصالحات على مستويات أخرى لضمان جناح العملية، واليت كان

احلسابات يف اجلزائر، باعتبارها هي األخرى شريك يف العملية احملاسبية، وأصبح من الضروري أن تكون خمرجاهتا على درجة عالية 

ء مهامهم على النحو املطلوب، من الدقة واملوثوقية، وهو األمر الذي  استدعى ضرورة توفر مهنيني ذوي خربة وتكوين كايف ألدا

وقد عانت املهنة حمافظ احلسابات على غرار باقي املهن احملاسبة األخرى، العديد من النقائص وعرفت انتكاسات عديدة، وهذا 

 2:يرجع بالدرجة األوىل إىل مجلة من األسباب املهمة التالية

املرتبصني، نتيجة للفراغ الذي عاشته املنظمة الوحيدة ضعف وترية التكوين والتأخر الكبري يف منح االعتماد للمهنيني  -

 املشرفة على املهن احملاسبية، واليت تسبب يف تعطل هياكلها؛

 ضعف فعالية صحاب املهنة حيال القضايا املصريية املتعلقة باملهنة، وابتعادهم شبه الكلي عن مسار التوحيد؛ -

 (.IFAC)مع أصحاب املهنة عرب العامل، مثل غياب شبه كلي عن املنظمات واهليئات الدولية اليت جت -

غياب سياسة تكوين جادة وحقيقية، تعد وتكون املهنيني اجلزائريني للعمل وفق قواعد املهنة بشكل جيد وكذلك وفقا  -

 للتطبيقات الدولية؛

                                                             
1

 حول، الدولي العلمي الملتقى في مقدمة مداخلة ،-تقييمية تحليلية دراسة – الجزائر في المحاسبي اإلصالح عوينات، فريد بلغيث، بن مداني 

 ،9322 نوفمبر 03-92يومي ،-ورقلة– مرباح قاصدي جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية الجزائر، في المحاسبي اإلصالح

 (بتصرف. )39 ص
2

 والتسويق، االبتكار مجلة الدولية، التدقيق ومعايير المحاسبية اإلصالحات بين الجزائر في التدقيق مهنة واقع إلياس، صالح جليلة، زوهري 

 )بتصرف(. 23-92 ص بلعباس، سيدي جامعة التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية ،39 العدد
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ة، والذي حال دون عدم االنضمام للهيئات الدولية، مما ترتب عنه االبتعاد عن مسار التوحيد وإصدارات املعايري الدولي -

 االستفادة من املزايا اليت تقدمها هذه اهليئات من مساعدات تقنية ألعضائها خاصة يف الدول النامية؛

 طبيعة التكوين الكتساب صفة املهين، أصبح ال يتماشى مع االحتياجات الفعلية للسوق؛ -

نوات، مما يطرح العديد من التساؤالت حول س 01فيما يتعلق باملسابقة الوطنية للدخول للمهنة مل تنظم منذ أكثر من  -

النية من وراء ذلك، خاصة وأن عدد اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات الذين يتوفرون على كفاءات مبقاييس دولية 

 حمدود جدا على املستوى الوطين؛

املية الولوج لسوق املهنة يف ضعف تنافسية املهنيني اجلزائريني لتواضع إمكانياهتم، خاصة يف ظل حماوالت املكاتب الع -

 اجلزائر؛        

غياب املهنة عن املسامهة اجلادة يف عملية اإلصالح، نتيجة لضعفها وعدم تأثريها يف بيئة احملاسبة اجلزائرية، وهذا يرجع  -

 . باألساس لسوء العالقة بني املهنيني واجمللس الوطين للمحاسبة

ة عوامل ومسببات أخرى ال تقل أمهية عن سابقاهتا، من شاهنا املسامهة يف ضرورة إجراء وباإلضافة للعوامل السابقة، هناك عد    

 :مجلة اإلصالحات اليت متت مباشرهتا، وهي

 ؛0202توفري الظروف الضرورية لتنفيذ فعال لنظام احملاسيب املايل اجلديد الساري املفعول منذ مطلع سنة  -

اليت باشرهتا العديد من الدول، اليت أصدرت خصيصا لعصرنة املهنة، السعي إلرساء نص قانون يتماشى واإلصالحات  -

 1وذلك بتعزيز صالحيات السلطات العمومية يف جمال مراقبة ممارسة املهنة؛

يف تسيري ومرافقة التغريات الطارئة على الفضاء االقتصادي واملهن احملاسبية على املستوى (91-08) حمدودية القانون  -

 الدويل؛   

 تنظيم واحد وهو املصف الوطين للمهن احملاسبية ألصناف مهن ختتلف يف مهامها وصالحياهتا؛مجع يف  -

 عدم املتابعة املنتظمة لطلبات االعتماد، واليت متتد بعضها لعدة سنوات؛ -

                                                             
1

 تم  للمحاسبة، الوطني للمجلس العام األمين تركي، بن رالقاد عبد المالية، بوزارة المحاسبي والتقييس العصرنة مدير موساوي، رشيد مع مقابلة 

 التصفح تاريخ https://www.djazairess.com/elmassa/32865  الموقع على متوفرة ،92/32/9323 بتاريخ المساء، بجريدة نشرها

29/30/9329. 

https://www.djazairess.com/elmassa/32865
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غري  االعتماد على اجتهادات غري مهنية مل ختضع للتكييف مع املعايري الدولية لتدقيق احلسابات، واليت تؤدي إىل رقابة -

 .  صادقة وال متنح ضمانات كافية للمصداقية والصورة احلقيقية للوضعية املالية وعمليات الرقابة

على أنه سيضمن استقرار للمهنة بالسماح للهيئة النقابية بالتفرغ  10-01وقد أقر املشرفون على إعداد مشروع نص القانون     

 الدولية من أجل حتضريهم إىل مواجهة املنافسة، مع انفتاح اخلدمات احملاسبية إىل حتسني مستوى معارف املهنيني يف جمال املعايري

     1.املقررة يف إطار انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة

وقد ساعدت جل هذا العوامل واألسباب، باإلضافة إىل الوضع املرتدي الذي شهدته املهنة، يف إعادة النظر يف تنظيمها ،    

، والذي يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، باإلضافة إىل (10-01)ما بإصدار القانون السي

يق جمموعة من املراسيم التنفيذية واملقررات املتممة للقانون، اليت مت التطرق هلا يف فصول سابقة، يف إطار التطور التنظيمي ملهنة التدق

، املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، وما (10-10)ل القانون السابق يف اجلزائر، والذي حل حم

تبعه من مراسيم وقرارات، والذي كان ميثل اإلطار القانوين والتنظيمي للمهن احملاسبية الثالث مبا فيها مهنة حمافظ احلسابات يف 

 .0101سنة إىل  0110ر يف الفرتة املمتدة من سنة اجلزائ

 

بالمقارنة ( 10-01)التي جاء بها القانون المتعلقة بمهنة محافظ الحسابات أهم النقاط التي شملتها اإلصالحات : أوال

 (:10-10)مع القانون 

 ، كان والبد من التعريج أوال(10-01)هنة حمافظ احلسابات يف ظل القانون مب واملتعلقة تبنيهاقبل تناول اإلصالحات اليت مت    

على هذه اخلطوة اليت اختذهتا اجلزائر، دون غريها من املصطلحات، مع فهم " إصالحات"لتفصيل مبسط حول استعمال مصطلح 

 .معناه واملقصد منه

 : المعنى اللغوي لمصطلح اإلصالح -0

ح الشيء ، وقد جاء يف لسان العرب، الصالح ضد الفساد، صلح ، يصلح، صالحا، وأصل"صلح"اإلصالح كلمة مشتقة من     

 2.بعد فساده أي أقامه

                                                             
1

  الرابط على ،30/30/9323 بتاريخ نشر األحرار، صوت جريدة" ،المحاسبة مهنة تنظيم على الوصاية تسترجع اليةالم وزارة" بعنوان مقال 

https://www.djazairess.com/alahrar/16023 29/30/9329 التصفح تاريخ.  
2

 .220 ص سابق، مرجع العرب، لسان قاموس 

https://www.djazairess.com/alahrar/16023
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ويتضح من خالل هذا املعىن اللغوي ملفهوم اإلصالح ومشتقاته، أنه يعين إعادة تقومي الشيء وإمتام ما يعرتيه من نقصان قد يفسد 

 .وظيفته أو حييده عن حتقيق اهلدف الذي وجد من أجله

لق منه، بتثبيت الصاحل فيه، وتعديل وتقومي الفاسد واالنتقال به وعليه فاإلصالح عملية تأخذ بعني االعتبار الوضع القائم وتنط   

 1.إىل وضع جديد أفضل، دون اشرتاط التغيري اجلذري

-10)، فهو قام باالعتماد على القانون (20-02)ومن خالل ما سبق تناوله، فاملشرع اجلزائري ومن خالل إصداره للقانون   

رأى بأهنا مناسبة وتقتضيها الظروف الراهنة، سواء على الساحة احمللية أو الدولية،  ، مع حماولة إدخال بعض التغريات اليت(20

وموثوقية املهنة، باإلضافة إىل عدم كفاية بعض اإلجراءات  نقص الذي كان يؤثر سلبا على مسعةوكذا سدا لبعض الثغرات وال

، والذي كان بداية (20-10)قيقة مت إرساؤها بصدور القانون واملتطلبات املتعلقة هبا، ألن اللبنة األوىل للتغريات اجلذرية يف احل

للحد من هيمنة أجهزة الدولة املتمثلة يف جملس احملاسبة واملفتشية العامة للمالية، على مهنيت اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات، 

ة حصرا للمفتشية العامة للمالية، واليت حيث كانت تقتصر مهام حمافظ احلسابات حينها، يف الرقابة على املؤسسات العامة واملخول

أين أصبحت املهن  20/25/0102،2املؤرخ يف ( 35-02)اليت مت إنشاؤها، وفقا للمرسوم رقم وزارة املالية، ختضع إلشراف 

 احملاسبية الثالث مبا فيها مهنة حمافظ احلسابات خاضعة للمصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني

املعتمدين، كما أعطاها نفسا جديدا من خالل العمل على تطوير وحتسني املمارسة املهنية وذلك بإنشاء منظمة وطنية يديرها 

 .جملس، ومت تشكيل جملس النقابة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين

على املهنة ولو بنسبة أقل باملقارنة مع بلدان أخرى، كما أقر  بتمثيل للمهنيني اإلشراف ( 10-10)وقد أتاح بذلك القانون   

مشل تغطية معتربة فيما يتعلق بتنظيم  وقدمنتخبني من أعضاء املصف الوطين للمهن الثالث، لدى اجمللس الوطين للمحاسبة، 

ـــــ  :املهنة، خاصة فيما يتعلق بــــ

 املشرفة على املهن احملاسبية الثالث؛ضبط االختصاصات وقواعد العمل بالنسبة للهيئة  -

 حتديد شروط املمارسة املهنية، وكيفيات التعيني؛  -

                                                             
 :الموقع على ،32/23/9320 في منشور مقال ،اإلصالح مفهوم في تأمل هطي، مصطفى  1

http://www.maghress.com/al3omk/85                                                                     .                . 29/30/9329 التصفح تاريخ 
   
 .022 ص ،32/30/2293 في  المؤرخة ،23 العدد ،32 المادة ،للمالية عامة مفتشية إحداث يتضمن ،(00-93) رقم التنفيذي المرسوم  2

http://www.maghress.com/al3omk/85
http://www.maghress.com/al3omk/85
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 وضع سلم ألتعاب حمافظي احلسابات؛ -

 ؛(11-051)اعتماد قانون أخالقيات مهنة حمافظ احلسابات من خالل املرسوم التنفيذي رقم  -

 .حتديد املهام واملسؤوليات املنوطة مبحافظي احلسابات -

لرغم من املستويات اليت بلغتها املهنة من ناحية التنظيم من خالل هذا اإلطار القانوين، باملقارنة مع األطر السابقة إال وعلى ا   

أهنا مل ترقى للتطلعات ومل تستجب مبا يكفي الحتياجات االقتصاد الوطين، الذي أخذى منحى أكثر خوصصة، خاصة بعد تبين 

 .نظام اقتصاد السوق مطلع التسعينات

كما اتسمت هذه الفرتة بغياب معايري لتدقيق احلسابات، معايري وآليات لرقابة جودة املمارسة املهنية هلذه األخرية، حيث كانت    

، باإلضافة إىل املراسيم التشريعية يف إطار (10-10)املمارسة املهنية تقوم وتقتصر على التشريعات املهنية اليت جاء هبا القانون 

 .ذات القانون

 (        10-10)بالمقارنة مع القانون ( 10-01)جه التغييرات واالختالفات التي جاء بها القانون أو  -2

-10)، باملقارنة مع القانون (10-01)هناك مجلة من التغريات يف إطار اإلصالحات اليت مت أخذها بعني االعتبار يف القانون    

املوايل، باالقتصار فقط ( 10-10)ارمها، واليت سنتناوهلا يف اجلدول رقم ، باإلضافة إىل التشريعات اليت مت إصدارها يف إط(10

 :ما يظهره اجلدول التايل على ما تعلق منها مبهنة حمافظ احلسابات، ومن أمهها

 (40-10)والقانون ( 40-04)أوجه االختالف بين القانون  بعض(:  40-40)رقم  لالجدو 
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 (40-04)ن القانو  (40-10)القانون  مجال االختالف

اإلشراف على 
المجلس الوطني 

 للمحاسبة

 من قبل وزارة املالية من قبل رئاسة اجلمهورية

الهيئة المشرفة 
على مهنة 
محافظة 
 الحسابات

املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي 
 .احلسابات واحملاسبني املعتمدين، ويديرها جملس

ا اجمللس الوطين الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، يرأسه
 للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات

 

 

 

 التكوين

ميكن حلاملي شهادات الليسانس على األقل 
 16يف بعض التخصصات اليت حددهتا املادة 

من القانون، وشهادة املدرسة الوطنية  لإلدارة 
فرع اإلحتساب، أو ما يعادهلا من الشهادات 
اجلامعية يف نفس االختصاص، يف الرحلة 

سنوات، ( 25)االنتقالية واليت حددت بثالث 
أن يسجلوا أنفسهم يف جدول املنظمة الوطنية  
كمحافظي حسابات بشرط إثبات خربة مهنية 

 .سنوات( 23)قدرها 
كما ميكن يف ذات اإلطار لألشخاص الذين 

، من 13،11،16،10أتى ذكرهم يف املواد 
القانون، التسجيل يف جدول املنظمة الوطنية  

ي حسابات بشرط إثبات خربة مهنية كمحافظ
 .  سنوات(  02)قدرها 

يتم التكوين على مستوى املعهد املختص التابع للوزير 
املكلف باملالية، أو املعاهد املعتمدة من طرفه، وذلك 
بعد اجتياز مسابقة للمرتشحني احلائزين على شهادة 

 .جامعية يف االختصاص
جلزائرية حملافظ وينتهي التكوين باحلصول على الشهادة ا

احلسابات أو شهادة معرتف مبعادلتها، وهي تعد شرط 
 .من شروط ممارسة املهنة

تقارير محافظ  

 الحسابات

يرتتب عن مهمة حمافظ احلسابات، إعداد تقرير 
يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون حتفظ على 
انتظامية وصحة الوثائق السنوية وعند االقتضاء 

 .رفض الشهادة املربر قانونا

 :يرتتب على مهمة حمافظ احلسابات إعداد
تقرير املصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظام  -

وصحة الوثائق السنوية، وصورهتا الصحيحة، أو عند 
 االقتضاء رفض املصادقة املربر؛

تقرير املصادقة على احلسابات املدعمة أو احلسابات  -
 املدجمة، عند االقتضاء؛

 اقيات املنظمة؛تقرير خاص حول االتف -
 تقرير خاص حول تفاصيل أعلى مخس تعويضات؛ -
 تقرير خاص حول االمتيازات املمنوحة للمستخدمني؛ -
تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات اخلمس  -



 -عنابة مكاتب حالة دراسة - اإلصالحات ظل في الجزائر في الحسابات تدقيق جودة: .........الرابع الفصل
 

205 

 

 

، المتعلقين بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ (10-10) والقانون( 10-01)من إعداد الباحث باالعتماد على القانون  :المصدر
 .الحسابات والمحاسب المعتمد

 

، وقد مت إعادة النظر فيها من (10-10)من خالل اجلدول الذي استعرضنا فيه بعض النقاط اليت مت التطرق هلا يف القانون     

تطرق فقد ( 10-10)املثال ال احلصر، فالقانون  ، أو مت تدارك ما يعرتيها من النقائص، فعلى سبيل(10-01)خالل القانون 

خري للتقرير عن انتظام وصحة القوائم املالية، وإبداء الرأي فيها، أو ما يعرف بالتقرير العام، أما القانون الذي تاله فقد اعترب هذا األ

ر، كما ألزم حمافظ احلسابات بإعداد غري كايف، وقد أغفل بعض النقاط اليت يرى بأهنا مهمة، وبالتايل فقد تطرق إىل ذات التقري

األخرية والنتيجة حسب السهم أو حسب احلصة 
 االجتماعية؛

 تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية؛ -
مالحظة هتديد حمتمل على  تقرير خاص يف حالة

 .استمرار االستغالل
 

 تحديد األتعاب

حتدد األتعاب باالتفاق بني اجلمعية العامة   
للمسامهني وحمافظ أو حمافظي احلسابات، وهذا 
طبقا للسعر الذي حتدده السلطات العمومية 
املختصة مبساعدة املنظمة الوطنية يف إطار 

 . التشريع املعمول به

أتعاب حمافظ احلسابات،من قبل اجلمعية يتم حتديد   
العامة أو اهليئة املكلفة باملداوالت، وهذا يف بداية 

 .مهمته
وال ميكن يف أي حال من األحوال احتساب األتعاب   

 .  على أساس النتائج املالية احملققة من قبل الكيان
 

 التربص

ال يقبل إلجراء الرتبص املهين حملافظ احلسابات إال  
حون احلاصلون على شهادة الدراسات العليا يف املرتش

احملاسبة والتدقيق من معهد التعليم املتخصص ملهنة 
 احملاسب أو يف أحد املعاهد املعتمدة من وزير املالية، 

 . مع اإلشراف على اختيار أمكان الرتبص للمرتشحني 
 
 

 جودة التدقيق

تتأكد املنظمة الوطنية من النوعية املهنية   
ية لألشغال اليت ينجزها أعضاؤها ضمن والتقن

احرتام أخالقيات املهنة والقوانني والتنظيمات 
 .املعمول هبا

من القانون فإنه تنشأ لدى اجمللس  10من خالل املادة 
، جلان متساوية (10)الوطين للمحاسبة، مخس 

األعضاء، من ضمنها جلنة مراقبة النوعية ، ويتعني على 
ذه اللجنة يف حال تعيينه يف حمافظ احلسابات إبالغ هل

مهمة تدقيق، وهذا من خالل رسالة موصى عليها يف 
يوما، وهذا يف انتظار إصدار املعيار ( 00)أجل أقصاه 

والذي من شأنه تعزيز جودة  001اجلزائري للتدقيق 
 .التدقيق والرقابة عليها



 -عنابة مكاتب حالة دراسة - اإلصالحات ظل في الجزائر في الحسابات تدقيق جودة: .........الرابع الفصل
 

206 

 

تقارير أخرى خاصة، لتتدارك هذا النقص يف املعلومات والبيانات اليت يتضمنها التقرير العام، واليت قد تكون مهمة بالنسبة 

عن  للمستخدمني، واجلهات احلكومية على حد سواء، وهو الشيء الذي جعل املشرع يلزم حمافظ احلسابات باإلضافة إىل التقرير

انتظام وصحة القوائم السنوية، بإعداد تقارير خاصة حول بعض البنود، كأعلى مخس تعويضات يتقاضاها موظفو املنشأة، وكذلك 

التقرير عن تقييمه ملدى قدرة املنشأة على االستمرار يف النشاط، ومدى إمكانية تعرضها للتصفية، والذي يعترب شيء مهم جتدر 

واملقرضني وأصحاب املصلحة يف الكيان، وخاصة عندما يتم معرفة ذلك من مهين مستقل كمحافظ معرفته من قبل املسامهني، 

 .احلسابات

منه، ولكنه  31، السيما يف املادة (20-10)كذلك فيما يتعلق بالتكوين وإجراء الرتبصات، فقد أتى على ذكرها يف القانون      

اص اليت حددها القانون التسجيل يف اجلدول الوطين حملافظي احلسابات أتاح أيضا حلاملي بعض الشهادات العليا، وبعض األشخ

مع اشرتاط توافر فرتة معينة من اخلربة، وهو الشيء الذي تداركه القانون احلايل، حبيث اشرتط احلصول على شهادات التكوين 

 .لالستفادة من فرتة تربص والتسجيل يف قائمة مهنيي الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات

وإىل جانب التغريات اليت مت إدخاهلا على بعض العناصر واليت سبق وأن مت التطرق هلا يف القانون السابق املنظم للمهنة، فقد مت   

 :التطرق إىل مجلة من املستجدات يف القانون احلايل، واليت ميكن إجيازها فيما يلي

ظ احلسابات، استحداث مخس جلان خمتصة متساوية مت يف إطار اإلشراف على املهن احملاسبية مبا فيها مهنة حماف -

 :األعضاء، وهي

 جلنة تقييس املمارسات احملاسبية والواجبات املهنية؛ 

 جلنة االعتماد؛ 

 جلنة التكوين؛ 

 جلنة االنضباط والتحكيم؛ 

 جلنة مراقبة النوعية. 

ط قائمة الشهادات اجلامعية اليت ميلك مت إقرار مسابقة وطنية للراغبني يف التكوين وااللتحاق باملهنة، مع حتديد الشرو  -

 حامليها احلق يف التقدم الجتياز املسابقة؛
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 معايري حمتوى تقارير حمافظ احلسابات، وكل التفصيالت املتعلقة هبا؛ -

 ؛  (20-02)من القانون  53واليت متت اإلشارة هلا يف املادة ، NAAإصدار املعايري اجلزائرية للتدقيق   -

 .واملرافق الصحية والتجهيزات اليت جيب توفرها يف احملل املهين ل حافظ احلساباتحتديد شروط املساحة  -

 أهداف تبني خيار اإلصالح في مجال تدقيق الحسابات : ثانيا

أمجل وزير املالية السابق كرمي جودي مجلة من األهداف اليت دفعت لتبين هذا اخليار، وذلك على هامش عرض مشروع القانون    

 1:بغرفتيه، من أبرزها ما يليملصادقة من طرف الربملان على ا 01-10

 عصرنة املهنة وحتديث ممارساهتا اليت تعاين من نقائص عدة؛ -

يهدف إىل اإلصالح املايل للدولة مبا يتماشى مع اإلصالحات اليت تقوم هبا عديد الدول الليربالية، فيما خيص الرقابة  -

 هن احملاسبية؛القانونية على احلسابات ورقابة ممارسة امل

تنظيم وتأهيل وترقية املهن احملاسبية، وضمان استقرارها استجابة للتحوالت االقتصادية الكبرية واملؤسساتية اليت عرفتها  -

 البالد؛  

 .إعادة تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية على املهن احملاسبية ورفع مستوى تكوين املهنيني -

 ابات تنظيم مهنة محافظ الحس: المطلب الثاني

اجلوانب املتعلقة بتنظيم املهنة، كمهام حمافظ احلسابات ومسؤولياته، وشروط ممارسة بتحديد ( 10-01)لقد قام القانون    

املهنة، وكل ما يرتبط باملهنة، والذي يعد يف مفهوم هذا القانون، بأنه كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته 

وقد مت استقاء هذا بقتها ألحكام التشريع املعمول به، حسابات الشركات واهليئات وانتظامها ومطا مهمة املصادقة على صحة

 املفهوم حرفيا من التعريف الفرنسي  

 مهام محافظ الحسابات: أوال

ام اليت يضطلع وقد حدد ذات القانون، والذي يعد املنظم ملهنة حمافظ احلسابات على غرار باقي املهن احملاسبية، مجلة من امله   

 :منه، وذلك على النحو التايل 00، 02هبا حمافظ احلسابات، وهذا حبسب ما جاء يف املادتني 

                                                             
1

 ابطالر على ، 99/30/9323 بتاريخ نشر األحرار، صوت جريدة ،"المحاسبة بمهنة المتعلق القانون على يصادق األمة مجلس" بعنوان مقال 

https://www.djazairess.com/alahrar/17279 22/30/9329 التصفح تاريخ. 

https://www.djazairess.com/alahrar/17279
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يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عمليات السنة املنصرمة وكذا األمر بالنسبة  -

 للوضعية املالية وممتلكات الشركات واهليئات؛

ابات السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريون للمسامهني أو يفحص صحة احلس -

 الشركاء أو حاملي احلصص؛

يبدي رأيه يف شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من جملس اإلدارة وجملس املديرين أو  -

 املسري؛

 الشركة اليت يراقبها واملؤسسات أو اهليئات التابعة هلا أو بني املؤسسات واهليئات اليت يقدر شروط إبرام االتفاقيات بني -

 تكون فيها للقائمني باإلدارة أو املسريين للشركة املعنية مصاحل مباشرة أو غري مباشرة؛

، ومن طبيعته أن يعرقل يعلم املسريين واجلمعية العامة أو اهليئة املداولة املؤهلة، بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه -

 استمرار استغالل املنشأة أو اهليئة؛

املصادقة على صحة وانتظام احلسابات املدعمة واملدجمة وصورهتا الصحيحة، وذلك على أساس الوثائق احملاسبية وتقارير  -

     .  حمافظي احلسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار

فحص قيم ووثائق الشركة أو اهليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد املعمول هبا، دون التدخل يف  وختص هذه املهام     

  1:التسيري، غري أنه ملزم يف إطار تأديته هلذه املهام إعداد وتقدمي مجلة من التقارير، كما حددها القانون على النحو التايل

ام وصحة الوثائق السنوية وصورهتا الصحيحة، أو عند تقرير املصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظ -

 االقتضاء رفض املصادقة املربر؛

 تقرير املصادقة على احلسابات املدعمة أو احلسابات املدجمة، عند االقتضاء؛ -

 تقرير خاص حول االتفاقيات املنظمة؛ -

 تقرير خاص حول تفاصيل أعلى مخس تعويضات؛ -

 منوحة للمستخدمني؛تقرير خاص حول االمتيازات اخلاصة امل -

                                                             
 . 30 ص سابق، مرجع ،المعتمد المحاسب و الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير مهنة بتنظيم والمتعلق( 32-23) القانون من 90 المادة  1
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 تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات اخلمس األخرية، والنتيجة حسب السهم أو حسب احلصة االجتماعية؛ -

 تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية؛  -

 .تقرير خاص يف حالة مالحظة هتديد حمتمل على استمرار االستغالل -

بإصدار تقارير أخرى، أتى على ذكرها املشرع من خالل املرسوم التنفيذي رقم وعند االقتضاء قد يكون حمافظ احلسابات ملزم   

 1:، على النحو التايل(00-020)

 تقرير خاص حبيازة أسهم الضمان؛ -

 تقرير حول عملية رفع رأس املال؛ -

 تقرير حول عملية خفض رأس املال؛ -

 تقرير متعلق بإصدار قيم منقولة أخرى؛ -

 على أرباح األسهم؛تقرير متعلق بتوزيع التسبيقات  -

 تقرير متعلق بتحويل الشركات ذات األسهم؛ -

  .تقرير حول الفروع واملسامهات والشركات املراقبة -

 مهنة محافظ الحسابات شروط وموانع ممارسة: ثانيا

   .شرعض املوانع اليت حددها املمن أجل ممارسة مهنة حمافظ احلسابات فيجب مراعاة توفر مجلة من الشروط، وانعدام بع    

 :الشروط -0

 2:ملمارسة املهنة جيب أن تتوفر الشروط التالية

 أن يكون جزائري اجلنسية؛ -

 أن يكون حائز على الشهادة اجلزائرية حملافظ احلسابات أو شهادة معرتف مبعادلتها؛ -

 أن يتمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية؛ -

                                                             
1

 الجزائرية، الرسمية إرسالها،الجريدة وآجال وأشكال الحسابات محافظ تقارير معايير يحدد الذي 939-22 رقم التنفيذي المرسوم من 39 المادة 

 .22ص ،23/30/9322 في المؤرخة ،03 العدد
2

 .30 ص ق،ساب مرجع ،المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهن المتعلق 32-23 القانون من 9 المادة 
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ال يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وفقا للشروط أن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية، وأن يكون مسج -

 املنصوص عليها يف القانون؛

 .   أن يؤدي اليمني املنصوص عليها يف القانون، وذلك أمام اجمللس القضائي املختص إقليميا -

 حاالت التنافي والموانع مع مزاولة المهنة -2

القية، فقد حدد املشرع املهن اليت يكون من املنايف مجعها مع مهنة بغية حتقيق ممارسة مهنية يف إطار استقاللية فكرية وأخ    

 1:، وهي النحو التايل(10-01)حمافظ احلسابات حبسب القانون 

 كل نشاط جتاري، السيما يف شكل وسيط أو وكيل مكلف باملعامالت التجارية واملهنية؛ -

 كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوين؛ -

 لعضوية يف جملس مراقبة املؤسسات التجارية املنصوص عليها يف القانون التجاري؛كل عهدة إدارية أو ا -

 اجلمع بني ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد لدى نفس الشركة أو اهليئة؛ -

 كل عهدة برملانية؛ -

 .كل عهدة انتخابية يف اهليئة التنفيذية للمجالس احمللية املنتخبة -

على حمافظ احلسابات املنتخب لعضوية الربملان أو لعضوية اهليئة التنفيذية جمللس حملي منتخب، إبالغ الغرفة الوطنية حملافظي و     

احلسابات يف أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ مباشرة عهدته، كما ال يتناىف مع ممارسة املهنة مهام التعليم والبحث يف جمال 

 .كميليةاحملاسبة بصفة تعاقدية أو ت

 2:وباإلضافة إىل حاالت التنايف السابقة، مينع كذلك على حمافظ احلسابات ما يلي   

 القيام مهنيا مبراقبة حسابات الشركات اليت ميتلك فيها مسامهات بصفة مباشرة أو غري مباشرة؛ -

 القيام بأعمال تسيري سواء بصفة مباشرة أو باملسامهة أو اإلنابة عن املسريين؛ -

 بصفة مؤقتة، مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيري؛قبول ولو  -

 ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبري قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباهتا؛ -

                                                             
1

 .23 ص سابق، مرجع ،المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهن المتعلق (32 -23) القانون من 02 المادة 
2

 .22 ص سابق، مرجع ،المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهن المتعلق  (32-23) القانون من 00 المادة 
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 .ثالث سنوات من انتهاء عهدته( 12)شغل منصب مأجور يف الشركة أو اهليئة اليت راقبها بعد أقل من  -

، وذلك (10-01)اء على ذكر مجلة من املوانع،و اليت مت اعتمادها كذلك من خالل القانون أما القانون التجاري اجلزائري فقد ج

 1:، على النحو التايل(21مكرر  603)يف املادة 

 األقرباء واألصهار لغاية الدرجة الرابعة، مبا يف ذلك القائمني باإلدارة وأعضاء جملس املديرين وجملس مراقبة الشركة؛ -

عضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة وأزواج القائمني باإلدارة وأعضاء جملس املديرين أو جملس القائمون باإلدارة وأ -

رأس مال ( 0/01)رأس مال الشركة أو إذا كانت هذه الشركة متلك عشر ( 0/01)املراقبة للشركات اليت متتلك عشر 

 هذه الشركات؛

مندوب احلسابات على أجرة أو مرتبا، إما من القائمني أزواج األشخاص الذين يتحصلون حبكم نشاط دائم غري نشاط  -

 باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين أو من جملس املراقبة؛

، يف أجل (حمافظ احلسابات)األشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة حبكم وظائف غري وظائف مندوب احلسابات  -

 مخس سنوات، ابتداء من تاريخ إهناء وظائفهم؛

وا قائمني باإلدارة أو أعضاء يف جملس املراقبة أو جملس املديرين، يف أجل مخس سنوات، ابتداء من األشخاص الذين كان -

 .  تاريخ إهناء وظائفهم

احلفاظ على استقاللية وحياد حمافظ احلسابات، لضمان تقارير أكثر مصداقية،  وتأيت إجراءات املنع السالفة الذكر من أجل    

 .ملصلحة من مهمة التدقيقوبالتايل محاية حقوق أصحاب ا

  مزاولة مهنة محافظ الحسابات: ثالثا

 :االعتماد -0

على األشخاص الطبيعيني الراغبني يف مزاولة مهنة حمافظ احلسابات التقدم بطلب االعتماد للمجلس الوطين للمحاسبة، عن    

 :طريق رسالة موصى عليها، يتم إرفاقها بالوثائق التالية

 ة؛شهادة اجلنسية اجلزائري -

                                                             
1

 .292 ص سابق، مرجع ي،الجزائر التجاري القانون 
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 ؛00مستخرج من سجالت امليالد رقم  -

 نسخة طبق األصل مصادق عليها للشهادة اليت متنح احلق يف ممارسة املهنة؛ -

 .12مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -

م له تقوم أمانة اجمللس الوطين للمحاسبة، بعد فحص مادي للوثائق، مبنح وصل إيداع للمعين يكون مؤرخا ومرقما وموقعا، يسل    

 .  شخصيا مقابل وصل استالم أو يرسل له بواسطة رسالة موصى عليها

ويتم الفصل يف منح أو رفض االعتماد من قبل جلنة االعتماد بناءا على دراسة ملفات الطالبني سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو    

 . معنويني، ويتكفل اجمللس الوطين للمحاسبة بتبليغ قرار االعتماد أو الرفض

سنوات على مستوى معهد (  12)فإن عملية االعتماد جيب أن يسبقها تكوين ملدة ثالث ( 10-10)وحبسب القانون     

قابل للتمديد، على مستوى مكتب حمافظ حسابات ( 10)التكوين املتخصص املعتمد من وزير املالية، يليه تربص ملدة سنتني 

 .الشخص حق احلصول على شهادة ممارسة املهنة معتمد، وهو الشيء الوحيد حبسب القانون الذي مينح

 التسجيل في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات -2

بعد االعتماد يلتزم حمافظ احلسابات بالتسجيل يف اجلدول الوطين، وذلك بإرسال الوثائق اآلتية إىل أمانة اجمللس الوطين     

 1:للمحاسبة

 نسخة مصادق عليها من االعتماد؛ -

 نسية اجلزائرية؛شهادة اجل -

 .00مستخرج من سجالت شهادة امليالد رقم  -

 نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة اليت متنح احلق ملمارسة املهنة؛ -

 ؛12مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -

 نسخة مصادق عليها من عقد امللكية أو عقد اإلجيار للمقر املهين؛ -

                                                             
1

 والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير مهنة لممارسة االعتماد وكيفيات شروط يحدد 03-22 رقم التنفيذي المرسوم من 30 المادة 

 .93 ص سابق، مرجع ،المعتمد
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 ضر القضائي الذي يشهد على وجود احملل املهين والشروط املادية ملمارسة املهنة؛النسخة األصلية حملضر املعاينة يعده احمل -

( 10)نسخة مصادق عليها من شهادة الوجود تسلمها مفتشية الضرائب ملقر املمارسة الواجب تقدميها خالل شهرين  -

 بعد تاريخ التسجيل يف اجلدول؛

 .نسخة مصادق عليها من عقد أداء اليمني -

 سية على خلفية بيضاء؛صور مش( 10)ست  -

 تصريح شريف بعدم تقاضي أجر حتت أية صفة كانت؛ -

 .وثيقة تتعلق بالتحقيق اخلاص باألهلية، قصد التأكد من حسن سلوك املرتشح ملمارسة مهنة احملاسبة -

    .مت الرتخيص له مبمارستهاوبعد التسجيل يف اجلدول الوطين ملزاويل املهنة متنح له بطاقة مهنية حتت اللقب واالسم واملهنة اليت     

 الشروط والمعايير الخاصة بمكاتب محافظي الحسابات  -3

يعد احملل املهين من إحدى أولويات مزاولة مهنة حمافظ احلسابات، بل تعدت ذلك لكون املشرع اجلزائري اعترب أن حيازة حمل   

شروط للتسجيل يف اجلدول الوطين ملزاويل املهنة، باإلضافة إىل ملزاولة املهنة سواء عن طريق االمتالك أو االستئجار، يعد من أوىل ال

 .     حمضر معاينة معد من قبل حمضر قضائي قصد إثبات وجوده

يت مجلة من الشروط املتعلقة بكل من املساحة والتجهيزات ال ،01/25/0205هذا وقد حدد املشرع من خالل القرار املؤرخ يف     

 1:ملهنيني حىت يتسىن هلم ممارسة مثلى للمهام املوكلة إليهم، واليت سنستعرضها فيما يليجيب أن تتوفر عليها مكاتب ا

، يتم ختصيصها للمهين ومساعديه، على أنت تتناسب هذه  0م 01جيب أن يتضمن احملل املهين مساحة دنيا قدرها  -

 ل مساعد؛كحد أدىن لك   0م 0املساحة وعدد املساعدين باملكتب، حبيث يتم حتديد ما مساحته 

 جيب حتديد ختصيص مكان مناسب ألرشيف امللفات، حسب عدد وحجم املوظفني؛  -

 جيب توفر احملل املهين على كل املرافق الصحية، السيما الطاقة واملاء والتدفئة، ودورات املياه؛ -

                                                             
1

 في توفرها يجب التي التجهيزاتو الصحية والمرافق المساحة شروط يحدد 90/30/9320 في المؤرخ القرار ،من39،30،32،30 المواد 

 ص ،92/32/9320 في المؤرخة ،29 العدد الجزائرية، الرسمية الجريدة ،المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب للخبير المهني المحل

20. 
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ىل جتهيزات اإلعالم جيب توفر احملل املهين على كل التجهيزات الضرورية ملمارسة النشاط، من جتهيزات وأثاث املكتب إ -

 اآليل وجتهيزات احلفظ وتأمني املعطيات املعلوماتية ،باإلضافة إىل جتهيزات االتصال؛

 .كما جيب أن يتم تأمني احملل املهين بكل الوسائل الالزمة    -

 مسؤوليات محافظ الحسابات: المطلب الثالث

جمملة من املسؤوليات ، ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام، وهي  تقع على عاتق حمافظ احلسابات أثناء أدائه للمهام املنوطة به،   

 .مسؤولية مدنية، جنائية وتأديبية

 المسؤولية المدنية  : أوال

إن مهمة حمافظ احلسابات ال هتم فقط املسامهني واألسواق املالية اليت تتداول فيها هذه األسهم ، بل هتم وبدرجات خمتلفة   

ا مصلحة مع الكيان املراقب، سواء باعتبارهم عاملني به، أو تربطهم عالقات اقتصادية به، وبالتايل العديد من الفئات اليت لديه

فمحافظ احلسابات ملزم جتاههم ببذل العناية املهنية الالزمة أثناء أدائه ملهامه، وأي تقصري يف ذلك قد ينجر عنه ضرر ، جيعله 

مدنية، واليت يشرتط يف قيام هذه املسؤولية على حمافظ احلسابات توفر  مطالب بتعويضهم عليه وبالتايل يصبح أمام مسؤولية

 1:جمموعة من األركان وهي

 حصول إمهال أو تقصري من جانب حمافظ احلسابات يف أداء واجباته املهنية؛ -

 وقوع ضرر أصاب الغري نتيجة إمهال من جانب حمافظ احلسابات؛ -

 . إمهال وتقصري املدققوعالقة سببية بني الضرر الذي حلق بالغري وبني -

، على أن حمافظ احلسابات يتحمل املسؤولية العامة عن العناية  (20-02)من القانون  (31)ويف هذا املنحى جاءت املادة    

يان ، كما يتحمل مسؤولية األخطاء اليت يرتكبها أثناء أداء مهامه، ويعد متضامنا جتاه الك2مبهمته ويلتزم بتوفري الوسائل دون النتائج

، وال يتربأ حمافظ احلسابات من مسؤوليته فيما خيص املخالفات  (20-02)أو الغري عن كل ضرر ينتج عن خمالفة أحكام القانون 

اليت يشرتك فيها إال إذا أثبت أنه قام باملتطلبات العادية لوظيفته وأنه بلغ جملس اإلدارة باملخالفات، وإن مل تتم معاجلتها بصفة 

ب مجعية عامة بعد اطالعه عليها، ويف حالة معاينة خمالفة، يثبت أنه أطلع وكيلة اجلمهورية لدى احملكمة مالئمة خالل أقر 
                                                             

1
 التسيير، وعلوم االقتصادية مالعلو مجلة ،"المغربية والمملكة وتونس الجزائر بين مقارنة دراسة: الحسابات محافظ مسؤوليات" عمر، شريف 

 .20 ص ،9329 ،2 سطيف جامعة ،29 العدد ،29 المجلد
2

 .23 ص سابق، مرجع ،المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهنة المتعلق 32-23 القانون من 02 المادة 



 -عنابة مكاتب حالة دراسة - اإلصالحات ظل في الجزائر في الحسابات تدقيق جودة: .........الرابع الفصل
 

215 

 

من القانون املنظم للمهنة، على أنه يتعني ( 63)، ويف سبيل تعزيز التزامات حمافظ جتاه مسؤوليته املدنية فقد نصت املادة 1املختصة

ضمان مسؤوليته املدنية اليت من املمكن أن يتحملها أثناء ممارسته ملهامه، ويضمن عقد على حمافظ احلسابات اكتتاب عقد تأمني ل

مولة التأمني الذي تكتتبه الغرفة الوطنية واملنظمة الوطنية، النتائج املالية للمسؤولية املدنية اليت يتحملها حمافظو احلسابات وغري املش

 .  بعقد تأمني

 المسؤولية الجزائية  : ثانيا

، على أن حمافظ احلسابات ملزم (20-02)من القانون ( 10)من خالل املادة   التطرق إىل املسؤولية اجلزائية  حملافظ احلساباتمت   

بتحمل مسؤولية جزائية عن كل تقصري يف القيام بالتزام قانوين، ويف ذات الصدد واملتعلق مبخالفة التنظيم والقانون املعمول به، فقد 

من ذات القانون، على انه يتم معاقبة حمافظي احلسابات الذين ميارسون املهنة بطريقة غري شرعية، أي ( 66)و (65)أقرت املادتني 

من مت توقيفه بصفة مؤقتة أو مت شطبه من اجلدول ومع ذالك يواصل يف أداء املهام املنصوص عليها، باإلضافة إىل كل من ينتحل 

فة أخرى ترمي إىل خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات أو التسميات، صفة أو تسمية شركة حمافظة حسابات أو أية ص

دج، غري أن هذه العقوبات تغلظ يف حالة العودة ملثل هذه  0222.222دج إىل  322.222وتراوحت هذه العقوبات املالية بني 

 .أشهر إىل سنة (21)دج ، باإلضافة إىل احلبس من  6222.222دج إىل  0222.222املخالفات لترتاوح الغرامة بني 

ومل يقتصر املشرع على العقوبات اليت جاء هبا القانون املنظم للمهنة وإمنا كرسها كذلك يف كل من القانون التجاري ، وقانون    

ص اجلدول املوايل املخالفات اليت يرتتب عليها لتطرق هلا يف القانون اجلديد، ويلخالعقوبات، وهو األمر الذي استدعى عدم ا

  . جزائية يتحملها حمافظ احلسابات مسؤولية

                                                             
1

 .23ص سابق، مرجع ،المعتمد والمحاسب الحسابات ومحافظ المحاسب الخبير بمهن المتعلق 32-23 القانون من 02 المادة 
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 المسؤولية الجزائية لمحافظ الحسابات في الجزائر(: 40-40)الجدول رقم 

 النص القانوني المخالفة المرتكبة من خالل محافظ الحسابات
ــــــة ـــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــ  العقوبــ

 الغرامات المالية السجن
من القانون ( 65)املادة  .احلسابات  املمارسة بصفة غري شرعية ملهنة حمافظ

(02-20) 
( 21)من : يف حالة العودة

 أشهر إىل سنة واحدة 
إىل  322.222من 

دج ويف حالة  0222.222
 العودة تضاعف الغرامة

على البيانات الغري صحيحة املنح عمدا أو املوافقة 
اليت وردت يف التقارير املقدمة للجمعية العامة املدعوة 

 .غاء حق األفضلية يف اكتتاب املسامهنيللبث يف إل

من القانون  003املادة 
 التجاري

 
 أشهر إىل سنتني( 21)من 

إىل  02.222من 
 دج 322.222

املمارسة العمدية وقبول االحتفاظ بوظائف حمافظ 
 .احلسابات بالرغم من عدم املالئمة القانونية

من القانون  001املادة 
 التجاري

( 21)من شهرين إىل 
 رأشه

إىل  02.222من 
 دج 322.222

تعمد حمافظ احلسابات تقدمي معلومات كاذبة أو 
تأكيدها، أو عدم الكشف عن الوقائع اإلجرامية 

 اليت علم هبا إىل وكيل اجلمهورية

من القانون  052املادة 
 التجاري

 
 سنوات( 23)من سنة إىل 

إىل  02.222من 
 دج 322.222

 
 إفشاء السر املهين

ن القانون م 052املادة 
 التجاري

من قانون  520املادة 
 العقوبات

 
 أشهر( 21)من شهر إىل 

 
 دج 3222إىل  322من 

 .025صشريقي عمر، مرجع سابق،  :المصدر

 المسؤولية التأديبية: ثالثا

اخلي للهيئة اليت ينضوي تنشأ املسؤولية التأديبية من خمالفة أعضاء املهنة للقوانني املنظمة للمهنة والواجبات املهنية والنظام الد  

حتت سلطتها، وبالتايل فاهليئة تضع عقوبات تأديبية للمخالفني حسب درجة خطورة املخالفة املرتكبة وتسهر على تنفيذها، وهو 

من القانون املنظم للمهن احملاسبية الساري املفعول، على أن حمافظ احلسابات يتحمل املسؤولية ( 02)األمر الذي أظهرته املادة 

لتأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطين للمحاسبة حىت بعد استقالتهم من مهامهم، عن كل خمالفة أو تقصري تقين أو ا

أخالقي يف القواعد املهنية عند ممارسة وظائفهم، وتتمثل العقوبات التأديبية اليت ميكن حملافظي احلسابات التعرض هلا يف حالة 

 :نصوص عليها، فيما يليالوقوع يف أحد اخلالفات امل

 اإلنذار؛ -

 التوبيخ؛ -
 أشهر؛( 10)التوقيف املؤقت ملدة أقصاها ستة  -
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 .الشطب من اجلدول -

 اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية وخصائص عينة الدراسة: المبحث الثاني

وسوف يتم من خالل هذا املبحث مت اعتماد االستبيان كوسيلة جلمع املعلومات اليت رآها الباحث ضرورية خلدمة الدراسة،     

تقدمي شرح مفصل حملتوى االستبيان وحماوره، وخمتلف األساليب املستعملة يف حتليل البيانات، باإلضافة إىل خلصائص عينة الدراسة 

 .  وكل ما يتعلق هبا

 اإلطار المنهجي للدراسة: المطلب األول

 اإلطار المكاني : أوال

كل من أصحاب مكاتب حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبني املعتمدين الناشطني بوالية   اقتصرت الدراسة على أخذ آراء   

 .عنابة

 اإلطار الزمني للدراسة: ثانيا

، حيث مت خالهلا إعداد االستبيان األويل، وبعد أخذ ورد مع األساتذة واملهنيني متت 0100انطلقت الدراسة امليدانية يف أواخر   

، لنشرع بعدها يف توزيع االستبيانات على عينة عشوائية من املهنيني يف مقر نشاطهم 0101تبيان يف فيفري الصياغة النهائية لالس

 ومن مث اسرتجاعها، 

 تصميم االستبيان : اثالث

ن ، فقد استعنا ببعض أهم اإلصالحات اليت مشلها القانو وبالنظر لقلة الدراسات اليت تناولت جودة تدقيق احلسابات يف اجلزائر   

، واملتعلق بتنظيم املهن احملاسبية الثالث، مبا فيها مهنة حمافظ احلسابات وربطها بالعوامل املؤثرة على جودة التدقيق يف (01-10)

شقها املتعلق باملدقق وفريق العمل وكذا الشق املتعلق مبكاتب التدقيق، باإلضافة إىل أثرها على عملية الرقابة على جودة عملية 

 .التدقيق

كون االستبيان من قسمني، يتعلق القسم األول باملعلومات الشخصية ألفراد العيينة ، أما القسم الثاين فيعاجل أثر اإلصالحات يت  

على جودة تدقيق احلسابات من خالل أربع حماور، احملور األول تطرقنا فيه إىل مدى رضا املهنيني على اإلصالحات اليت مت اختاذها 

أبعاد، أما احملور الثاين فيهتم مبدى تأثري هذه اإلصالحات على عوامل ( 11)رة مت تقسيمها على عبا( 53)وهذا من خالل 
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أبعاد على أساس العوامل اليت مت تناوهلا يف اجلانب النظري وضم هذا ( 10)اجلودة واملتعلقة باملدقق وفريق العمل، ومت تقسيمه إىل 

ثالث والذي يدرس مدى أثر اإلصالحات على العوامل املؤثرة على جودة تدقيق عبارات، أما فيما يتعلق باحملور ال( 11)احملور 

أبعاد على أساس العوامل اليت مت تناوهلا يف اجلانب ( 10)احلسابات واملتعلقة مبكاتب التدقيق، وقد مت تقسيمه هو اآلخر إىل 

 .عبارات( 11)النظري، وضم احملور 

تناول الرقابة على جودة تدقيق احلسابات، سواء ما تعلق باملكتب أو اجلهات اإلشرافية أما يف ما يتعلق باحملور الرابع، فقد    

 .عبارة( 01)أبعاد ضمت ( 10)املختصة بذلك يف اجلزائر، وقد مت تقسيم احملور إىل 

 ثبات أداة الدراسة: رابعا

 مع تناقضها وعدم استقرار األداة مدى اختبار بغرض وذلك له، الثبات معامل حساب مت لالستبيان العملي التطبيق قبل    

 االتساق معامل حساب مت الغرض وهلذا نفس الظروف، ويف العينة نفس على تطبيقه أعيد إذا النتائج نفس يعطي أنه أي نفسها،

برنامج  باستخدام التالية، وذلك النتائج إىل التوصل ومت الستبيان،ل (Cronbach’s Alpha)كرونباخ  ألفا الداخلي

SPSS،كما هو مبني يف اجلدول التايل: 

 لإلستبيان( ألفا كرونباخ)معامل االتساق الداخلي الكلي (: 13-10)الجدول رقم  

 قيمة ألفا كرونباخ عدد العبارات

10 1.10 

 من إعداد الباحث بناءا على خمرجات االستبيان :المصدر

( 1.10)لي الكلي لالستبيان ألفا كرونباخ يقدر بـــــ نالحظ بأن معامل االتساق الداخ( 12-10)من خالل اجلدول رقم     

 . ، وهذا مؤشر جيد على ثبات أداة القياس ومناسب للتحليل1.0وهو أكرب من القيمة 

 اختيار عينة الدراسة وحجمها   : رابعا

جة األوىل واخلرباء احملاسبني، يتعلق األمر مبحافظي احلسابات بالدر  اقتصرت الدراسة على مزاويل تدقيق احلسابات يف اجلزائر، و   

وقد وقع االختيار على املهنيني دون غريهم من املستفيدين من عملية التدقيق واألكادمييني والطلبة يف جمال التدقيق واحملاسبني 

مت التطرق إليها يف املعتمدين،  كوهنم ميثلون اجملتمع الذي ميلك اإلملام الكايف بالتشريعات والقوانني ومدى أثرها على العوامل اليت 
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حماور االستبيان، كما يعدون الفئة اليت تستهدفها التشريعات املهنية يف جمال تدقيق احلسابات باعتبارها املخولة الوحيدة مبزاولة 

 .مهام التدقيق

ذين ينشطون مهين معتمد، ما بني حمافظ حسابات وخبري حماسب من جمموع املهنيني ال( 00)وقد مت اخذ عينة عشوائية قدرها   

مكتب معتمد حبسب جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وجدول املصف الوطين ( 01)بوالية عنابة والذي يقدر عددهم بـــ 

 .من جمتمع الدراسة(  %00.10)استبيانا، أي ما يعادل ( 01)للخرباء احملاسبني، ومت اسرتجاع ومعاجلة 

ية عنابة كعينة لدراسة لعدة أسباب منها عدم إمكانية استقصاء كل مكاتب حمافظة وقد مت اختيار املهنيني الناشطني بوال   

مكتب ميلك أصحاهبا االعتماد يف جمال ( 200)مكتب على مستوى الوطن، من بينها ( 0201)احلسابات اليت يقدر عددها بــــ 

 .شركات تدقيق ذات طابع معنوي( 10)اخلربة احملاسبية، باإلضافة إىل 

االستبيانات الموزعة والمسترجعة: (10-10)قمالجدول ر   

 االستبيانات  العدد
 االستبيانات املوزعة 36
 االستبيانات املسرتجعة 66
 االستبيانات املستثناة 22
 االستبيانات المعتمدة للتحليل اإلحصائي 04

 من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيانات اجملمعة: المصدر 

 

 المستخدمة في تحليل نتائج االستبيان األدوات: رابعا

 statisticalوبغية حتليل البيانات اليت مت مجعها ومعاجلتها إحصائيا مت استخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

package for social sciences (spss) ،من أجل استعمال مجلة من األساليب واملقاييس اإلحصائية التالية: 

 .القياس أداة ثبات مدى من للتأكد كرونباخ ألفا الداخلي االتساق عاملم حساب -0

 .االستبيان يف عبارة لكل واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية املئوية والنسب التكرارات استخراج -0

 :استخدام مقياس ليكرت اخلماسي لقياس عبارات اجلزء الثاين من االستبيان حبيث -2
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 واليت تعرب عن غري راض بشدة ( 10)األول مت التقسيم إىل مخسة اختيارات من أدىن درجة وهي  فيما يتعلق باحملور

 :واليت تعرب عن راض بشدة، وذلك على النحو التايل( 10)إىل أعلى درجة وهي 

 درجات؛ 0تعطى له : راض بشدة -

 درجات؛ 0تعطى له : راض -

 درجات؛ 2تعطى : حمايد -

 درجة؛ 0تعطى له : غري راض -

 .درجة 0تعطى له : ض بشدةغري را -

 أما فيما يتعلق ببقية احملاور الثاين والثالث والرابع، فقد مت تقسيمها هي األخرى على النحو التايل: 

 درجات؛ 0تعطى له : موافق بشدة -

 درجات؛ 0نعطى له : موافق -

 درجات؛ 2تعطى له : حمايد -

 درجة؛  0تعطى له : غري موافق -

 .درجة 0غري موافق بشدة تعطى له  -

، ومن مث (0=0-0)وحتسب احلدود الدنيا والقصوى للفئات عن طريق حساب املدى للفئات عن طريق حساب املدى     

، وصوال إىل أعلى قيمة (10)، ومن مث إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة وهي الواحد (1.0= 0/0)تقسيمه على عدد الفئات أي 

 :ما يلي، وبالتايل يصبح طول الفئات ك 1(10)وهي اخلمسة 

  

                                                             
1

 . 920 ص ،9330 األردن، صفاء، دار ،(SPSS) برمجية باستخدام اإلحصائي التحليل أساليب زيد، أبو سليم خير، محمد 
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 المحور الثاني والثالث والرابع المحور األول المقياس

 موافقة ضعيفة جدا رضا ضعيف جدا [0.0 - 0[من 

 موافقة ضعيفة رضا ضعيف [0.1 - 0.0[من 
 موافقة متوسطة رضا متوسط [5.6 - 0.1[من 1

 موافقة عالية رضا عال [6.0 - 5.6[من 

 الية جداموافقة ع رضا عال جدا  ]3 - 6.0[من 

 .من إعداد الباحث بناءا على املرجع السابق :المصدر

وقد استخدام حتليل التباين األحادي للوقوف على مدى صحة الفرضيات اليت مت اعتمادها، باعتباره يستخدم لتفسري  -0

 .فيشر اإلحصائيةالظواهر، باإلضافة إىل استخدام قيمة 

 راسة الخصائص اإلحصائية لعيينة الد: المطلب الثاني

ميكننا التحليل اإلحصائي للقسم األول من االستبيان واملتعلق باملعلومات الشخصية من التعرف على بعض اخلصائص     

 .الشخصية لعينة الدراسة، وعالقة هذه اخلصائص باإلجابات اليت متت على االستبيان

 الدراسة حسب متغير الجنس توزيع عينة: أوال
-10)لتوزيع عيينة الدراسة حسب متغري اجلنس، على النحو الذي يوضحه كل من الشكل رقم أظهرت النتائج اإلحصائية   

 (.10-10)، واجلدول رقم (10

 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس(: 10-10)الجدول رقم 

 %النسبة  العدد الجنس
 89.4 60 ذكر

 02.1 23 أنثى

 022 66 المجموع

 .اد على خمرجات االستبيانمن إعداد الباحث باالعتم: المصدر
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 الدائرة النسبية لتوزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس(: 10-10)الشكل رقم 

 

 مت إعداد الشكل على أساس نتائج االستبيان: المصدر 

 01.6ما نسبته ، يتضح لنا بأن عينة الدراسة تتكون من (20-26)والشكل رقم ( 23-26)من خالل كل من اجلدول رقم    

 ،%02.1أي ما نسبته ( 23)مهنيا الذين مشلتهم الدراسة، يف حني بلغ عدد اإلناث ( 60)الذكور وهو ما يقابل الــــ  من %

وهذه النسبة وإن دلت على شيء فإمنا تدل على احتكار هذه املهنة على فئة الذكور بصفة كبرية، وبالتايل فالنسبة ممثلة جملتمع 

 .   الدراسة

 لعينة حسب العمرتوزيع أفراد ا: ثانيا

والشكل  ،(21-26)أظهرت النتائج اإلحصائية لعينة الدراسة حسب متغري العمر، على النحو الذي يبينه كل من اجلدول رقم    

 (.20-26)رقم 

 توزيع أفراد العينة حسب العمر(: 10-10)الجدول رقم 

 %  النسبة العدد رــــــــالعم

 22 22 سنة 04أقل من 

 61.00 00 سنة 04من إلى أقل  04من 

 51.06 06 سنة 04إلى أقل من  04من 

 06.20 20 .سنة فأكثر 04من 

 022 66 المجموع

 . من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات االستبيان :المصدر

89% 

11% 

 أنثى ذكر



 -عنابة مكاتب حالة دراسة - اإلصالحات ظل في الجزائر في الحسابات تدقيق جودة: .........الرابع الفصل
 

223 

 

 األعمدة البيانية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر (:12-10)الشكل رقم 

 
 على نتائج االستبيان مت إعداد الشكل بناءا: المصدر

، يتضح لنا بأن النسبة األكرب من أفراد العينة تقع (20-26)والشكل رقم ( 21-26)بناءا على معطيات كل من اجلدول رقم    

أما الفئة اليت تقع ، % 61.00بنسبة تعادل ( سنة 62إىل أقل من  21)أعمارهم ضمن الفئة اليت ترتاوح أعمارها ما بني 

، وتليها الفئة اليت ترتاوح أعمارهم  % 51.06فقد جاءت يف املرتبة الثانية مبا نسبته ( سنة 32إىل أقل من  62)أعمارهم مابني 

فقد كانت منعدمة بسبب تبعات صدور القانون ( سنة 52أقل من )، أما الفئة العمرية % 06.20بنسبة ( سنة فأكثر 32من )

وإىل غاية اليوم، فيما عدى  0202د من قبل اجلهات الوصية منذ سنة ، وما صاحبه من وقف استالم ملفات االعتما(02-20)

 . سنة 62امللفات اليت أودعت قبل إصدار القانون سالف الذكر، وعلى العموم فغالبية العينة املدروسة تتعدى أعمارهم الــ 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي  : ثالثا

-26)ما يربزه كل من اجلدول رقم عينة الدراسة بناءا على املؤهل العلمي احملصل عليه، توزيع لوأوضحت النتائج اإلحصائية    
 .(25-26)والشكل ( 26

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي(: 10-10)الجدول رقم 
 النسبة العدد المؤهل العلمي
 0.3 26 شهادة مهنية

 60.1 02 جامعي

 60.1 05 دراسات عليا

 022 66 المجموع

 من إعداد الباحث بناءا خمرجات االستبيان : المصدر
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 أفراد العينة حسب المؤهل العلميلتوزيع  األعمدة البيانية(: 13-10)الشكل رقم 

 
 مت إعداد الشكل على أساس االستبيان  :المصدر

عظمهم حاملي لشهادات يتبني لنا أن نسبة أفراد العينة م( 25-26)و الشكل رقم ( 26-26)من خالل كل من اجلدول رقم    

، من عينة الدراسة % 60.1بينما حاملي الشهادات اجلامعية فقدرت نسبتهم بـــــ  % 60.1دراسات عليا بنسبة تقدر بــ 

   . %0.3والنسبة األقل جاءت من نصيب حاملي الشهادات املهنية مبا نسبته 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الوظيفة: رابعا

بناءا على متغري الوظيفة اليت يتم مزاولتها بناءا على االعتماد املرخص من قبل  ئج اإلحصائية لتوزيع عيينة الدراسةأظهرت النتا    

 .املواليني( 10-10)والشكل رقم ( 10-10)اجلهات الوصية، وذلك حبسب كل من اجلدول رقم 

 توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة(: 10-10)الجدول رقم 

 %نسبة ال العدد الوظيفة
 05 51 محافظ حسابات

 06 20 خبير محاسب

 022 66 المجموع

 .من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات االستبيان: المصدر
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 لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الوظيفة  األعمدة البيانية(: 10-10)الشكل رقم 

 
 .من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان :المصدر

، أن عينة الدراسة تتكون من الوظيفتني اللتني مت (26-26)والشكل رقم  (20-26)من خالل كل من اجلدول رقم يتضح    

استهدافهما من خالل الدراسة، ومها مهين حمافظة احلسابات واخلرباء احملاسبني باعتبارمها ذوى الصالحية يف ممارسة مهام التدقيق، 

أما اخلرباء احملاسبني فبنسبة تقدر بـــــ ، % 05ن جممل العينة حبيث قدرت هذه النسبة بـــ وميثل حمافظي احلسابات النسبة األعلى م

 .من عينة الدراسة 06%

ــ     ـــ مكتب من  00وجتدر اإلشارة إىل أن عدد املكاتب احلائزة على االعتماد يف ممارسة اخلربة احملاسبية يف والية عنابة تقدر  بـ

 .، وهذا ما يفسر اخنفاض نسبتها على مستوى عينة الدراسة% 02.10الوالية، أي ما نسبته مكتب للتدقيق يف  01جممل 

 توزيع عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية   : خامسا

 (.10-10)والشكل رقم ( 11-10)أظهرت النتائج توزيع املبحوثني حسب متغري اخلربة املهنية على النحو املبني يف اجلدول رقم 

 توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية(: 11-10)الجدول رقم 
 %النسبة  العدد سنوات الخبرة المهنية

 02.1 23 سنوات 10أقل من 

 35.0 03 سنوات 01إلى أقل من  10من 

 00.5 02 سنة 00إلى أقل من  01من 

 06.1 26 سنة 00أكثر من 

 022 66 المجموع

  .الستبيانمن إعداد الباحث بناءا على نتائج ا: المصدر
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 األعمدة البيانية ألفراد عينة الدراسة حسب الخبرة المهنية(: 10-10)الشكل رقم 

 

 .من إعداد الباحث بناءا على نتائج االستبيان :المصدر

، هو أن النسبة األعلى من حيث عدد (10-10)والشكل رقم ( 11-10)ما ميكن مالحظته من خالل كل من اجلدول رقم    

، أما ثاين نسبة فتقدر بـــ  % 02.0إذ تقدر حبوايل ( سنوات 01إىل أقل من  10)ة ألفرد عينة الدراسة ترتواح بني سنوات اخلرب 

، وتأيت يف املرتبة الثالثة الفئة اليت أفراد العينة ( سنة 00إىل أقل من  01)ويتعلق األمر بذوي اخلربة اليت ترتاوح بني   00.2%

سنوات فكانت نسبتهم  0، أما الفئة اليت هلا خربة مهنية ال تزيد عن % 00.1وتقدر مبا نسبته سنة  00الذين هلم خربة تفوق 

 .  % 01.0يف حدود 

 تحليل النتائج واختبار الفرضيات: المبحث الثالث

 صالحات المتخذة برضا المهنيين على اإلالمتعلقة تحليل النتائج : المطلب األول

 إلشراف والتنظيمبعد : أوال

 المتوسط الحسابي والنحراف المعياري لعبارات المتعلقة باإلشراف والتنظيم(: 01-10)رقم  الجدول

الوسط  العبارات
الحسا

 بي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الرضا

 منخفضة 6 2.32 0.26 .إشراف وزارة املالية على املهن احملاسبية مبا فيها مهنة حمافظ احلسابات 20
 متوسطة 5 2.11 0.62املهن احملاسبية الثالث، وإنشاء غرفة وطنية تعىن مبهنة حمافظة فصل  20
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 .  احلسابات
إنشاء اجلان متساوية األعضاء حتت سلطة اجمللس الوطين للمحاسبة  25

 والذي يتوىل بدوره مهام االعتماد والتقييس وتنظيم ومتابعة املهن احملاسبية
 متوسطة 0 2.13 0.11

منخفضة  3 2.31 0.50 .جمللس الوطين للمحاسبة يكون من قبل الوزير املكلف باملاليةترأس ا 26
 جدا

انتخاب أعضاء اجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات عن يتم  23
 . للمهنيني املعتمدين طريق االقرتاع السري

 مرتفعة 0 2.00 6.21

 ضعيفة  4.01 0.00 المتوسط العام لإلجابات

ضافة إىل جاء البعد األول بعنوان األشراف والتنظيم،  ويقصد به اهليئات املشرفة على املهنة يف إطار التشريع احلايل القائم، باإل    

هنة، املمهنة حمافظ احلسابات يف اجلزائر، ويعد هذا البعد األول بالنسبة لإلصالحات اليت مشلت  إعادة التنظيم اليت خضعت هلا

يتم انتخاب أعضاء اجمللس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات عن طريق االقرتاع "ات، وحازت العبارة وقد مشل مخس عبار 

حيث كانت ( 1.00)واحنراف معياري ( 0.11)، على املرتبة األوىل من حيث األمهية بوسط حسايب "السري للمهنيني املعتمدين

املتخذ الذي يعطي ولو شيء من االستقاللية للمهنيني ويشركهم يف تسيري  أغلب إجابات أفراد العينة بالرضا حول هذا اإلجراء

 . أهم هيئة مهنية بالنسبة حملافظي احلسابات، وهو ما يفسر احنصار املتوسط احلسايب ضمن جمال الرضا املرتفع

كون من قبل الوزير املكلف ترأس اجمللس الوطين للمحاسبة ي" يف حني جاءت يف املرتبة األخرية من حيث األمهية العبارة    

إجابات أفراد العينة خبصوص عدم  والذي يربز عدم التباين يف( 1.01)واحنراف معياري ( 0.20)، بوسط حسايب "باملالية

ملا قد ينجر عنه من آثار سلبية على استقاللية املهنة  ،الشديد بتويل وزير املالية رئاسة أعلى هيئة حماسبية يف اجلزائررضاهم 

، ومطالبة بعض املهنيني بإعادة مراجعة (10-01)قيتها، وهو الشيء الذي يفسر اللغط الذي صاحب صدور القانون ومصدا

 .القانون وتكريس مزيد من االستقاللية فيما يتعلق باملهن احملاسبية

ة املمثلة يف وزارة املالية ويظهر من خالل املتوسط العام إلجابات املهنيني املستجوبني عدم رضاهم على تويل السلطة التنفيذي  

ـــ  والذي يعرب ( 0.00)اإلشراف على مهنة حساسة تعد استقالليتها أهم مساهتا، حيث يقدر املتوسط العام لإلجابات املبحوثني بـــ

ن عن درجة رضا منخفضة جتاه إشراف وزارة املالية على مهنة حمافظة احلسابات وعلى اللجان اليت تعىن مبنح االعتماد وتكوي

يدل على عدم ( 1.21)املهنيني واإلشراف على رقابة اجلودة على أعماهلم، وهو ما يتناىف واملعمول به دوليا، وباحنراف معياري 

 .    تباين إجابات أفراد العينة جتاه مسألة اإلشراف والتنظيم
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 بعد االستقاللية وبذل العناية المهنية: ثانيا

 واالنحراف المعياري للبعد المتعلق باالستقاللية وبذل العناية المهنية المتوسط الحسابي(: 00-10)الجدول رقم 
 

 العبارات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 التوفر

مرتفعة  6 2.61 6.52 .حتديد عهدة حمافظ احلسابات بثالث سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة 21
 جدا

اضاها حمافظ احلسابات باالتفاق بينه وبني د األتعاب اليت يتقحتد 26
 .  العميل

 متوسطة 1 0.55 5.66

ال ميكن لعدم كفاية األتعاب اليت يتقاضاها حمافظ احلسابات باملقارنة  20
مع حجم العمليات يف إطار تنفيذ مهامه أن تؤثر بأي شكل من 

 .األشكال على عدم احرتام االجتهاد املهين

مرتفعة  5 2.63 6.60
 جدا

عدم إمكانية احتساب أتعاب حمافظ احلسابات على أساس النتائج  21
 . املالية احملققة من الشركة أو اهليئة حمل التدقيق

مرتفعة  0 2.06 6.10
 جدا

إقرار عقوبة الشطب من اجلدول الوطين للمهنيني الذين يبدر منهم  02
 .تصرفات متس بقواعد أخالقيات املهنة

 مرتفعة 3 2.12 6.06

إلزام حمافظ احلسابات بإثبات اكرب قدر من املوضوعية واالستقاللية  00
الكفاءة والعناية : وجتنب كل ما من شأنه التشكيك يف القيم التالية

 . املهنية، املوضوعية ، النزاهة والسرية املهنية

مرتفعة  0 2.50 6.01
 جدا

مرتفعة  ــــــ 4.04 0.04 المتوسط العام لإلجابات
 جدا

عدم إمكانية احتساب أتعاب حمافظ احلسابات على أساس النتائج  : "، فقد جاءت العبارة(00-10)خالل اجلدول رقم من    

يقع ضمن جمال ( 6.10)، يف املرتبة األوىل من حيث األمهية مبتوسط حسايب قدره "املالية احملققة من الشركة أو اهليئة حمل التدقيق 

يربز شبه إمجاع من طرف أفراد العينة عن رضاهم الشديد على إقرار املشرع اجلزائري ( 2.06)رضا مرتفع جدا، باحنراف معياري 

بعدم إمكانية احتساب األعباء على أساس النتائج املالية للكيان حمل التدقيق، ملا قد ينجر عنه من تعارض ومبدأ االستقاللية جتاه 

 .منشأة العمل

يف املرتبة األخرية من حيث ،  "بات باالتفاق بينه وبني العميليتقاضاها حمافظ احلساد األتعاب اليت حتد "وقد جاءت العبارة    

يرجع هذا التباين يف آراء أفراد العينة إىل اعتبار جزء قد  ، و(0.22)واحنراف معياري قدره ( 2.11)األمهية مبتوسط حسايب قدره 
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العمالء يف  من عض املهنيني إىل خفض األتعاب الستقطاب أكرب قدرمن أفراد العينة بأن  منح احلرية يف حتديد األتعاب قد يقود ب

 .   سوق املهنة، وهو الشيء الذي قد يعصف مبصداقية املهنة واملهنيني لدى اجلمهور

ويتضح من اجلدول السابق أن ما مت اختاذه يف سبيل دعم االستقاللية وبذل العناية املهنية قد القى رضا كبريا من قبل مهنيي   

وهو ضمن جمال الرضا املرتفع، أما ( 0.01: )تدقيق وهذا حسب أراء أفراد العينة حيث قدر املتوسط العام إلجابات األفراد بــــال

، والذي يدل على إمجاع أغلبية املهنيني املستجوبني على عبارات هذا البعد ، نظرا (1.01)االحنراف املعياري هلذا البعد فهو 

اجلزائري للمهنيني بإثبات مجلة من القيم األخالقية واملوضوعية والتحلي باالجتهاد املهين حىت يف ظل  لرضاهم عن  إلزام املشرع

 . اخنفاض األتعاب احملصلة، وهذا دليل على أن املهنيني يلون أمهية بالغة ملتطلبات االستقاللية ومراعاة بذل العناية املهنية

 لتكوينج عملية اا البعد المتعلق بإدر : ثالثا

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات البعد المتعلق بإدراج عملية التكوين(: 02-10)الجدول رقم 

 
تكوين اليت مت إدراجها من طرف املشرع اجلزائري لكل من جيتاز مسابقة يتضح أن عملية ال( 00-10)من خالل اجلدول رقم 

وهو يأيت ضمن ( 2.20: )حيث قدر املتوسط العام لإلجابات بـــــ القبول، مل يلقى الرضا الكايف من طرف املهنيني املستجوبني،

 (.1.00)جمال رضا متوسط وباحنراف معياري 

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 ضار لا

سنوات على مستوى معهد ( 12)اعتماد عملية تكوين ملدة ثالث  00
التكوين املتخصص التابع لوزارة املالية، بالنسبة للراغبني يف مزاولة مهنة 

 .حمافظ احلسابات 

 مرتفعة 0 2.62 5.11

لتخصصات املتعلقة باملالية واحملاسبة والتدقيق، يف االقتصار على ا 02
إمكانية االلتحاق مبعهد التكوين املتخصص بالنسبة لراغبني يف مزاولة 

   . مهنة حمافظ احلسابات

 مرتفعة 0 0.03 6.20

 متوسطة 5 2.05 5.22 .حجم وطبيعة املقاييس املنتهجة يف تكوين حمافظي احلسابات 00
 متوسطة 6 2.61 0.06 .ملية تكوين املهنيني الراغبني يف مزاولة املهنةاحلجم الساعي يف ع 00

 متوسطة ـــــ 4.00 0.00 المتوسط العام لإلجابات
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لتخصصات املتعلقة باملالية واحملاسبة والتدقيق، يف إمكانية االلتحاق مبعهد التكوين االقتصار على ا "حيث جاءت العبارة    

، (0.10)، يف املرتبة األوىل من حيث األمهية مبتوسط حسايب قدره "املتخصص بالنسبة للراغبني يف مزاولة مهنة حمافظ احلسابات

ـــ واحنراف معياري يدل على التباين يف أراء املهنيني املستجوبني ي ، ويرجع هذا التباين إىل اخللفيات العلمية اليت (0.00)قدر بــــ

جاء منها املهنيني فقد أتاح التشريع السابق الذي كان ينظم املهنة ، للعديد من حاملي الشهادات يف خمتلف التخصصات مزاولة 

ملالية والتدقيق واحملاسبة كما هو احلال يف مهنة حمافظة احلسابات دون احتكارها على حاملي الشهادات يف التخصصات املتعلقة با

 .الوقت الراهن

، فقد حلت يف املرتبة األخرية من حيث األمهية "احلجم الساعي يف عملية تكوين املهنيني الراغبني يف مزاولة املهنة "أما عبارة     

حيث يرى البعض من أفراد العينة ، وهي تدخل ضمن جمال الرضا املتوسط، (1.11)، واحنراف معياري (0.01)مبتوسط حسايب 

 .       بأن احلجم الساعي للتكوين مبالغ فيه، وقد يؤثر على قدرة استيعاب املتكونني

 التربصبعملية  البعد المتعلق :رابعا

 المتوسط الحسابي لعبارات البعد المتعلق بعملية التربص(: 03-10)الجدول رقم 
 

 العبارات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ريالمعيا

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الرضا

قابلة للتمديد على مستوى ( 10)إدراج عملية تربص ملدة سنتني  00
مكتب معتمد، ومن طرف مهنيني معتمدين ومسجلني يف جدول 

 . الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات على األقل ملدة سنتني

 مرتفعة 0 2.00 6.21

ل عن تعيني أماكن الرتبص اجمللس الوطين للمحاسبة هو املسئو  01
 . واملشرفني على كل مرتبص

 متوسطة 3 2.31 5.50

 مرتفعة 6 2.61 5.06 . مرتبصني كحد أقصى لكل مشرف( 10)حيدد مخس  00
مرتفعة  0 2.66 6.50 .إلزام املهنيني املشرفني بتقدمي كل التسهيالت والتوجيهات للمرتبصني 01

 جدا
ل تقرير كل سداسي إىل جلنة التكوين إلزام املرتبص بإعداد وإرسا 01

 . باجمللس الوطين للمحاسبة، ويتم تأشري التقرير من قبل املشرف عليه
 مرتفعة 5 2.15 5.16

 مرتفعة ـــــــ 4.04 0.14 المتوسط العام لإلجابات
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رتبصني على إمتام تربصهم ، نالحظ مدى وعي أفراد العينة من املهنيني بضرورة مساعدة امل(02-10)من خالل اجلدول رقم     

احلجم الساعي يف عملية  "على النحو الذي ميكنهم من أخذ كل املعارف العملية والتطبيقية الالزمة، وهو ما يعكس تصدر عبارة 

 لتكون ضمن درجة رضا( 0.20)، املرتبة األوىل من حيث األمهية مبتوسط حسايب قدره "تكوين املهنيني الراغبني يف مزاولة املهنة

، أما العبارة اليت (1.01)مرتفعة جدا ، وذلك بإمجاع أغلب أفراد العينة وهو الشيء الذي يعكسه االحنراف املعياري املقدر بـــــ 

البعد املتعلق بإدراج تربص بعد عملية التكوين على مستوى معهد التكوين املتخصص، هي عبارة  هذا جاءت يف املرتبة األخرية من

، فكانت درجة رضا أفراد عينة "محاسبة هو املسئول عن تعيني أماكن الرتبص واملشرفني على كل مرتبصاجمللس الوطين لل "

 .( .1.01)، وباحنراف معياري يقدر بـــــ (2.20)الدراسة تقع ضمن اجملال املتوسط وهذا مبتوسط حسايب قدره 

رف عليها اجمللس الوطين للمحاسبة سواء من خالل توجيه وباجململ فأفراد العينة راضون حول عملية الرتبص املدرجة واليت يش   

، حبيث يزيد هذا االلتزام من وفاء (1.01)وباحنراف معياري ( 2.11)املرتبصني أو تعيني املشرفني مبتوسط عام لإلجابات بلغ 

املكاتب عقوبات ضد أصحاب فقد أقر املشرع  إليهم، ويف هذا اإلطار وجهوااملشرفني مبهامهم وواجباهتم جتاه املرتبصني الذين 

املشرفني الذين ال يلتزمون باستقبال املرتبصني أو منحهم املكافآت املستحقة هلم، وهذا للحد من التعسف الذين كان ميارس على 

 .  الباحثني عن مكاتب للرتبص فيها واحلصول على االعتماد من خالهلا

 قيقالبعد المتعلق بإصدار المعايير الجزائرية للتد: خامسا

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات البعد المتعلق بإصدار معايير التدقيق الجزائرية(: 00-10)الجدول رقم 

 
 العبارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 لرضاا

تتوافق ومعايري التدقيق الدولية  NAAإصدار معايري جزائرية للتدقيق  21
IAS. 

 مرتفعة 0 0.23 6.20

الكامل ملعايري التدقيق الدولية من قبل اجلهات الوصية يف عدم التبين  22
 .اجلزائر

 مرتفعة 5 2.11 5.61

 مرتفعة 0 2.35 5.10 . إصدار معايري التدقيق اجلزائرية على دفعات وعلى فرتات متباعدة 23
 مرتفعة ـــــ 4.40 0.10 المتوسط العام لإلجابات
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يظهر جليا وعي املهنيني بضرورة إصدار معايري حتكم املمارسة املهنية  يف اجلزائر، حيث حازت ( 00-10)خالل اجلدول رقم من 

، على املرتبة األول من حيث درجة الرضا، "IASتتوافق ومعايري التدقيق الدولية  NAAإصدار معايري جزائرية للتدقيق  "العبارة 

ث ميكن تفسريه على أن املهنيني اجلزائريون راضوان على إصدار معايري جزائرية للتدقيق ، حي(0.10)مبتوسط حسايب قدره 

، (0.10)مستمدة من معايري التدقيق الدولية، بالرغم من التباين الطفيف يف اآلراء الذي يظهره قيمة االحنراف املعياري واملقدر بــــــ 

 . ملعايري التدقيق الدولية بصفة كاملةوالذي يظهر أن هناك مهنيني يتطلعون لتبين اجلزائر 

يقع ضمن جمال رضا مرتفع وباحنراف معياري ( 2.10)وبالتايل فاملتوسط العام اإلجابات اخلاصة هبذا البعد فكان مبتوسط حسايب 

 .، يظهر شبه اتفاق بني آراء أفراد العينة حول املوضوع(1.12)قدره  ،قليل التباين عموما

 بمراقبة النوعية  البعد المتعلق : سادسا
 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للعبارات المتعلقة بمراقبة النوعية(: 00-10)الجدول رقم 

الوسط  العبارات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الرضا

إصدار معيار جزائري  للتدقيق متعلق برقابة اجلودة يتم استقاؤه من  00
 . لتدقيق الدوليةمعايري ا

 مرتفعة 1 2.06 6.20

مرتفعة  5 2.32 6.52 . إنشاء جلنة ملراقبة النوعية حتت إشراف اجمللس الوطين للمحاسبة 00
 جدا

تعىن جلنة مراقبة النوعية بضمان متابعة مدى احرتام قواعد االستقاللية  00
 .تسيريهاواألخالقيات، وإعداد املعايري املتعلقة بكيفية تنظيم املكاتب و 

مرتفعة  0 2.66 6.56
 جدا

تضطلع جلنة مراقبة النوعية بضمان نوعية التدقيق املوكلة للمهنيني،  01
 . باإلضافة إىل إعداد التدابري اليت تسمح بضمان مراقبة نوعية اخلدمات

مرتفعة  6 2.10 6.52
 جدا

ن ضمن يتم اختيار املراقبني املكلفني مبهام مراقبة النوعية أو اجلودة م 00
 .املهنيني املسجلني واملعتمدين

 مرتفعة 6 2.13 5.62

تقوم جلنة مراقبة النوعية بتنظيم ملتقيات حول النوعية التقنية لألشغال  01
واألخالقيات والتصرفات اليت جيب على املهنيني التحلي هبا يف جمال 

 .االستشارة والعالقات مع الزبائن

مرتفعة  0 2.32 6.65
 جدا

حلسابات ملزم بإبالغ جلنة مراقبة النوعية بعملية تعيينه للقيام حمافظ ا 21
 . مبهمة تدقيق، يف رسالة موصى عليها يف اآلجال احملددة

 مرتفعة 3 2.10 6.01

مرتفعة  ـــــــ 4.04 0.00 المتوسط العام لإلجابات
 جدا
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ة حول البعد املتعلق برقابة النوعية جاءت نالحظ أن املستوى العام إلجابات أفراد العين( 00-10)من خالل اجلدول رقم 

يدل على شبه إمجاع املهنيني ( 1.01)ضمن جمال رضا مرتفع جدا، وباحنراف معياري قدره ع ، يق(0.00)مبتوسط حسايب  قدره 

واملتعلقة بإنشاء  املستجوبني حول رضاهم التام باإلجراءات اليت اختذها املشرع فيما يتعلق برقابة اجلودة وباآلليات املتبعة يف ذلك

جلنة لرقابة النوعية، ومبختلف املهام اليت تضطلع هبا هذه اللجنة من متابعة مدى احرتام قواعد االستقاللية واألخالقيات، وإعداد 

تقيات املعايري املتعلقة بكيفية تنظيم املكاتب إىل وضع التدابري اليت تسمح بضمان مراقبة نوعية اخلدمات، باإلضافة إىل تنظيم املل

تقوم جلنة مراقبة النوعية بتنظيم  "حول اجلودة واألخالقيات والتصرفات اليت جيب على املهنيني التحلي هبا، وجاءت هذه العبارة 

ملتقيات حول النوعية التقنية لألشغال واألخالقيات والتصرفات اليت جيب على املهنيني التحلي هبا يف جمال االستشارة والعالقات 

، حبيث يقع ضمن درجة رضا مرتفعة، (0.02)يف املرتبة األوىل من حيث درجة الرضا مبستوى حسايب قدره  ،"مع الزبائن

 .والذي يدل على عدم تباين آراء أفراد العينة جتاه هذا املوضوع( 1.01)وباحنراف معياري قدره 

 المعايير الخاصة بالمكاتب  ب البعد المتعلق :سابعا

 ط الحسابي واالنحراف المعياري لعبارات المتعلقة بالمعايير الخاصة بالمكاتب المتوس(: 00-10)الجدول رقم 

الوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 التوفر

شروط املساحة فيما يتعلق باحملل املهين، حبيث ال تقل مساحة احملل  20
على األقل  0م 0، على أن خيصص ما مساحته  0م 01املهين عن 

  .لكل مساعد

 مرتفعة 0 2.11 5.10

إلزام املهنيني بتجهيز احملل املهين بكل املرافق الصحية والتجهيزات  20
 .الضرورية وتأمينه بكل الوسائل الالزمة

مرتفعة  0 2.66 6.66
 جدا

 مرتفعة ــــــــ 0..4 0.00 المتوسط العام لإلجابات

هر لنا رضا املهنيني الذين مشلتهم عينة الدراسة حول املعايري اليت أقرها املشرع وألزم هبا ، يظ(00-10)من خالل اجلدول رقم   

املهنيني على مستوى حمل نشاطهم، وخاصة ما تعلق منها بإلزامهم بتوفري خمتلف التجهيزات واملرافق الصحية ووسائل التأمني 

أفضل، وحتافظ على الوثائق اخلاصة بالعمالء واليت  شكلداء املهام باملختلفة، على اعتبارها ضرورية ملزاولة نشاطهم وتضمن هلم أ

ضياع أن تعرض املهنيني إىل مسائالت قضائية وتدخلهم يف نزاعات مع العمالء ، لقد تتسم بالسرية، ومن شأن تلفها أو تعرضها ل
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يعززه شبه  ،و(0.10)بارة واملقدر بــــــ وقد حظيت هذه العبارة بدرجة رضا مرتفعة جدا، وهو ما يعكسه الوسط احلسايب هلذه الع

 (.1.00)اتفاق عينة الدراسة حول املوضوع الذي تشمله العبارة وهو ما يظهر من خالل االحنراف املعياري املقدر بــــ 

ضمن  لوالذي يدخ( 2.00)أما العبارة املتعلقة بشروط املساحة فيما يتعلق باحملل املهين فبالرغم من  املتوسط احلسايب املقدر بــــ   

، والذي يرجع إىل عدم (1.10)جمال الرضا املرتفع إال أن التباين بني أفراد العينة يظهر جليا من خالل االحنراف املعياري املقدر بــــ 

إىل توفر مكاتب بعض املهنيني املستجوبني على شروط املساحة اليت أقرهتا اإلصالحات، وبالتايل أصبح ترك مكاتبهم واالنتقال 

مكاتب تتوفر فيها شروط املساحة املناسبة قد يؤثر على حجم التعامالت وعلى إمكانية وصول العمالء إىل مقراهتم اجلديدة، 

 .وهناك من املهنيني من ال يرى ضرورة ملثل هذه الشروط املتعلقة باملساحة مدام أن حمافظ احلسابات يكون غالبا خارج املكتب

والذي يدل على عدم ( 1.00)، وباحنراف معياري هلذه العبارات قدره ( 0.00)بارات هذا البعد بــ وقد قدر املتوسط العام لع 

 .تباين أراء العينة حول املوضوع

 البعد المتعلق بمعايير التقرير : سابعا

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات المتعلقة بمعايير التقارير(: 00-10)الجدول رقم 

الوسط  لتقاريرمعايير ا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 التوفر

أشكال ومعايري تقارير حمافظ احلسابات وحمتواها، واليت حددهتا املادة  22
، 010-00، واملرسوم التنفيذي رقم 10-01من القانون  00

  . 00/10/0102والقرار املؤرخ يف 

مرتفعة  0 2.13 6.63
 جدا

تسليم التقارير من قبل حمافظ احلسابات يف مقر الكيان املدقق، يتم  20
يوم من انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية أو غري العادية  00قبل 

 .أو هيئة التداول املؤهلة

 مرتفعة 0 2.06 5.16

 مرتفعة ــــــــ .4.0 0.01 المتوسط العام لإلجابات

ح أن إقرار اجمللس الوطين ملعايري خاصة مبحتوى وأشكال التقارير وطرق تسليمها قد يتض( 01-10)من خالل اجلدول رقم       

القى رضا أفراد العينة من املهنيني وهو األمر الذي يربز من خالل املتوسط العام إلجابات املتعلقة بعبارات هذا البعد والذي جاء 

أكثر إملاما وأكثر وضوحا بالنسبة للمستخدمني، وسيعزز من ، على اعتبار أن تقارير حمافظي احلسابات ستصبح (0.01)مبقدار 
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مصداقية التقارير، وجيعل عملية اختاذ القرارات أكثر رشدا بالنسبة ملستخدميها، ومن خالل االحنراف املعياري اخلاص بالعبارات 

 .والذي يدل عن عدم تباين أفراد العينة حول املوضوع( 1.20)

  التدقيق األجنبية فتح سوق المهنة لمكاتب: تاسعا

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للبعد المتعلق بفتح سوق المهنة للمكاتب األجنبية(: 00-10)الجدول رقم 

 
 العبارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الرضا

ع هلا منح االعتماد للمكاتب األجنبية وخاصة الكربى منها، للفتح فرو  20
 . و مزاولة املهنة يف اجلزائر 

 منخفضة 0 2.16 0.06

 منخفضة ــــــــ 4..4 0.04 المتوسط العام لإلجابات
 مرتفعة ــــــــ 4.00 0..0 المتوسط العام للمتغير المستقل

فروع هلا يف اجلزائر  ، يتضح أن منح االعتماد ملكاتب تدقيق أجنبية أو الرتخيص هلا بفتح(00-10)رقم من خالل اجلدول      

، حيث يقع ضمن (0.01)صاحبه عدم رض من قبل املهنيني الذين مشلتهم الدراسة، حيث كان املتوسط العام لإلجابات مبقدار 

، ومطالبتهم 10-01جمال درجة الرضا املنخفضة، وهو ما يفسره احلركات اليت نظمها العديد من املهنيني غداة صدور القانون 

 .خيص لألجانب ملزاولة املهنة يف اجلزائرالرتا منح مبنع

   بارات المتعلقة بأثر اإلصالحات على جودة التدقيق والرقابة عليهاتحليل الع: المطلب الثاني

 أثر اإلصالحات على عوامل الجودة المتعلقة بالمدقق وفريق العمل :أوال

 البعد المتعلق بالكفاءة والتأهيل العلمي -0

 وسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات المتعلق بالكفاءة والتأهيل العلميالمت(: 01-10)الجدول رقم 
 

 العبارات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

من شأن عملية التكوين أن تزود حمافظي احلسابات باملهارات  20
 .الشخصية اليت متكنه من إبداء رأيه

 تفعةمر  0 2.60 5.01

مرتفعة  0 2.31 6.05من شأن برنامج التكوين املدرج تزويد املهنيني بالتأهيل العلمي  21
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والتحصيل الدراسي الكايف يف احملاسبة والتدقيق والعلوم األخرى ذات 
 .العالقة

 جدا

 مرتفعة ــــــــ 4.04 .0.4 المتوسط العام لإلجابات

أن آراء أفراد العينة من املهنيني جتاه مدى موافقتهم حول تأثري عملية التكوين يظهر لنا ب (01-10)من خالل اجلدول رقم    

على تزويد املهنيني من حمافظي احلسابات باملهارات الشخصية اليت متكنهم من إبداء آرائهم يف القوائم املالية بكل سهولة، كما  

اليت مت تبنيها خالل مراحل عملية التكوين واليت حددها كانت آراؤهم غري متباينة فيما خيص أثر برنامج التكوين  واملقاييس 

اجمللس الوطين للمحاسبة، على الرفع من التأهيل العلمي والتحصيل الدراسي الكايف يف كل من احملاسبة والتدقيق والعلوم األخرى  

حوثني من املهنيني واملقدر بـــ كاإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات وغريها، وهو الشيء الذي يعكسه املتوسط العام لإلجابات املب

 .       يدل على عدم تباين األفراد املستجوبني يف هذا الشأن( 1.21)وباحنراف معياري قدره ( 0.10)

 البعد المتعلق بالموضوعية والحياد -2

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات المتعلقة بالموضوعية والحياد(: 21-10)الجدول رقم 

 
 اتالعبار 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

من شأن العقوبات اجلزائية واملالية املتخذة أن تعزز من حتلي حمافظي  20
احلسابات حبياد وموضوعية أكثر يف أداء عملية التدقيق، ومراعاة 

 .متطلبات النزاهة يف أداء املهام املوكلة إليهم

 مرتفعة 0 2.13 5.62

االلتزام باملعايري الصادرة عن اجلهات الوصية تقلص الفجوة بني  21
 .توقعات الزبائن وخمرجات عملية التدقيق

 مرتفعة 5 2.30 5.35

عدم ربط األتعاب بالنتيجة املالية ملنشأة العميل جتعل حمافظ احلسابات  01
القوائم يتجرد من أية مصلحة عند أدائه ملهامه أو عند إبداء رأيه يف 

 .املالية

 مرتفعة 0 2.63 5.60

 مرتفعة ــــــــ 4.00 0..0 المتوسط العام لإلجابات
 

، يتضح بأن التشريع احلايل املنظم ملهنة حمافظة احلسابات يعمل على تعزيز قيم املوضوعية (01-10)رقم  من خالل اجلدول 

تخدمني لتقارير هؤالء املهنيني، حيث يقدر املتوسط العام آلراء واحلياد الذي يتطلبه األداء اجليد الذي يتناسب وتطلعات املس
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وهو يرتجم درجة املوافق املرتفعة، أما االحنراف املعياري العام لعبارات هذا البعد فقدر بــــ ( 2.00)املهنيني الذين مشلتهم الدراسة بــــ 

وبني حول أثر العقوبات املقررة يف إطار اإلصالحات اليت ، والذي يدل على عدم التباين يف اآلراء بني املهنيني املستج(1.20)

، باإلضافة إىل مراعاهتم ملدى التأثري اإلجيايب الذي قد ينجر عن التقيد باملعايري والتشريعات املنظمة 10-01جاء هبا القانون 

 .   االقتصاديةللمهنة على خدمة األهداف اليت وجدة املهنة ألجلها وهي محاية حقوق كل األطراف يف احلياة 

 البعد المتعلق بالخبرة المهنية  -3

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات المتعلقة بالخبرة المهنية(: 20-10)الجدول رقم 

 
 العبارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

شأنه تطوير املعارف إشراف مهنيني ذوي خربة على املرتبصني ، من  00
 .التطبيقية هلؤالء املرتبصني

مرتفعة  0 2.32 6.62
 جدا

إشراك املرتبصني يف مهام تدقيق رمسية من قبل املشرفني على الرتبص  00
 .يعزز مستوى اخلربة لديهم

مرتفعة  0 2.32 6.60
 جدا

مرتفعة  ــــــــ 4.00 0.44 المتوسط العام لإلجابات
 جدا

والذي ( 0.11)املهنيني املستجوبني يقدر بــــ ، الذي يوضح بأن املتوسط العام لإلجابات (00-10)ول رقم من خالل اجلد    

عدم تباين آراء املهنيني  والذي يظهر( 1.00)ارات قدر بـــــ يقع ضمن درجة موافقة مرتفعة جدا، وباحنراف معياري جململ العب

ميلكون خربة مهنية يف جمال التدقيق ، على تطوير املعارف التطبيقية للمرتبصني،  حول مدى أثر إشراف املهنيني املعتمدين والذين

 .اليت لن حيصلوا عليها من خالل عملية التكوين النظرية، واليت ميكن اعتبارها تكملة لعملية التكوين اليت تسبق فرتة الرتبص

قيق برفقة مشرفني متمرسني من أهم العوامل اليت تعزز واملشاركة يف مهام تد ،ويعترب الرتبص على مستوى املكاتب املعتمدة  

اليت  مستوى اخلربة هلؤالء املرتبصني، يف التعامل مع املسائل املعقدة واملشاكل اليت قد تطرأ أثناء القيام مبهام التدقيق املوكلة للمكاتب

من قبل مشرف بإمكانه تدارك األخطاء واهلفوات  يتمون تربصهم هبا، واالستفادة من التجربة واخلطأ، ألن املرتبص يعلم بأنه متابع

 .اليت قد يقع فيها املرتبص
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 البعد المتعلق بالتدريب المستمر -0

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات المتعلق بالتدريب المستمر(: 22-10)الجدول رقم 

 
 العبارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 ةاألهمي

درجة 
 التوفر

طبيعة اإللزام اليت تتميز هبا القوانني والتشريعات الصادرة عن اجمللس  02
الوطين للمحاسبة، متلي على املهنيني ضرورة اإلطالع املستمر على ما 
يستجد من اإلصدارات أو التعليمات اليت جيب عليهم تطبيقها والتقيد 

 . هبا

 مرتفعة 0 2.06 5.16

حلسابات يف امللتقيات والتظاهرات اليت يتم تنظيمها مشاركة حمافظي ا 00
من طرف اجمللس الوطين للمحاسبة، واليت تتعلق باملهنة من شأهنا أن 
تبقيهم على إطالع مبا يستجد من تطورات يف جمال احملاسبة والتدقيق 

 . وأنشطة أعمال املنشآت

 مرتفعة 0 2.13 6.21

 مرتفعة ــــــــ 4.00 0.40 المتوسط العام لإلجابات

يتضح أن املهنيني املستجوبني موافقون بدرجة مرتفعة حول طبيعة اإللزام وما يقتضيه من ( 00-10)من خالل اجلدول رقم    

التزامات من قبل املهنيني جتاه هذه التعليمات والقوانني سيجعل منهم دائمي احلرص على ما يستجد من نصوص قانونية أو 

، خاصة مع توفر موقع الكرتوين خاص بالغرفة الوطنية حملافظي احلسابات ميكن التواصل من خالله مع التعليمات املنظمة للمهنة

 .املهنيني أو العكس

مشاركة حمافظي احلسابات يف امللتقيات والتظاهرات اليت يتم تنظيمها من طرف اجمللس  "وكذلك هو الشأن بالنسبة للعبارة   

هنة من شأهنا أن تبقيهم على إطالع مبا يستجد من تطورات يف جمال احملاسبة والتدقيق وأنشطة الوطين للمحاسبة، واليت تتعلق بامل

، وباحنراف معياري قدره (0.11)واليت جاءت يف املرتبة األوىل من حيث درجة األمهية مبتوسط حسايب قدره " أعمال املنشآت 

يات والتظاهرات اليت ينظمها اجمللس الوطين للمحاسبة خاصة ما ، واليت يرى من خالهلا املهنيني املستجوبني بأن امللتق(1.00)

يدخل منها يف إطار مهام التقييس احملاسيب، ستجعل املهنيني على إطالع مبا يستجد من تطورات يف جمال احملاسبة والتدقيق، ويف 

 ( . 1.20)عياري قدره ، وباحنراف م(0.10)ذات اإلطار كان االجتاه العام آلراء املستجوبني، مبتوسط عام قدره 
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 أثر اإلصالحات على العوامل المؤثرة على الجودة والمتعلقة بمكاتب التدقيق: ثالثا

 البعد المتعلق بحجم وسمعة المكتب -0

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات المتعلقة بحجم وسمعة المكتب(: 23-10)الجدول رقم 

 
 العبارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

املعايري اخلاصة مبكاتب التدقيق سيعمل على توفري اجملال واملناخ  00
 .املناسبني لتدريب موظفيها

 متوسطة 5 2.61 0.05

أن تعزز ( 10-01)من شأن العقوبات اليت مت إقرارها يف إطار القانون  00
ت الزبائن على حساب من عدم رضوخ حمافظي احلسابات لضغوطا

مسعة املكتب، من أجل احلفاظ على العمالء أو توسيع نطاق احلصة 
 .السوقية يف سوق املهنة

 مرتفعة 0 2.02 5.60

مزاولة مكاتب التدقيق الكربى املهنة يف اجلزائر من شأنه حتفيز حمافظي  01
احلسابات احملليني لالرتباط أو االندماج مع هذه املكاتب اليت متتلك 

 . مسعة وشهرة عاملية

 متوسطة 6 2.16 0.66

إعادة تنظيم املهنة وفق إطار التشريع احلايل من شأنه إكساب مكاتب  00
 .التدقيق اجلزائرية القدرة على املنافسة يف ظل سعي اجلزائر لعوملة املهنة

 متوسطة 0 2.00 5.52

 متوسطة ــــــــ 4.00 0.00 المتوسط العام لإلجابات

ميكن احلكم على مدى تأثري اإلصالحات املتخذة على تعزيز حجم ومسعة مكاتب ( 02-10)اجلدول رقم  اللمن خ     

حمافظة احلسابات على اعتبارها من بني العوامل اليت أثبتت الدراسات تأثريها على جودة أداء عملية التدقيق، ويعكس هذا احلكم 

، حيث كانت معظم اإلجابات (1.00)، واالحنراف املعياري (2.00)ر بـــ املتوسط العام إلجابات املهنيني املستجوبني املقد

 .مبحايد

أن تعزز من عدم رضوخ حمافظي احلسابات ( 10-01)من شأن العقوبات اليت مت إقرارها يف إطار القانون "وقد جاءت العبارة     

، يف "سيع نطاق احلصة السوقية يف سوق املهنةلضغوطات الزبائن على حساب مسعة املكتب، من أجل احلفاظ على العمالء أو تو 

، وهو يعكس درجة موافقة مرتفعة من قبل آراء عينة (1.01)، واحنراف معياري (2.10)املرتبة األوىل مبتوسط حسايب قدره 

الوطين اليت قد تصل لدرجة الشطب من اجلدول  (10-01)الدراسة من املهنيني حول مدى فعالية العقوبات اليت أقرها القانون 
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للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، وسحب بطاقة االعتماد من املخالفني، باإلضافة إىل ما يصاحبه من عقوبات مالية، على التزام 

 . املهنيني بعدم الرضوخ ألي ضغوطات من شاهنا التأثري بأي شكل على جمريات أو نتائج عملية التدقيق

مزاولة مكاتب التدقيق الكربى املهنة يف  "ألخرية من حيث درجة األمهية، فكانت العبارة أما العبارة اليت جاءت يف املرتبة ا    

، مبتوسط "اجلزائر من شأنه حتفيز حمافظي احلسابات احملليني لالرتباط أو االندماج مع هذه املكاتب اليت متتلك مسعة وشهرة عاملية

، مما يدل على عدم تباين آراء أفراد العينة حول (1.00)ف معياري ، يقع ضمن جمال املوافقة املتوسطة، وباحنرا(0.10)حسايب 

اولة املكاتب احمللية االندماج معه ق العاملية الكربى يف اجلزائر، حملاملوضوع املتعلق، بإمكانية حتفيز وجود فروع ملكاتب التدقي

املكاتب، كما هو الشأن بالنسبة ألحد مكاتب لالستفادة من شهرته العاملية ومن اإلمكانيات التقنية والتكنولوجية ملثل هذه 

عديد الدراسات اليت تناولت جودة حبيث أن (. DELOITTE)التدقيق الكربى الذي ينشط له فرع يف اجلزائر ويتعلق األمر بـــــ 

يدة هلا، خاصة يف التدقيق اقرتحت ضرورة االندماج مع املكاتب العاملية لالستفادة من اخلربة الكبرية هلذه املكاتب والسمعة اجل

 .جمال اجلودة وأنظمة اجلودة املطبقة هبا

 التخصص المهني في الصناعة التي ينتمي لها العميلالبعد المتعلق ب -2

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات المتعلقة بالتخصص المهني  (: 20-10)الجدول رقم   

 
 العبارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

رتيب الت
حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

عوملة املهنة وفتح سوق املهنة للمكاتب األجنبية سيحفز املكاتب  01
اجلزائرية على التخصص يف تدقيق قطاع معني، لتحسني القدرات 

 .املهنية والرفع من تنافسية مكتب التدقيق

 متوسطة 0 2.30 0.03

 سطةمتو  ــــــــ 4.00 0.00 المتوسط العام لإلجابات

ميكن أن املهنيني الذين تناولتهم الدراسة كانوا غري متأكدين من  مدى تأثري فتح سوق  (00-10)من خالل اجلدول رقم    

املهنة للمكاتب األجنبية على ضرورة التوجه حنو التخصص القطاعي يف التدقيق، من أجل احلصول على فرص تنافسية أكثر 

املكاتب يف تدقيق حسابات القطاع املصريف، أو القطاع اإلنتاجي، أو التجاري، مما  بالنسبة للمكاتب احمللية، كتخصص بعض
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، وباحنراف (0.00)يساعدهم على التفرغ للتطور يف جمال معني دون غريه، وقد جاء كل من املتوسط العام لإلجابات مبقدار 

 (.    1.00)معياري 

 البعد المتعلق بأتعاب التدقيق -3

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات المتعلقة بأتعاب التدقيق(: 20-10)الجدول رقم     

 
 العبارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

إعطاء احلرية حملافظ احلسابات لتحديد األتعاب باالتفاق بينه وبني  01
 .املقدمة للعمالءالعميل من شأهنا أن جتعلها تتناسب واخلدمات 

 مرتفعة 0 2.50 5.16

حتديد األتعاب باالتفاق بني العميل وحمافظ احلسابات، سيحد من  00
حبث هذا األخري عن مداخيل إضافية لدى العميل، من خالف تقدمي 

 .   اخلدمات خبالف التدقيق كتقدمي االستشارات

 متوسطة 0 2.11 5.56

 مرتفعة ــــــــ .4.0 0..0 المتوسط العام لإلجابات

بأن أفراد العينة من املهنيني يرون بأن اإلصالحات املتعلقة باألتعاب اليت يتقاضاها  يتضح( 00-10)من خالل اجلدول رقم     

، قد جتعلها تتناسب واجلهود اليت يبذهلا حمافظ 0100حمافظ احلسابات واليت جاءت يف جمملها يف مدونة أخالقيات املهنة لسنة 

، (2.10)مما قد جيعل هذا األخري يبذل العناية املهنية الالزمة، هذا وقد جاء املتوسط احلسايب هلذه العبارة مبقدار احلسابات 

 .  وهو دليل على عدم تباين آراء أفرد العينة حول املوضوع( 1.20)وباحنراف معياري قدره 

ات، سيحد من حبث هذا األخري عن مداخيل إضافية لدى حتديد األتعاب باالتفاق بني العميل وحمافظ احلساب "أما العبارة    

والذي يقع ضمن جمال ( 2.20)فقد جاءت بوسط حسايب " االستشارات مي اخلدمات خبالف التدقيق كالعميل، من خالف تقد

يل االستشارات موافقة متوسطة ، حبث أن أغلب اإلجابات جاءت مبحايد، ورمبا يفسر هذا مبدى األمهية اليت يوليها املهنيني ملداخ

 (.1.10)للعمالء، واليت قد متس باستقاللية املدقق جتاه العميل، وباحنراف معياري قدره 
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 البعد المتعلق بالتواصل الجيد مع العمالء -0

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات المتعلقة بالتواصل الجيد مع العمالء(: 20-10) الجدول رقم

 
 العبارات

الوسط 
 سابيالح

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 التوفر

تعمل مكاتب التدقيق على تأطري موظفيها فيما يتعلق بالتواصل اجليد  00
 . مع موظفي منشأة العميل

 مرتفعة 0 2.62 5.10

 مرتفعة 0 2.50 6.21 .مراعاة مبدأ السر املهين جتاه العميل وموظفيه جتعله أكثر تعاوننا 02
 مرتفعة ــــــــ 4.00 0.10 توسط العام لإلجاباتالم

يتضح بأن مكاتب التدقيق تعمل على حث املوظفني التابعني هلا بضرورة التواصل اجليد  (00-10)من خالل اجلدول رقم     

 لوطين للغرفةمن قانون أخالقيات املهنة الصادرة عن اجمللس ا 10مع العمالء وإبقائهم على إطالع حبسب ما جاءت به املادة 

املرتبصني، وكل  وأبغي على املهنيني احرتام مبدأ السر املهين جتاه العميل، سواء بالنسبة للمهنيني الوطنية حملافظي احلسابات، كما ين

من شأنه أن جيعل موظفي العميل يتعاونون يف تقدمي املعلومات حملافظي احلسابات، اليت قد اليصل إليها من هم أكثر منه ذلك 

ويقع ضمن جمال موافقة مرتفعة وباحنراف معياري يدل ( 2.10)ة، وقد جاء املتوسط احلسايب العام إلجابات هذا البعد مبقدار خرب 

 (.1.00)على آراء عدمية التباين بقيمة 

 أثر اإلصالحات على مقومات رقابة الجودة على أعمال التدقيق: رابعا

 ه جودة التدقيقالبعد المتعلق بمسؤوليات محافظي الحسابات تجا -0

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات  المتعلقة بمسؤولية محافظي (: 20-10)الجدول رقم 
 الحسابات تجاه جودة التدقيق

 
 العبارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

اصة باجلودة يلتزم حمافظي احلسابات بوضع سياسات وإجراءات خ 00
 .داخل املكاتب

 مرتفعة 0 2.51 5.03

 متوسطة 0 2.60 0.01 .تتوفر مكاتب حمافظي احلسابات على أنظمة داخلية لرقابة اجلودة 00
 متوسطة 5 2.36 0.60تراعي مكاتب حمافظي احلسابات توفر املوارد الكافية لتطوير وتوثيق  00
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 .ودعم سياسات وإجراءات رقابة اجلودة
 متوسطة ــــــــ 4.00 0.00 ط العام لإلجاباتالمتوس

يلتزم حمافظي احلسابات بوضع سياسات وإجراءات خاصة باجلودة  "يظهر بأن العبارة  (01-10)من خالل اجلدول رقم    

نيني ، يدل على أن أغلب آراء امله(2.00)، جاءت يف املرتبة األوىل من حيث درجة األمهية بوسط حسايب قدره "داخل املكاتب

 .يدل على عدم التباين يف اآلراء حول املوضوع( 1.20)جاءت باملوافقة املرتفعة وباحنراف معياري 

وهذا يدل على أن أغلب ( 0.10)أما العبارة اليت جاءت يف املرتبة األخرية من حيث األمهية فكانت مبتوسط حسايب قدره   

، وهو نفس السياق اليت جاء فيه املتوسط العام للعبارات (1.00)ري اآلراء جاءت مبوافقة متوسطة أو ضعيفة،  وباحنراف معيا

 (. 1.00)يدل على موافقة متوسطة، وباحنراف معياري يدل على عدم التباين مقداره ( 2.00)حيث يقدر بـــ 

 البعد المتعلق بااللتزام بمبادئ وآداب سلوك المهنة -2

ياري للعبارات المتعلقة بااللتزام بمبادئ وآداب سلوك المتوسط الحسابي واالنحراف المع(:20-10)الجدول رقم 
 المهنة

 
 العبارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 التوفر

يتم تصميم سياسات وإجراءات لرقابة اجلودة تعمل على إلزام موظفي  01
ة، املكتب باالمتثال ملتطلبات السلوك األخالقي، من نزاهة وموضوعي

 .  الكفاءة، السرية والسلوك املهين

5.16 

 

 مرتفعة 0 2.12

 مرتفعة ــــــــ 4..4 0..0 المتوسط العام لإلجابات

بأن أغلبية آراء أفراد عيينة الدراسة يوافقون على أن مكاتب التدقيق تلتزم بتصميم  هيتضح من خالل( 00-10)اجلدول رقم      

، كالنزاهة واملوضوعية والكفاءة وغريها وهو ما لتزام موظفيها مبتطلبات السلوك األخالقيسياسات وإجراءات للوقوف على مدى ا

ـــ ( 2.00)يعرب عنه املتوسط احلسايب املقدر بـــ   (.1.01)واالحنراف املعيار املقدر بــ

تعلق بالتزامات حمافظي من اجلزء امل( 10)، يف املادة 0100ويف ذات الصدد فقد ألزمت مدونة أخالقيات املهنة لسنة      

احلسابات، أن هذا األخري  ملزم بإثبات أكرب قدر من املوضوعية والكفاءة والعناية املهنية باإلضافة إىل النزاهة والسرية والسلوك 
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االلتزام املهين وجتنب كل ما من شأنه التشكيك يف هذه القيم وهي نفس القيم اليت دعا هلا املعيار الدويل لرقابة اجلودة وحث على 

 .هبا

 .البعد المتعلق بالموارد البشرية -3

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات المتعلقة بالموارد البشرية(: 21-10)الجدول رقم 

الوسط  الموارد البشرية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 التوفر

اليد العاملة، من أجل  يتم إعداد توقعات الحتياجات املكتب من 00
 . حتديد أي نقص حنتمل

 مرتفعة 0 2.65 5.16

يتم إتباع إجراءات ومعايري التوظيف املعمول هبا، النتقاء موظفي  01
 . مكاتب حمافظي احلسابات

 مرتفعة  5 2.30 5.61

 مرتفعة 0 2.15 5.05 .يتم مراعاة مستوى معني من الكفاءة أثناء عملية التوظيف 01
وضع سياسات وإجراءات داخل مكاتب حمافظي احلسابات يتم  00

لتزويدها بتأكيد معقول حول توفرها على العدد الكايف من املوظفني 
املؤهلني، ومدى التزامهم باملبادئ األخالقية الالزمة ألداء املهام املوكلة 

 . إليهم

 متوسطة 6 2.60 5.06

 ةمرتفع ــــــــ 4.00 0.00 المتوسط العام لإلجابات

يتضح أن مكاتب حمافظي احلسابات هلا وعي بضرورة توظيف أفراد ذوي كفاءة ، ( 01-10)من خالل اجلدول رقم      

باملستوى الذي حيقق حاجة املكتب ويسمح له بالوفاء بالتزاماته جتاه عمالئه، وهو ما يعكسه املتوسط العام للعبارات الذي يقدر 

املرتفعة، والذي يدل على أن أغلبية أفراد العينة يوافقون على موضوع البعد ، وهذا  والذي يقع ضمن درجة املوافقة( 2.02)

 .يدل على عدم تباين آرائهم( 1.00)باحنراف معياري يساوي 
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 البعد المتعلق بتوزيع المهام على أفراد تتوفر فيهم الكفاءة المهنية المطلوبة  -0

المعياري للعبارات المتعلقة بتوزيع المهام على أفراد تتوفر فيهم المتوسط الحسابي واالنحراف (: 31-10)الجدول رقم 
 الكفاء المهنية المطلوبة

 
 العبارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

يتمتع موظفي مكاتب حمافظة احلسابات بالفهم الكايف للمعايري املهنية  00
 .نظيمية املعمول هباواملتطلبات القانونية والت

 مرتفعة 0 2.53 5.10

ميتلك املوظفني داخل املكاتب اخلربة العملية يف املهام اليت تتسم  02
 . بطبيعتها املعقدة

5.03 2.51 

 

 مرتفعة 0

ميتلك موظفي املكاتب اخلربة الفنية، مبا يف ذلك املعرفة يف تكنولوجيا  00
 .ها العميلاملعلومات ويف جمال القطاعات اليت ينشط في

 مرتفعة 5 2.61 5.61

املوظفني هلم الفهم الكايف لسياسات وإجراءات رقابة اجلودة املطبقة  00
 .داخل املكتب

 مرتفعة 6 2.36 5.30

 مرتفعة ــــــــ 4.00 .0.4 المتوسط العام لإلجابات

دى التزام حمافظي احلسابات بتفويض وتوزيع يظهر بأن إجابات أفراد العينة فيما يتعلق مب (21-10)من خالل اجلدول رقم       

يف إطار  ليت تؤهلهم لذلك، كانت أغلبها تصباملهام على املوظفني الذين تتوفر فيهم الكفاءة املهنية وهلم القدرات واملعارف ا

بات الذي يقدر بـــــ املوافقة املرتفعة، وهذا ما تعكسه املتوسطات احلسابية جلل عبارات هذا البعد، وكذلك املتوسط العام لإلجا

 (. 1.00)وباحنراف معياري يدل على شبه إمجاع جتاه هذا املوافقة على هذا املوضوع قدره ( 2.10)

 البعد المتعلق بالمتابعة واإلشراف لضمان الجودة في األداء   -0

راف لضمان الجودة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للعبارات المتعلقة بالمتابعة واإلش(: 30-10)الجدول رقم 
 في األداء

 
 العبارات

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
حسب 
 األهمية

درجة 
 الموافقة

يراعي حمافظي احلسابات عملية تقييم نظام رقابة اجلودة على مستوى  00
املكتب من خالل فحص جمموعة من املهام اليت مت أداؤها من قبل 

 منخفضة 1 2.31 0.51
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 . ة وفعالية هذا النظاماملساعدين للوقوف على مدى كفاء
إنشاء جلنة ملراقبة النوعية سيسهم يف ترسيخ أكرب ملفهوم اجلودة داخل  01

 .املكاتب من خالل املهام املوكلة هلذه اللجنة
 مرتفعة 0 2.50 5.16

اضطالع جلنة مراقبة النوعية بعملية متابعة تنفيذ التوصيات واملقرتحات  00
ينات املستمرة يف مكاتب التدقيق سيعزز من جودة أداء بشأن التحس
 . هذه املكاتب

 مرتفعة 5 2.66 5.10

من شأن جلنة مراقبة النوعية باعتبارها اهليئة املشرفة على رقابة جودة  01
تدقيق احلسابات، وضع السياسات اإلجراءات الكفيلة بضمان احرتام 

 .  قواعد االستقاللية وأخالقيات املهنة

 مرتفعة 6 2.60 5.16

ستهم جلنة مراقبة النوعية يف وضع نظم داخلية للرقابة على جودة عمل  11
 . موظفي مكاتب حمافظة احلسابات

 متوسطة 3 2.02 5.26

إصدار معيار جزائري لرقابة اجلودة من شأنه زيادة فعالية الرقابة على  10
 . جودة التدقيق على مستوى مكاتب حمافظي احلسابات

 مرتفعة 0 2.13 5.11

 مرتفعة ــــــــ 4.00 0.00 المتوسط العام لإلجابات
 مرتفعة ــــــــ 4.04 ...0 المتوسط العام إلجابات المتغير التابع

إصدار  "نالحظ بان العبارة اليت جاءت يف املرتبة األول من حيث درجة األمهية هي العبارة  (20-10)من خالل اجلدول رقم 

مبتوسط " ة اجلودة من شأنه زيادة فعالية الرقابة على جودة التدقيق على مستوى مكاتب حمافظي احلساباتمعيار جزائري لرقاب

، ويدل ذلك على أن أغلب آراء عينة الدراسة كانت باملوافقة املرتفعة، (1.00)واحنراف معياري قدره ( 2.10)حسايب قدره 

ستمد من معايري التدقيق الدولية سيدفع مبكاتب حمافظي احلسابات لاللتزام ويرون بأن إصدار معيار للتدقيق متعلق برقابة اجلودة م

 .أكثر جتاه موضوع اجلودة والرقابة عليها

يراعي حمافظي احلسابات عملية تقييم نظام رقابة اجلودة على مستوى  "أما العبارة األخرية من حيث األمهية يف هذا البعد فكانت 

، واليت "ملهام اليت مت أداؤها من قبل املساعدين للوقوف على مدى كفاءة وفعالية هذا النظاماملكتب من خالل فحص جمموعة من ا

، وهو دليل على أن أغلبية إجابات أفراد العينة كانت ( 1.00)وباحنراف معياري يساوي ( 0.20)جاءت مبتوسط حسايب قدره 

 . املوضوع بعدم املوافقة وهو ما يعززه قيمة االحنراف املعيار السابقة حول 

، وهو يقع ضمن جمال موافقة مرتفعة وهذا نظرا (2.02)وعلى العموم فقد كان املتوسط العام إلجابات العبارات مبقدار    

، ودة أداء حمافظي احلساباتملوافقتهم على بقية العبارات املتعلقة بدور جلنة مراقبة النوعية يف عملية املتابعة واإلشراف جتاه ج

  .ه اللجنة يف ترسيخ قيم وأخالقيات مهنة التدقيقومدى فعالية هذ
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 اختبار فرضيات الدراسة: المطلب الثالث

سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل اختبار فرضيات الدراسة واملتعلقة مبدى وجود أثر لإلصالحات اليت عرفتها مهنة حمافظ    

 .ب املهنةاحلسابات على جودة عملية تدقيق احلسابات وهذا من وجهة نظر أصحا

ال توجد موافقة ذات داللة إحصائية حول رضا أفراد العينة باإلصالحات التي عرفتها مهنة محافظة : الفرضية األولى

 .الحسابات

 T- test pourللعينة الواحدة، ( T)وللتاكد من من صحة الفرضية فقد مت اختبار هذه الفرضية باالعتماد على اختبار      

échantillon unique . 
 .وقد جاءت النتائج على النحو الذي يظهر يف اجلدول املوايل  

للعينة الواحدة للوقوف على مدى رضا المهنيين باإلصالحات ( T)نتائج التحليل اختبار  (:32-10)الجدول رقم 
 المتخذة

 القرار مستوى الداللة (T)إحصاء  الوسط الحسابي  المتغير

اإلصالحات املتخذة 
يف إطار القانون 

(01-10) 

 

5.16 

 

02.000 

 

2.222 
 H0نرفض 
 H1ونقبل 

 ≥ α)واليت هي أقل من مستو املعنوية ( 1.111)، نالحظ أن مستوى الداللة املقدرة بــــــ (20-10)من خالل اجلدول رقم 

فيما يتعلق مبهنة  وبالتايل توجد موافقة ذات داللة إحصائية حول رضا أفراد عينة الدراسة عن اإلصالحات اليت مت اختاذها( 0.05

 .حمافظ احلسابات

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلصالحات المتخذة على العوامل المؤثرة على جودة التدقيق والمتعلقة : الفرضية الثانية

 .بالمدقق وفريق العمل

هو ءت النتائج كما ، وقد جا one way (ANOVA)وقد مت اختبار صحة هذه الفرضية من خالل حتليل التباين األحادي     

 .احلال يف اجلدول املوايل
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نتائج التحليل األحادي ألثر اإلصالحات المتخذة على العوامل المؤثرة على جودة التدقيق (: 33-10)الجدول رقم 
 .والمتعلقة بالمدقق وفريق العمل

 القرار مستوى الداللة إحصاء االختبار فسيرمعامل الت معامل االرتباط المتغير التابع
العوامل املؤثرة على 

جودة التدقيق 
واملتعلقة باملدقق 

 وفريق العمل

 

2.161 

 

2.600 

 

0.103 

 

2.221 
 
 H0نرفض 
 H1ونقبل 

، واليت هي أقل من (2.221)، ومن خالل مالحظة قيمة مستوى الداللة  اليت تقدر بـــــ  (55-26)من خالل اجلدول رقم    

د تأثري ذو داللة إحصائية و وجاليت تقول بعدم    (H0) نرفض فرضية العدم ، وبالتايل(α ≤ 0.05)مستوى املعنوية  

، على (H1)، ونقبل الفرضية البديلة لإلصالحات املتخذة على العوامل املؤثرة على جودة التدقيق واملتعلقة باملدقق وفريق العمل

 .باملدقق وفريق العملأنه يوجد تأثري ذو داللة إحصائية لإلصالحات  على عوامل اجلودة املتعلقة 

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلصالحات المتخذة على العوامل المؤثرة على جودة التدقيق والمتعلقة  :الفرضية الثالثة

 .مكاتب التدقيقب

هو ، وقد جاءت النتائج كما  one way (ANOVA)وقد مت اختبار صحة هذه الفرضية من خالل حتليل التباين األحادي     

 .احلال يف اجلدول املوايل

نتائج التحليل األحادي ألثر اإلصالحات المتخذة على العوامل المؤثرة على جودة التدقيق (:30-10)الجدول رقم 
 .والمتعلقة بمكاتب التدقيق

 القرار مستوى الداللة إحصاء االختبار فسيرمعامل الت معامل االرتباط المتغير التابع
العوامل املؤثرة على 

ة التدقيق جود
مبكاتب واملتعلقة 

 التدقيق

 

2.600 

 

2.100 

 

1.653 

 

2.222 
 
 H0نرفض 
 H1ونقبل 

 ≥ α)،  واليت هي أقل من مستوى املعنوية  (1.111)تساوي قيمة مستوى الداللة  ن، ومبا أ(56-26)من خالل اجلدول رقم   

ذو داللة إحصائية لإلصالحات املتخذة على العوامل  وجد تأثرياليت تقول بعدم    (H0)، وبالتايل نرفض فرضية العدم (0.05
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، على أنه يوجد تأثري ذو داللة إحصائية (H1)كاتب التدقيق، ونقبل الفرضية البديلة املؤثرة على جودة التدقيق واملتعلقة مب

 .لإلصالحات  على عوامل اجلودة املتعلقة مبكاتب التدقيق

ـــ ويعترب هذا التأثري إجيابيا كون العالق    ة بني املتغريين طردية وقوية وظهر ذلك من خالل قيمة معامل التفسري املقدرة بــــ

(10.0%). 

 .مقومات رقابة جودة التدقيق ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلصالحات المتخذة على: الفرضية الرابعة

هو ، وقد جاءت النتائج كما  one way (ANOVA)وقد مت اختبار صحة هذه الفرضية من خالل حتليل التباين األحادي     

 .احلال يف اجلدول املوايل

نتائج التحليل األحادي ألثر اإلصالحات المتخذة على العوامل المؤثرة على مقومات رقابة  (: 30-10)الجدول رقم
 .الجودة

 القرار مستوى الداللة إحصاء االختبار فسيرمعامل الت معامل االرتباط المتغير التابع
مات رقابة مقو 

 اجلودة
 

2.603 

 

2.301 

 

6.315 

 

2.222 
 
 H0نرفض 
 H1ونقبل 

 α)،  واليت هي أقل من مستوى املعنوية  (1.111)تساوي قيمة مستوى الداللة  نومبا أ، (53-26)من خالل اجلدول رقم    

إحصائية لإلصالحات املتخذة على ذو داللة إجيايب وجد تأثري اليت تقول بعدم    (H0)، وبالتايل نرفض فرضية العدم (0.05 ≥

، على أنه يوجد تأثري ذو داللة إحصائية (H1)مقومات رقابة جودة التدقيق، ونقبل الفرضية البديلة العوامل املؤثرة على 

 .التدقيق عملية الرقابة على جودة عمل مكاتبلإلصالحات  على 

ــ     ناك عالقة تأثري قوية وطردية لإلصالحات املتخذة يف إطار ، بأن ه(1.100)ويتضح من خالل معامل االرتباط املقدر بـ

على عملية الرقابة على جودة التدقيق، وهو الشيء الذي سيعزز مراعاة األداء اجليد ملكاتب التدقيق يف  (10-01)القانون 

 .اجلزائر
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الحسابات على ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لإلصالحات التي عرفتها مهنة محافظة : الفرضية الرئيسة
 .جودة عملية تدقيق الحسابات

هو ، وقد جاءت النتائج كما  one way (ANOVA)وقد مت اختبار صحة هذه الفرضية من خالل حتليل التباين األحادي    

 .احلال يف اجلدول املوايل

ة تدقيق نتائج التحليل األحادي ألثر إصالح مهنة محافظ الحسابات على جودة عملي (: 30-10)الجدول رقم
 . الحسابات

 القرار مستوى الداللة إحصاء االختبار فسيرمعامل الت معامل االرتباط المتغير التابع
جودة عملية تدقيق 

 احلسابات
 

2.062 

 

2.621 

 

1.010 

 

2.222 
 H0نرفض 
 H1ونقبل 

أقل من مستوى املعنوية  ،  واليت هي (1.111)تساوي قيمة مستوى الداللة  نومبا أ، (20-10)من خالل اجلدول رقم     

(α ≤ 0.05) وبالتايل نرفض فرضية العدم ،(H0)    لإلصالح مهنة حمافظ ذو داللة إحصائية إجيايب وجد تأثري اليت تقول بعدم

، على أنه يوجد تأثري ذو داللة إحصائية (H1)احلسابات على جودة عملية التدقيق يف اجلزائر، ونقبل الفرضية البديلة 

 .جودة عملية تدقيق احلسابات يف اجلزائرلى لإلصالحات  ع

، بأن هناك عالقة وقوية وموجبة هلذه اإلصالحات على جودة عملية (1.001)ويتضح من خالل معامل االرتباط املقدر بـــ    

 . تدقيق احلسابات
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 :خالصة الفصل 

، سعيا منها ملواكبة املستويات اليت املهن احملاسبيةميكن القول بأن اجلزائر أخذت على عاتقها مسؤولية ضمان اجلودة يف جمال     

بلغتها الدول الرائدة عامليا، واالستفادة من امتيازات تكريس هذه اجلودة، وهذا بالسري خبطى ثابتة لتبين معايري التدقيق الدولية، 

نظام احملاسيب املايل، ولكن وبالرغم من اليت من شأهنا إعطاء مهنة حمافظ احلسابات نفسا جديدا ، كما كان احلال بالنسبة لتبين ال

النية الواضحة من قبل الدولة لنهوض بقطاع التدقيق يف اجلزائر إال أن النتائج مل تكن بالدرجة اليت كان يرجى الوصول هلا، وهذا ما 

ذلك طيلة عقد من مت الوقوف عليه من خالل الدراسة امليدانية، حيث أن التجسيد الفعلي جململ اإلصالحات مل تعرف طريقا ل

تعاين منها املهن احملاسبية  تالزمن، وبقيت حربا على ورق، ينتظر كل املعنيني باملهنة جتسيدها لتدارك النقائص والثغرات اليت كان

ني يف إطار التشريع السابق، والذي مل يعر االهتمام الكايف ملسألة اجلودة اليت تداركها القانون احلايل، لضمان رفع مستوى املهني

 :اجلزائريني وتعزيز مسعتهم إقليميا ودوليا، خاصة يف ظل التكتالت االقتصادية، وقد أظهرت الدراسة امليدانية النقاط التالية

، وهو (10-01)رضا أفراد العينة من حمافظي حسابات وخرباء حماسبني، حول اإلصالحات املهمة اليت جاء هبا القانون  -

والذي يدخل ضمن درجة الرضا املرتفعة حول جممل ( 2.00) العام املقدر بـــــ املتوسط احلسايب هالشيء الذي أظهر 

اإلصالحات، غري أن ذلك ال خيفي عدم رضاهم عن بعض البنود خاصة املتعلقة منها مبسألة إيعاز مسؤولية اإلشراف 

لة يف وزارة املالية، األمر حسبهم على مهنة حمافظ احلسابات على غرار باقي املهن احملاسبية إىل السلطة التنفيذية واملمث

الذي يكون له األثر يف املمارسة السلسة ملهامهم وخاصة فيما يتعلق بتدقيق حسابات املؤسسات العمومية اليت تشرف 

 .عليها احلكومة

عزز من ين ، ويى الكفاءة والتأهيل املهتبني من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها بأن اإلطار التشريعي احلايل له تأثري عل -

موضوعية وحياد حمافظي احلسابات، واخلربة املهنية، واليت تعد من أهم العوامل اليت تؤثر إجيابا على آداء مهام التدقيق وفق 

 .جل الدراسات اليت تناولت العوامل املؤثرة على جودة التدقيق، وكذلك الشأن بالنسبة للعوامل املتعلقة مبكاتب التدقيق

أن مشكلة اجلودة واحلفاظ عليها، وتكريسها بني املهنيني، أخذ حيز كبري يف عملية اإلصالحات أظهرت الدراسة ب -

 .لذات الغرض، من تربصات وغريهاوالربامج املسطرة املهنيني وتأطريهم، تكوين ، وذلك من خالل عمليات املبذولة
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 :الخاتمة    

اجلزائر، وذلك بعد اإلصالحات ب ملية التدقيق يف مكاتب التدقيقهذا البحث حاولنا الوقوف على آفاق جودة عمن خالل    

، والذي مت إقراره كإصالح مايل من قبل اجلهات الوصية يف اجلزائر، 10-01اليت شهدهتا مهنة حمافظة احلسابات يف ظل القانون 

وهذا من خالل حتليل أثر هذه اإلصالحات على الرفع من مستوى جودة عملية تدقيق احلسابات اليت يتم آداؤها، وهذا من وجهة 

 . ظر أصحاب املهنة من حمافظي حسابات واخلرباء احملاسبني املعتمدين من قبل الدولةن

يتعلق بتكريس مبدأ  ابات، ودور اجلهات اإلشرافية فيماحيث مت حتليل خمتلف العوامل املؤثرة على جودة عملية تدقيق احلس   

ارنة بني أوجه الرقابة املختلفة اليت يتم إتباعها على املستوى اجلودة والرقابة عليها من خالل مجلة من اآلليات، باإلضافة إىل املق

 .ام اليت يقوم هبا مزاولو املهنةالدويل، لضمان األداء اجليد للمه

وقد مت اإلجابة على إشكالية الدراسة من خالل حتليل أثر كل من اإلصالحات املتعلقة بتنظيم واإلشراف الذي يتم ممارسته     

ية وإدراج عملية تكوين للراغبني يف مزاولة املهنة وغريها من املستجدات اليت جاء هبا التشريع احلايل القائم من قبل اجلهات الوص

الذي ينظم مهنة حمافظ احلسابات على غرار باقي املهن احملاسبية، على العوامل املؤثرة على جودة تدقيق احلسابات واملتعلقة منها 

لعوامل املتعلقة مبكاتب التدقيق واليت ثبت مدى تأثريها على جودة عملية تدقيق احلسابات، باملدقق وفريق العمل التابع له، وا

 .الرقابة على جودة التدقيق لسياسات وإجراءاتتعزيز هذه اإلصالحات   باإلضافة إىل مدى

، سيكون هلا األثر الكبري يف الرفع من جودة أداء (10-01)وقد أفضت الدراسة إىل أن اإلصالحات اليت جاء هبا القانون     

املهنيني وخمرجات املهنة، يف حالة ما إذا مت جتسيدها، بالطرق املثلى واليت حددها املشرع اجلزائري، واليت ينتظر منها أن تعزز من 

       . ابات بإعتبارها إحدى أهم آليات الرقابة يف أي بلدمهنة حمافظة احلسدور 

  :النظرية نتائج الدراسة    

تتوقف جودة عملية التدقيق على مدى توفر العوامل املساعدة على املسامهة يف األداء اجليد، من الكفاءة والتأهيل العلمي،  -1

لق بأداء أعمال التدقيق أو تقاريره اليت يعدها، باإلضافة ومبدى حتلي حمافظي احلسابات باملوضوعية واحلياد سواء فيما يتع

 .على اخلربة اليت يتمتع هبا املهنيني ومساعديهم واليت تتطلب التدريب والتحديث املستمر للمعارف
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التوجه  تعترب اجلودة تدقيق مطلبا عامليا ، خاصة بعد اهنيار بعض الشركات العاملية الكربى، واليت كان له األثر اإلجيايب على -2

 .حنو تعزيز جودة األداء يف التدقيق، للتصدي حلاالت التالعب والغش

يعترب إقرار معايري لرقابة اجلودة من أهم اآلليات للرفع من جودة ممارسة التدقيق، وهو النهج الذي مت انتهاجه يف عديد  -3

 .ا املعيار لغاية اآلنالدول، وكان للجزائر نصيب منه، غري أن اإلصدار املتقطع للمعايري أخر صدور هذ

هناك تباين كبريين بني املستفيدين من عملية التدقيق حول مفهوم اجلودة وهو الشيء الذي يقود إىل صعوبة إقرار مقاييس  -4

 .قياسها، مما يدفع الباحثني لالعتماد على مدى توفر مجلة من العوامل الدالة على وجودهاعملية حتكم 

اعتمدت اجلزائر على معايري التدقيق الدولية يف صياغة معايري التدقيق اجلزائرية، وهو ما يربز جدية اجلهات الوصية يف تدويل  -5

    أدائها بالنظر للدور احملوري الذي تلعبه هذه املهنة يف النشاط االقتصادي للبلد؛والنهوض مبهنة التدقيق، والرفع من مستوى 

  :انيةنتائج الدراسة الميد 

هنة حمافظة احلسابات بشكل خا  مبهناك رضا من قبل املهنيني حول مجلة اإلصالحات اليت انتهجتها اجلزائر فيما يتعلق  -1

وباملهن احملاسبية بشكل عام ، بالرغم من التحفظ جتاه بعض املسائل، كمسألة اإلشراف على املهنة من قبل وزارة املالية اليت 

 . يرون بأهنا متس باستقاللية ومصداقية املهنة ومسعتها على املستوى اإلقليمي والدويل

 بأمهية االستقاللية وبذل العناية املهنية يف أداء املهام املوكلة إليهم، وهذا يظهر من خالل أظهرت الدراسة مدى وعي املهنيني -2

درجة رضاهم جتاه خمتلف اإلجراءات اليت اختذت هبذا الشأن، سواء ما تعلق منها بتحديد العهدات أو  باحتساب األعباء، 

 لعمالء، وجتعل تقاريره أكثر مصداقية؛واليت يرون بأهنا ستعزز من استقاللية حمافظ احلسابات جتاه ا

يويل املهنيني أمهية بالغة للجودة والرقابة عليها، وهو ما يفسره مدى رضاهم عن إنشاء جلنة ملراقبة نوعية املهام واخلدمات اليت  -3

 .الدراسة يقدمها حمافظو احلسابات للعمالء، كما القت املهام املنوطة هبذه اللجنة رضا جل أفراد العينة اليت مشلتها

كما أبدى املهنيني امتعاضهم من فتح ممارسة املهنة أمام األجانب، بالنظر حلساسية املهنة خاصة ما تعلق بتدقيق منشآت  -4

القطاع العام، وما قد ينجر عنه من تسريب معلومات من شانه إحلاق الضرر باالقتصاد الوطين، بالنظر للتنافسية اليت يشهدها 

      ما يعرف العوملة االقتصادية؛ االقتصاد العاملي يف ظل
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هناك موافقة من قبل املهنيني بأن هذه اإلصالحات من شأهنا تعزيز كفاءة وتأهيل املهنيني ، خاصة ما تعلق منها بعملية  -5

 ؛التكوين والربامج احملددة هلا

يعترب الرتبص حتت اشرف مهنيني متمرسني، من بني العوامل اليت تعزز خربة املهنيني اجلدد، خاصة ما تعلق منها بالقضايا  -6

 واملهام اليت تتسم بالتعقد، وهو الشيء الذي سيعزز من األداء اجليد يف أداء املهام املوكلة إليهم؛  

املقصرين يف أداء املهام املوكلة إليهم وتعريض املستفيدين للضرر، أن تعزز من شأن العقوبات اليت جاء هبا القانون فيما يتعلق ب -7

 .من بذل املهنيني للعناية املهنية، وتعزز مبدأ االستقاللية لديهم 

يرى املهنيني بأن التوجهات اجلديد اليت تعرفها املهنة يف متطلبات املهنة يف ظل اإلصالحات، ستفرض عليهم ضرورة مراعاة  -8

ملستمر على كل ما يستجد من تطورات يف جمال التشريع أو يف جمال التقنيات اليت يتم استحداثها، زهو الشيء اإلطالع ا

الذي ثبت دوره اإلجيايب يف رفع جودة األداء لدى املهنيني يف جل الدراسات اليت تناولت عوامل التدريب املستمر كأحد 

 .العوامل املؤثرة يف جودة التدقيق

ن الرتخيص للمكاتب التدقيق الكربى بفتح فروع هلا يف اجلزائر، لن يكون له أثر على حجم ومسعة مكاتب يرى املهنيني بأ -9

التدقيق اجلزائرية، وأن املهنيني لن يكونوا مهتمني باالحتكاك هبم أو االندماج معهم، من أجل االستفادة من خربهتم والسمعة 

 .العاملية اليت يتمتعون هبا، خاصة يف جمال اجلودة

يرى املهنيون بأن إصدار معيار لرقابة اجلودة يتم استقاؤه من معايري التدقيق الدولية سيكون له األثر البالغ حول تعزيز جودة  -11

 .أداء مكاتب التدقيق، وسيكون له األثر البالغ يف إرساء مفهوم اجلودة داخل مكاتب حمافظة احلسابات 

بإتباع سياسات وإجراءات لرقابة اجلودة داخل املكاتب، لكن يف أغلب األحيان يويل حمافظو احلسابات أمهية لرقابة اجلودة،  -11

بذلك، يف التشريع السابق، ومل يتم جتسيدها بعد يف إطار ال تكون مكتوبة، وهذا راجع لعدم وجود نصو  قانونية ملزمة 

 .التشريع احلايل، لعدم سريان نفاذه بعد

تراعي مكاتب التدقيق أمهية املورد البشري، من خالل انتقاء موظفني ذوي خربة وكفاءة مبا يليب احتياجات املكتب، وحيفظ   -12

 مصاحل العمالء؛



 .......................................................................................................................:الخاتمة
 

256 
 

يرى املهنيني بأن هذه اإلصالحات من شأهنا أن تعزز من جودة أداء عملية التدقيق، وحث املهنيني على احرتام قواعد  -13

املهنة، بشرط أن تلقى التجسيد واملتابعة املناسبة من اجلهات الوصية حبسب ما متليه القوانني االستقاللية، وأخالقيات 

    والتشريعات يف ذات اجملال؛  

     :قتراحاتاال

ومدى أثرها على تعزيز واملتعلقة مبهنة حمافظ احلسابات  (10-01)من خالل دراستنا ملوضوع اإلصالحات اليت جاء هبا القانون   

 :تدقيق احلسابات يف اجلزائر ، ميكننا طرح االقرتاحات التاليةجودة 

، على أرض الواقع لالستفادة منها يف قطاع املهنة، 0101ضرورة اإلسراع يف جتسيد اإلصالحات اليت مت تبنيها منذ سنة  -0

املهنيني الراغبني خاصة ما تعلق منها الشروع يف عملية تكون املهنيني، من خالل فتح املعهد املختص املكلف بتكوين 

 .الناجحني يف مسابقة مزاولة املهنة 

ضرورة إشراك املهنيني يف عملية صياغة القوانني املتعلقة باملهنة، وإعطائهم حيز أكرب يف جمال املشاورة جتاه قضايا املهنة  -0

 .والتشريع هلا

ودة، وكيفية وتبين أنظمة للجودة داخل ترسيخ ثقافة اجلودة لدى املهنيني املعتمدين من خالل ملتقيات وتظاهرات حول اجل -3

 .املكاتب والعمل على متابعتها ذاتيا

ضرورة مباشرة جلنة مراقبة النوعية ملهامها يف الرقابة على جودة أداء حمافظي احلسابات، واإلسراع يف إصدار معايري التدقيق  -4

 .    اجلزائرية ووضعها حيز التنفيذ

 آفاق الدراسة

صبحت مطلبا ملحا ، ملا هلا من أثر على كافة جوانب االقتصاد يف كل األقطار، والشيء الذي يسرتعي إن جودة التدقيق أ    

 :، على غرارإيالئها أمهية بالغة، وهو ما يفتح اآلفاق أمام معاجلتها وفق مستويات ومع متغريات أخرى

وذلك بغرض تعزيز ثقافة اجلودة يف مكاتب التدقيق  ، "دور نظم رقابة الجودة في خلق الميزة التنافسية لمكاتب التدقيق"   

اجلزائرية اليت ال يتم إيالؤها االهتمام الكايف، حبيث ال يعطها احليز املناسب من خالل توثيق قواعد وسياسات متعلقة بضمان احلد 

     . األدىن من اجلودة داخل املكاتب 
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I. المراجع باللغة العربية 
 الكتب: 

 .5002،الطبعة الثانية، دار الصفاء، األردن، المدخل إلى التدقيق الحديثأمحد حلمي مجعة،  -1

 . 5002، عمان، ، الطبعة األوىل، دار صفاءالمدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديثأمحد حلمي مجعة،  -2

، الطبعة األوىل، التأكيد، رقابة الجودة، المراجعة، الخدمات ذات العالقة: التدقيق ورقابة الجودة أمحد حلمي مجعة،  -3

 .5022دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 

األوىل، دار صفا للنشر ، الطبعة المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث وفقا للمعايير الدولية للتدقيقأمحد حلمي مجعة،  -4

 .5025والتوزيع، األردن، 

، مطبوعات  أساسيات المراجعة ومعاييرهاأمحد عبد املوىل الصباغ، كمال السيد أمحد العشماوي، عادل عبد الرمحان أمحد،  -5

 .5002كلية التجارة، جامعة القاهرة، القاهرة، 

ب حممد حممد عبد القادر الديسطى، أمحد حامد حجاج، دار ، تعريالمراجعة مدخل متكاملأرنيز ألفني، جيمس لوبيك،  -6

 .5005كة العربية السعودية، املريخ، اململ

، موسوعة الدكتور أمني لطفي يف املراجعة، الكتاب السابع، دور مراجعة نظم الرقابة الداخليةأمني السيد أمحد لطفي،  -7

 .5002املكتبات الكربى، القاهرة، 

إصدارات المعايير الدولية للرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد ، (IFAC ) حاسبنياإلحتاد الدويل للم -8

 .5022نيني، اجلزء األول، األردن، ، ترمجة اجملمع الدويل العريب للمحاسبني القانو األخرى والخدمات ذات العالقة

لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد  إصدارات المعايير الدولية، (IFAC)االحتاد الدويل للمحاسبني  -9

  .5022اجلزء األول، األردن، ، اجملمع الدويل العريب للمحاسبني القانونيني ترمجة، األخرى والخدمات ذات العالقة

ني القانونيني اهليئة السعودية للمحاسب: ، ترمجةتأسيس وتطوير هيئة محاسبية مهنية، (IFAC)االحتاد الدويل للمحاسبني  -11

 .5002نوفمرب ، نية، الرياض،الطبعة الثا
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امحد حجاج، كمال الدين سعيد، دار املريخ ، : ، ترمجة المراجعة بين النظرية والتطبيقتوماس وليم، هنلي أمرسون،  -11

 .2221الرياض، 

، جامعة دمشق، سوريا، ، اجلزء األولأصول المراجعة حسني يوسف القاضي، حسني أمحد دحدوح، عصام نعمة قريط، -12

5022. 

، عمان، ، الطبعة األوىل، دار وائل للطباعة والنشرعلم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلميةخالد أمني عبد اهلل،  -13

5000. 

 .5022، القاهرة، الشركة العربية املتحدة لتسويق والتوريداتالطبعة األوىل، ، الحسابات تدقيقخالد أمني عبد اهلل،  -14

دراسات في خالد عبد املنعم زكي لبيب، أمال حممد كمال، إيناس مصطفى حممد سليمان، عارف حممود كامل عيسى،  -15

 .5021، الطبعة األوىل، جهاز الكتب بكلية التجارة ، القاهرة، المراجعة

طبعة األوىل، األردن، ل، ال، دار املستقبعلم تدقيق الحسابات النظري والعمليخالد راغب اخلطيب، خليل الرفاعي،  -16

5002. 

سرية، الطبعة األوىل، ، دار املعلم تدقيق الحسابات النظريرأفت سالمة حممود، أمحد يوسف كلبونة، عمر حممد زريقات،  -17

 . 5022عمان، 

ادميي، األردن، تاب األك، الطبعة األوىل، مركز الكإدارة الجودة الشاملة ومؤسسات التعليم العالي راضية رابح بوزيان، -18

5022. 

ر وىل، داالطبعة األ ،(اإلطار النظري)تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدولية رزق أبو زيد الشحنة،  -19

 .5022وائل للنشر، عمان، 

 .5002دار الراية، األردن،  ، الطبعة األوىل،مراجعة الحسابات والتدقيقزاهره عاطف سواد،  -21

 .5020، عمان، ، الطبعة األوىل، دار البدايةعلم تدقيق الحساباتاحلدرب،  زهري -21

 .5020، الطبعة األوىل، األردن، ، مكتبة اجملتمع العريب(1)تدقيق الحسابات سامي حممد الوقاد، لؤي حممد وديان،  -22
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كنوز املعرفة ، عمان، طبعة األوىل، دار  ، الالتدقيق االجتماعي ودوره في تحسين أداء الموارد البشريةصاحلي حممد يزيد،  -23

5021. 

، الطبعة عوامل نشوئها وأساليب وسبل الحد منها: إدارة األرباحعباس محيد حيي التميمي، حكيم محود فليح الساعدي،  -24

 .5022األوىل، دار غيداء للنشر والتوزيع، بغداد، 

، دار وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر التدقيق اإلداريعبد الرمحان بابنات، ناصر دادي عدون،  -25

 .  5002احملمدية، اجلزائر، 

 .2222، الطبعة األوىل، العراق، دار لنشر والتوزيع، أصول التدقيق والرقابة الداخليةعبد الرزاق حممد عثمان،  -26

 .5022عة، الطبعة األوىل، بريوت، جية للطبا، الدار النموذأصول التدقيق والرقابة الداخليةعبد الرزاق حممد عثمان،  -27

ضوابط أخالقيات مراقب الحسابات مدخل لالرتقاء بجودة المراجعة  عبد الوهاب نصر على، شحاته السيد شحاته، -28

 .5022، الدار اجلامعية، السكندرية، والحد من انهيار الشركات

، الطبعة ة في مراجعة الحسابات وتكنولوجيا المعلوماتدراسات متقدمعبد الوهاب نصر على، شحاته السيد شحاته،  -29

 .5002اجلامعية، القاهرة،  األوىل، الدار

مدخل لالرتقاء بجودة المراجعة : ضوابط أخالقيات مراقب الحسابات عبد الوهاب نصر علي، شحاته السيد شحاته،  -31

 .5022 الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، والحد من انهيار الشركات،

 .5001ودان، السودان، ، الطبعة األوىل، منشورات مطبعة جامعة السالمراجعةعصام الدين حممد متويل،  -31

 .5022، صنعاء، جامعة العلوم والتكنولوجياالطبعة الثانية، ، (1)المراجعة وتدقيق الحسابات عصام الدين حممد متويل،  -32

، كلية التجارة، جامعة القاهرة، المراجعة مقدمة في مبادئ وبرامجن، وآخرون، عماد سعيد الرمز، أمحد أبو الوفا رمضا -33

 .5022 مصر،

 .5002دار صفاء، األردن،  ،("SPSS)أساليب التحليل اإلحصائي باستخدام برمجية "حممد خري، سليم أبو زيد،  -34

 .5025للتدريب والنشر، القاهرة،  وعة العربية، الطبعة األوىل، اجملم إدارة الجودة الشاملةحممود عبد الفتاح رضوان،  -35
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، الطبعة األوىل، ، دار كنوز املعرفة العلميةدراسة متعمقة في تدقيق الحساباتحممد فضل مسعد، خالد راغب اخلطيب،  -36

 .5002عمان، 

 .5021، دار اجلنان، الطبعة األوىل، عمان، المراجعة والتدقيق الشرعيحممد فاتح بشري املغريب،  -37

، كلية أصول المراجعة والرقابة الداخلية التأصيل العلمي والممارسة العمليةحممد ناصر اهلوارى، حممد توفيق حممد،  -38

 .2222التجارة عني مشس، مصر، 

جلامعية، ، الدار اإدارة الجودة الشاملة واإلنتاجية والتخطيط التكنولوجي للتمييز والريادة والتفوقفريد النجار،  -39

 .5002كندرية، اإلس

 .5001دار وائل للنشر، عمان، ، الطبعة الثالثة، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعمليةهادي التميمي،  -41

تعريب أمحد حامد حجاج، كمال الدين سعيد، دار املريخ  المراجعة بين النظرية والتطبيق، وليم توماس، أمرسون هنكي، -41

 .2222للنشر، الرياض، 

، الطبعة األوىل، حقوق الطبعة حمفوظة مراجعة الحسابات المتقدمة وفقا لمعايير التدقيق الدوليةيوسف حممود جربوع،  -42

 .5005فلسطني،  للمؤلف،

 .5005، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، مناهج البحث العلمي في مجال المحاسبةكمال الدين الدهراوي،  -43

 .5002للنشر والتوزيع، عمان، ، دار صفاء مراجعة المعامالت الماليةالرماحي، نواف حممد عباس  -44

، الطبعة األوىل، حقوق النشر والتأليف مراجعة الحسابات المتقدمة وفقا لمعايير المراجعة الدوليةيوسف حممود اجلربوع،  -45

 .5005حمفوظة للمؤلف، غزة، 

 الرسائل العلمية: 

تار، عنابة، اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه، جامعة باجي خمخالقيات مهنة التدقيق الخارجي في الجزائرواقع أبن قارة إميان،  -1

5022. 

دراسة استقصائية لعينة  –أثر تبني معايير التدقيق الدولية في تطوير مهنة التدقيق المحاسبي بالجزائر هبلويل نور اهلدى،  -2

روحة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الدكتوراه يف العلوم التجارية، أط ،-من محافظي الحسابات والخبراء المحاسبين
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ختصص حماسبة وتدقيق، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، 

 .  5021/5022سطيف،

مقدمة ، أطروحة ائرالجز  دراسة حالة–دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة خدمات المراجة الخارجية خليدة عايب،  -3

 .5022/5021، -املسيلة–عة حممد بوضياف دكتوراه، ختصص علوم جتارية، جامضمن متطلبات نيل شهادة ال

أطروحة  مقدمة  ، -دراسة حالة الجزائر –أهمية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل اإلصالح المحاسبي سايح فايز،  -4

 .5022/5022، 5يري، جامعة البليدة علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف ال

، رسالة مقدمة لنيل ، العوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية في الجمهورية اليمنيةعبد السالم قاسم األهدل -5

 .5002شهادة املاجستري، قسم احملاسبة، جامعة احلديدة، اليمن، 

، رسالة ماجستري يف التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في الجزائر حممد أمني مازون، -6

 .5020/5022، 2العلوم التجارية، ختصص حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر 

سالة ، ر دراسة ميدانية –تقييم جودة تدقيق الحسابات في األردن والعوامل المحددة لها حممد حممود محيدات،  -7

 .5005ماجستري، قسم احملاسبة، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الريموك، 

 دورات و ملتقيات: 

، امللتقى العلمي الدويل حول النظام احملاسيب املايل معايير المراجعة الدولية: بن عمارة منصور، حويل حممد، مداخلة بعنوان -1

–، جامعة باجي خمتار 5022ديسمرب  22-22املعايري الدولية للمراجعة جبامعة يف يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة و 

 .عنابة

مدى توافق التدقيق في الجزائر مع المعايير الدولية للتدقيق في ظل القانون سيد أمحد، بوعرار أمحد مشس الدين،  -2

-IFRS) يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبية ، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل(11-11)

IAS) ، 1133ديسمرب  31-31البليدة، يومي ، جبامعة سعد دحلب . 

، مداخلة مقدمة يف امللتقى -دراسة تحليلية تقييمية –اإلصالح المحاسبي في الجزائر مداين بن بلغيث، فريد عوينات،  -3

لوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعالعلمي الدويل حول، اإلصالح احملاسيب يف اجلز 

 .5022نوفمرب  20-52، يوميورقلة
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، الندوة الثانية لسبيل العوامل المؤثرة في جودة مراجعة الحسابات من وجهة نظر المحاسبين القانونيينحممد جربان،  -4

مهنة احملاسبة يف اململكة العربية السعودية وحتديات القرن احلادي : عنوانتطوير احملاسبة يف اململكة العربية السعودية ب

 .1131ماي  31-31 الرياض، يومي والعشرين، جامعة امللك سعود،

أهمية اإلصالحات المتعلقة بمهنة التدقيق في اإلشراف والمراقبة في : مقراين عبد الكرمي، قمان عمر، مداخلة بعنوان -5

، مقدمة يف امللتقى الدويل حول النظام احملاسيب املايل يف مواجهة معايري احملاسبة المحاسبي الماليتجسيد تطبيق النظام 

  .1133ديسمرب  31-31بليدة، يومي املالية ومعايري املراجعة الدولية، جامعة سعد دحلب، ال

 المجالت العلمية: 

تيجية التخصص الصناعي للمراجع والعوامل المؤثرة في نموذج مقترح لقياس العالقة بين إستراأمحد زكي حسني متويل،  -1

 .5001، مصر، 02، اجمللة العلمية  لتجارة والتمويل، العدد أداء عملية المراجعة

، جملة رقابة جودة التدقيقي الخارجي وجهود المنظمات الدولية والمحلية فيهاالعايب عبد الرمحان، حططاش نشيدة،  -2

 .5022، 02، العدد 02رد البشرية، اجمللد وحدة البحث يف تنمية املوا

أنموذج مقترح لتفعيل الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق في تحقيق إسراء كاظم عبيد حسن اللهييب، صالح نوري خلف،  -3

 .5022، جامعة بغداد، 52، العدد 02، جملة دراسات حماسبية ومالية، اجمللد جودة التدقيق

دراسة تحليلية لعوامل ونماذج جودة التدقيق والرقابة الخارجية عن سباعي، حسنني طارق حممد، قطب أمحد  -4

 .1111، 01والتأمني، العدد ، جملة احملاسبة واإلدارة الحسابات

، جملة اقتصاديات مشال في البيئة االقتصادية الجزائرية (IAS)أهمية تبني المعايير الدولية للتدقيق بكحيل عبد القادر،  -5

 .5022، جامعة الشلف، 22د عدإفريقيا، ال

، جملة االقتصاد واملنامجنت، رقم 11-11واقع مهنة محافظ الحسابات في ظل القانون بلبية حممد، بوشرف جياليل،  -6

31BIS K، 5022وبكر بالقايد، تلمسان، منشورات كلية العلوم االقتصادية والتسيري ، جامعة أب. 

-دراسة ميدانية لعيينة من المدققين القانونين -ني المعايير الجزائرية للتدقيق تحسين جودة تببوزيد محيد، سايج فايز،  -7

 .5022، 05، جامعة البليدة 22، العدد 01، جملة اإلدارة والتنمية للبحوث العلمية، اجمللد 
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ل أساليب استخدام المحاسبة اإلبداعية في قائمتي الدخحسن فليح مفلح القطيش، فارس مجيل حسني الصويف،  -8

، جملة  كلية بغداد للعلوم االقتصادية والمركز المالي في الشركات الصناعية المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان

 .1133 ،12اجلامعة، العدد 

، جملة البحوث العلمية، دور التخصص القطاعي في تحسين األداء المهني للمراجع الخارجيخالد عبد املنعم لبيب،  -9

 .5002، 02دد اإلسكندرية، الع

جملة واقع مهنة التدقيق في الجزائر بين اإلصالحات المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية،  زوهري جليلة، صاحل إلياس، -11

 .، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سيدي بلعباس11االبتكار والتسويق، العدد 

: العوامل المؤثرة على إستراتيجية عمل مكاتب التدقيق في األردنعياش،  سليمان حسن عطية، حسام مصطفى أبو -11

 .1131األردن،  ،11، العدد 30، اجمللة العربية للمحاسبة، اجمللد دراسة ميدانية

، جملة كلية التجارة للبحوث دراسة تطبيقية–أثر جودة المراجعة على عمليات إدارة األرباح مسري كامل حممد عيسى،  -12

 .5002، اإلسكندرية، 05، العدد 22ية، اجمللد العلم

جملة العلوم  ،"دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية: مسؤوليات محافظ الحسابات"شريف عمر،  -13

 .5025، 2، جامعة سطيف 25، العدد 25االقتصادية وعلوم التسيري، اجمللد 

دراسة على عدد من مكاتب  –دة على أداء مساعدي مراقبي الحسابات نظام مقترح لرقابة الجو صبا أمحد السعيد،  -14

 .1111، العراق، 22، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد مراقبي الحسابات في محافظة نينوى

دراسة ميدانية على مكاتب التدقيق بسلطنة : قياس بعض العوامل في جودة أداء مراقب الحساباتطلبة علي إبراهيم،  -15

 .3112 ، سنة01لة اإلداري، العدد ، جمعمان

قياس مستوى جودة التدقيق لمكاتب تدقيق  عبد الكرمي عبد الرحيم، جليل إبراهيم صاحل، هنلة غالب عبد الرمحن، -16

 .1131البصرة، ، 13العدد، 11، جملة جامعة ذي قار، اجمللد دراسة ميدانية لمكاتب البصرة–المنطقة الجنوبية 

 .1131اليمن، مارس ، 11، جملة احملاسب القانوين، العدد تطبيق معايير التدقيق الدوليةمر بامشموس، عبد اهلل أمحد ع -17

، جملة دور التخصص المهني في زيادة جودة عملية المراجعة وتخفيض مخاطر المراجعةعلي حممد علي موسى،  -18

 .1132، 11دراسات اإلنسان واجملتمع، العدد
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في الرفع من كفاءة مهنة التدقيق ( أوكسلي –ساربينز )دور قانون مة عبد املنعم سيد علي، علي حسني الدوغجي، اسا -19

 .1133، األردن، 10، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد الخارجي

آليات حوكمة الشركات ودورها في تضييق فجوة التوقعات في المراجعة في شركات فهيم سلطان حممد احلاج،  -21

، جملة العلوم االنسانية واالقتصادية، العدد األول، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، اخلرطوم، سودانيةالمساهمة العامة ال

1131. 
اتجاه مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية نحو توسيع فوزية حامد اجلفري، حسام عبد احملسن العنقري،  -21

، جملة جامعة امللك عبد العزيز لالقتصاد لى مقتضيات نظرية الوكالةتحليل ميداني مستند إ–نطاق خدماتها المهنية 

 .1112، الرياض، 11، العدد 13واإلدارة، اجمللد 

، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ، بيئة المحاسبة ومؤشرات تكيفها لتكنولوجيا المعلوماتليلى ناجي جميد الفتالوي،  -22

 .1131ة ، العدد اخلاص مبؤمتر الكليبغداد 

نموذج مقترح لدراسة العالقة  بين خصائص االستقاللية الخاصة بلجنة المراجعة وعمليات تعديل حممد أمحد شاهني،  -23

 .5025، ،  عني مشس13 ، العدد13اجمللة  العلمية لالقتصاد والتجارة، اجمللد  القوائم المالية،

أهمية التخصص المهني في تحسين تقدير مخاطر ألدميي، معاذ طاهر صاحل املقطري، عصام قريط، منصور ياسني ا -24

، 02، العدد 52جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد  دراسة ميدانية في الجمهورية اليمنية، –المراجعة 

 .5022دمشق، 

ة وطبيعة المنافسة بينها على تأثير حجم وسمعة مكاتب المراجعنور بنت ساعد اجلدعاين، حسام عبد احملسن العنقري،  -25

، جملة جامعة امللك عبد العزيز دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة في المملكة العربية السعودية -جودة أدائها المهني

 .5002، الرياض، 05، العدد52االقتصاد واإلدارة، اجمللد:

، جملة كلية اإلدارة دراسة ميدانية-لية التدقيقيةالعوامل المؤثرة في جودة العم: مجانة حنظل التميمي، مقال بعنوان -26

 .5022، جامعة البصرة، 20لعدد واالقتصاد، ا
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 القوانين و التشريعات: 

، املؤرخة يف 220، العدد 1791المتعلق بقانون المالية لسنة ، 22/25/2212، املؤرخ يف 202-12األمر رقم  -1

22/25/2212. 

، 202، العدد والمتعلق بتنظيم مهنة المحاسب والخبير محاسب، 52/25/2222 ، املؤرخ يف25-22األمر رقم  -2

 .20/25/2222املؤرخ يف 

المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب ، 52/02/2222املؤرخ يف ( 02-22)القانون  -3

 . 02/02/2222، املؤرخة يف 50، العدد المعتمد

الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات  ،(50-25) املرسوم التنفيذي رقم -4

  .22/02/2225، املؤرخة يف 02، العدد والمحاسبين المعتمدين

المتعلق بقانون أخالقيات مهنة الخبير المحاسب ، 02/02/2221املؤرخ يف ( 221-21)املرسوم التنفيذي رقم  -5

 .22/02/2221، املؤرخة يف 52، العدد محاسب المعتمدومحافظ الحسابات وال

، المتعلق بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه، 52/02/2221، املؤرخ يف (222-21)املرسوم التنفيذي رقم  -6

 .52/02/2221، املؤرخة يف 21العدد 

تعيين محافظي الحسابات في المتعلق بكيفيات ، 20/22/2221، املؤرخ يف (222-21)ملرسوم التنفيذي رقم ا -7

المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان االجتماعي والدواوين 

 .  02/25/2221، املؤرخة يف 22، العدد العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة

املؤرخة يف ، 20، العدد 02/25/2222، املؤرخني يف (222-22)، رقم (222-22)املرسومني التنفيذيني رقم  -8

02/25/2222. 

من القانون رقم ( 111)يتضمن تطبيق أحكام المادة ، 20/22/2222، املؤرخ يف (222-22)املرسوم التنفيذي رقم   -9

كيفيات مراقبة استعمال ، واملتعلق ب3111والمتضمن قانون المالية لسنة  32/13/1777المؤرخ في ( 77-11)

 .  22/22/5022، املؤرخة يف 12دد ، الع(02)إعانات الدولة واجلماعات احمللية للجمعيات واملنظمات، املادة 



 .........: .....................................................................................................المراجع قائمة
 

267 
 

 (21-92)المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ، 11/31/1113، املؤرخ يف (113-13)املرسوم التنفيذي رقم  -11

شكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات الذي يحدد ت ،31/13/3111المؤرخ في 

 .10/31/1113، املؤرخة يف 11العدد ، والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله

المتعلق  بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب ، 11/10/1131املؤرخ يف ( 13-31)القانون  -11

  .22/02/5020، املؤرخة يف 25، العدد المعتمد

الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه ، 12/13/1133، املؤرخ يف (11-33)املرسوم التنفيذي رقم  -12

 (.0،2،1)، املواد 12، العدد وقواعد سيره

ف الوطني يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمص، 12/13/1133، املؤرخ يف (12-33)املرسوم التنفيذي رقم  -13

 .11/11/1133، املؤرخ يف 12، العدد للخبراء المحاسبين وصالحياته وقواعد سيره

يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي ، 12/13/1133، املؤرخ يف (10-33)املرسوم التنفيذي رقم  -14

 .11/11/1133، املؤرخ يف 12، العدد الحسابات وصالحياته وقواعد سيره

 . 1131 11/11، املؤرخة يف 11العدد ، محتوى معايير تقرير محافظ الحسابات 31/10/1131لقرار املؤرخ يف ا -15

، املؤرخة 11، العددكيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات ،31/13/1131اجلريدة الرمسية اجلزائرية، القرار املؤرخ يف  -16

 .11/11/1131يف 

من املوقع الرمسي  ،1130، وزارة املالية، المعايير الجزائرية للتدقيق المتضمن ،11/11/1130املؤرخ يف  05املقرر رقم  -17

 http://www.cnc.dz/reglement.asp: للمجلس الوطين للمحاسبة

، من املوقع 1130 ، وزارة املالية،للتدقيقالمعايير الجزائرية  المتضمن، 33/31/1130املؤرخ يف  220املقرر رقم  -18

  http://www.cnc.dz/reglement.asp: الرمسي للمجلس الوطين للمحاسبة

ي من موقع الرمس ،5021، وزارة املالية المعايير الجزائرية للتدقيق المتضمن ،02/05/5021املؤرخ يف  05ر رقم مقر  -19

 http://www.cnc.dz/reglement.asp:  للمجلس الوطين للمحاسبة

http://www.cnc.dz/reglement.asp
http://www.cnc.dz/reglement.asp
http://www.cnc.dz/reglement.asp
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، من موقع الرمسي 5021، وزارة املالية المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق، 02/20/5021املؤرخ يف  220مقرر رقم   -21

  http://www.cnc.dz/reglement.asp:  للمجلس الوطين للمحاسبة

من موقع الرمسي  ،5022، ، وزارة املاليةالمتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق، 22/02/5021املؤرخ يف  52مقرر رقم  -21

 http://www.cnc.dz/reglement.asp:  للمجلس الوطين للمحاسبة

من موقع الرمسي  ،5022، وزارة املالية، المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق، 02/20/5022املؤرخ يف  22مقرر رقم  -22

  http://www.cnc.dz/reglement.asp:  للمجلس الوطين للمحاسبة

 

  منشورة على االنترنيت ومقاالت ثبحو: 

، ورقة حبثية، قسم تأثير المقاييس التي تحدد حجم مكاتب التدقيق على جودة التدقيقفتحي سامل حممد عبد اهلل،  -1

: منشورة على املوقع . 5002احملاسبة، كلية إدارة األعمال، اجلامعة األردنية، 

https://fr.scribd.com/document/16170577    

منشورة على  ،5002، دراسة نظرية–تقييم جودة أعمال المراجعة والتدقيق في دولة قطر  حممد حممد مظهر أمحد، -2

   www.Alukah.net.املوقع 

 :، على املوقع02/20/5022، مقال منشور يف تأمل في مفهوم اإلصالحمصطفى هطي،     -3

 .http://www.maghress.com/al3omk/85                  

دية، من املوقع ، مقال من صحيفة مال االقتصامن يراجع عمل المراجعنايف عبد الرمحن ادريس،  -4

23-10-http://www.maaal.com/archives/2017  02/25/5022تاريخ التصفح باملوقع 

دة صوت األحرار، نشر بتاريخ جري، "مجلس األمة يصادق على القانون المتعلق بمهنة المحاسبة"مقال بعنوان  -5

 .https://www.djazairess.com/alahrar/17279، على الرابط  52/02/5020

جريدة صوت األحرار، نشر بتاريخ " ،وزارة المالية تسترجع الوصاية على تنظيم مهنة المحاسبة"مقال بعنوان  -6

 https://www.djazairess.com/alahrar/16023، على الرابط  12/11/1131

http://www.cnc.dz/reglement.asp
http://www.cnc.dz/reglement.asp
http://www.cnc.dz/reglement.asp
https://fr.scribd.com/document/16170577
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.maghress.com/al3omk/85
http://www.maaal.com/archives/2017-10-23%20تاريخ%20التصفح%20بالموقع%2008/12/2018
https://www.djazairess.com/alahrar/17279
https://www.djazairess.com/alahrar/16023
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مدير العصرنة والتقييس احملاسيب بوزارة املالية، عبد القادر بن تركي، األمني العام للمجلس الوطين  مقابلة مع رشيد موساوي، -7

  :، متوفرة على املوقع52/02/5020رها جبريدة املساء، بتاريخ للمحاسبة،  مت نش

https://www.djazairess.com/elmassa/32865. 

دراسة  العوامل المؤثرة في فشل عملية المراجعة وسبل عالج هذا الفشل،علي عبد اهلل شاهني، يوسف حممود اجلربوع،  -8

 .5022سة حتليلية، غزة، سنة ، دراتحليلية من وجهة نظر مراجعي الحسابات الخارجيين في قطاع غزة

 مواقع اإلنترنيت: 

 www.joradp.dz/HAR/Index ، من املوقع القانون التجاري اجلزائري -1

  /https://sqarra.wordpress.com/auditt6 :  م املالية واإلداريةمدونة صاحل حممد القرا للعلو  -2

 .  www.ifac.org      :(IFAC) موقع اإلحتاد الدويل للمحاسبني القانونيني -3

 www.cnc.dz/presentation :موقع اجمللس الوطين للمحاسبة -4

iassb/terms-www.iaasb.org/about- :الدولية للتدقيق والتأكيد وضمان اجلودة موقع جملس املعايري -5

refrence 

 reference-iaesb/terms-www.iaesb.org/about :جملس املعايري الدولية للتعليم احملاسيب موقع -6

iesba/terms-www.ethicsboard.org/about- :جملس املعايري الدولية للسلوك وأخالقيات احملاسبنيموقع  -7

.reference 

           piob-www.ipiob.org/index.php/about  :جملس مراقبة املصلحة العامةموقع  -8

 www.researchgate.net :  الموقع -9

 audit.html-d-methodologie-la-comptable.com/a/529542-expert-www.l: الموقع -11

 mawdoo3.com http// :الموقع  -11

II.   مراجع باللغات األجنبية 

 Les livers 

1- Alin Mikol, Audit et Commissariat aux comptes, édition e-theque, 12
e
 

édition, France, 2014. 

https://www.djazairess.com/elmassa/32865
http://www.joradp.dz/HAR/Index
http://www.joradp.dz/HAR/Index
https://sqarra.wordpress.com/auditt6/
https://sqarra.wordpress.com/auditt6/
http://www.ifac.org/
http://www.iaasb.org/about-iassb/terms-refrence
http://www.iaasb.org/about-iassb/terms-refrence
http://www.iaasb.org/about-iassb/terms-refrence
http://www.iaesb.org/about-iaesb/terms-reference
http://www.ethicsboard.org/about-iesba/terms-reference
http://www.ethicsboard.org/about-iesba/terms-reference
http://www.ethicsboard.org/about-iesba/terms-reference
http://www.ipiob.org/index.php/about-piob
http://www.researchgate.net/
https://www.l-expert-comptable.com/a/529542-la-methodologie-d-audit.html
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2- Christelle Baratay, Comptabilité et Audit,48 fiches de cours,5
e
 édition, 

Edition Gualino, France, 2017. 

3- Gérard Lejeune, Jean-Pierre Emmerich, Audit et Commissariat aux 

Comptes, édition Gualino, Paris, 2007. 

4- Olivier Herrbach, Le comportement au Travail Des Collaborateurs De 

Cabinets D’audit Financier, Thése de doctorat en sciences de gestion, 

université des sciences sociales, Toulouse, France, 2000. 

5- Pascale Kroll, Débora Fiori, Les Métiers de L’audit, édition l’étudiant, 

France, 2010.   

6- Phlippe Merle, Mémento Audit et Commissariat aux Comptes 2015/2016, 

Edition Francis Lefebvre, Paris, 2014 

7- Robert Obert , Marie-pierre Mairésse, Arnaud Desenfans, DSCG4 

comptabilité et audit, 1eme éditions, édition Francis Lefebvre, Paris,2017. 

8- International Federation of Accountants(IFAC), Guide sur Le contrôle 

qualité pour les cabinets de petite et de moyenne taille, Deuxième édition, 

New York, 2010. 

9- International Federation of Accountants (IFAC), Bylaws of International 

Federation of Accountants, New Yourk,  November 2017. 

10- Jeffrey Cohen, Ganesh Krishnamoorthy, Arnie Wright, The Corporate 

Governance Mosaic and Financial Reporting Quallity, Journal of Accounting 

Literature, USA, 2004, p78-152. at the site :  

 Revues: 

1- Djoumaa Lamri, Historique du commissariat aux comptes en Algérie, 

revue de L’auditeur CNC, n° 02, Alger,  2014. 

2- Hadj Ali Samir, Le Commissaire aux comptes, Caractéristique et 

Missions, Revue Algérienne de Comptabilité et Audit, SNC, n° 03, 3eme 

trimestre, Alger, 1994. 
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3- Linda Elizabeth De Angelo, Auditor size And Audit Quality, journal of 

Accounting and Economics, vol 3, North- Holland,1981. 

4- Riadh Manita, Makram Chemangui, Les approches d’évaluation et les 

indicateurs de mesure de la qualité d’audit : une revue critique : 

Comptabilité et Environnement, France, 2007 .  https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00534780 

5- Robin .N.Romanus , John .J.Maher , Damon. M. Fleming, Auditor Industry 

Specialization, Auditor Changes, and Accounting Restatements, journal 

Accounting Horizons, vol 22, Iss 04, 2008. 

6- Zoe-Vonna Palmorse, An Analysis of Audit Litigation and Audit Service 

Quality, The Accounting Riview, vol 1, 1987. 

 

 Conférence: 

1- Mouna Hazgui, Ridha Manita, Christine Pochet, Les défaillances affectant 

la qualité de l’audit : Une étude qualitative sur le marche français, 31 

ème Congrés de l’association francophone de comptabilité, La crise et des 

nouvelles problématiques de la valeur, université de Nice, France, May 2010. 

2- Riadh Manita, La qualité du processus d’audit : une étude empirique sur 

le marché financier tunisien,   30eme Congrès de l’association francophone 

de comptabilité, Laplace de la dimension européenne dans la Comptabilité 

Contrôle Audit, université de Strasbourg, France, 27 au 29 mai 200 .1  

3- A. Ramaswamy , Cost Audit, Advanced Auditing And Professional 

Ethics, The Institute of Chartered Accountants, India, 2001. 

 

 



 :........................................................................المالحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحقــــــــــــــالم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 10:لحق رقمـالم



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 10: لحق رقمالم



 

                   جامعة عبد الحميد بن باديس                                                                                                    
                                                          التسييركلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 قسم العلوم التجارية
 
 

 :استمارة استبيان في إطار التحضير إلعداد مشروع أطروحة دكتوراه بعنوان

في  عملية تدقيق الحساباتإصالح مهنة محافظ الحسابات وأثرها على جودة 
 الجزائر

 -عيينة من مكاتب والية عنابة-
 ( خبراء وحافظي الحسابات)استبيان موجه لمهنيي المحاسبة 

 
 

 : بعد التحية والسالم
 
 

التجارية، والذي  شهادة الدكتوراه الطور الثالث يف العلوم احلصو  علىتستماا  البحث هذا ال إعداديف إطار      
اليت تبنتها احلمومة فياا يتعلق مبهن احملاتسبة وعلى رأتسها مهنة  اإلصالحاتإلشارة إىل مدى جناعة هندف من خالله ا

 مسايرةوتسياتسات عالية التدقيق و أثرها على زيادة وجودة التدقيق، ومدى  إجراءاتتدويل حمافظة احلسابات من أجل 
املقصودة، واجلزء  املعايري الدولية للتدقيق، حيث يتمون من جزئني، األو  عبارة عن جزء التعرف على العينة إصالحات

 .الثاين هو عبارة عن األتسئلة املطروحة
 (.10-01)اإلصالحات املتخذة يف إطار القانون خيتص مبدى رضا أصحاب املهن على  :المحور األول
 .من مدخل العوامل املتعلقة باملدقق وفريق العال على جودة التدقيقخيتص مبدى تأثري اإلصالحات  :المحور الثاني

 .العوامل املتعلقة مبماتب التدقيق التدقيق من مدخل مدى تأثري اإلصالحات على جودة :الثالثالمحور 
 .من منطلق الرقابة على جودة التدقيق التدقيق جودةمدى تأثري اإلصالحات على  :المحور الرابع

 
( x)بوضع عالمة على أتسئلة االتستاارة  اإلجابةيف اجناز هذا البحث العلاي من خال  نرجوا منمم املساعدة لذلك    

 .جيد بشملبعد قراءهتا يف اخلانة املناتسبة، وهذا 
 ..ويف األخري تقبلوا منا فائق االحرتام والتقدير   

 : مالحظة  
البحث ، وأن ما يدىل به من بيانات تسوف يعامل بسرية تامة، ولن يستخدم إال يف حدود آداب هحبت ةغرض علايهذه االتستاارة أعدت أل

 .العلاي



 

 :معلومات شخصية عن عينة الدراسة: الجزء األول

 
 

       أنثى                   ذكر            :الجنس

 

 تسنة 03إىل أقل من  03تسنة                                 من  03أقل من               :العمر

   تسنة 03تسنة                    أكثر من  03إىل أقل من  03من                      

 

 دراتسات عليا          جامعي               شهادة مهنية    :المؤهل العلمي

أخرى 

.........................................................................................حدد

.. 

 

               خبري حماتسب                  حساباتحمافظ             :الوظيفة الحالية

                      

 تسنوات 03أقل من إىل  0من       تسنوات                        0أقل من      :الخبرة المهنية

  تسنة 00أكثر من     تسنة               00إىل أقل من  03من                      

 

 

 



 

على جودة تدقيق ( 10-01)أثر اإلصالحات المتخذة في إطار القانون  :الثانيالجزء 
 .الحسابات

 (.10-01)تقييم مدى رضا أفراد العيينة على اإلصالحات التي اتخذت في إطار القانون : أوال
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 اإلشراف والتنظيم

      .إشراف وزارة املالية على املهن احملاتسبية مبا فيها مهنة حمافظ احلسابات 30

فصل املهن احملاتسبية الثالث، وإنشاء غرفة وطنية تعىن مبهنة حمافظة  30
 .  احلسابات

     

إنشاء اجلان متساوية األعضاء حتت تسلطة اجمللس الوطين للاحاتسبة  30
والذي يتوىل بدوره مهام االعتااد والتقييس وتنظيم ومتابعة املهن 

 .  احملاتسبية

     

      .من قبل الوزير اململف باملاليةيمون ترأس اجمللس الوطين للاحاتسبة  30

الوطنية حملافظي احلسابات يتم انتخاب أعضاء اجمللس الوطين للغرفة  30
 . عن طريق االقرتاع السري

     

 وبذل العناية المهنية ستقالليةاال

      . حتديد عهدة حمافظ احلسابات بثالث تسنوات قابلة لتجديد مرة واحدة 30

حتدد األتعاب اليت يتقاضها حمافظ احلسابات باالتفاق بينه وبني  30
 .العايل

     

كفاية األتعاب اليت يتقاضاها حمافظ احلسابات باملقارنة ال ميمن لعدم   30
مع حجم العاليات يف إطار تنفيذ مهامه أن تؤثر بأي شمل من 

 .األشما  على عدم احرتام االجتهاد املهين

     

ال ميمن احتساب األتعاب، على أتساس النتائج املالية احملققة من  30
 . الشركة أو اهليئة حمل التدقيق

     

إقرار عقوبة الشطب من اجلدو  الوطين للاهنيني، لألشخاص الذين  03
 .ببدر منهم تصرفات متس بقواعد أخالقيات املهنة

     

     إثبات أكرب قدر من املوضوعية واالتستقاللية بحمافظ احلسابات  إلزام 00



 

المفاءة والعناية : وجتنب كل ما من شأنه التشميك يف القيم التالية
 .عية ، النزاهة والسرية املهنيةاملهنية ، املوضو 

 التكوين

تسنوات على مستوى معهد ( 10)عتااد عالية تموين ملدة ثالث ا 00
التموين املتخصص التابع لوزارة املالية، بالنسبة للراغبني يف مزاولة مهنة 

 . حمافظ احلسابات

     

قتصار على التخصصات املتعلقة باملالية واحملاتسبة والتدقيق، يف اال 00
إممانية االلتحاق مبعهد التموين املتخصص بالنسبة للراغبني يف مزاولة 

 . مهنة حمافظ احلسابات

     

      .حجم وطبيعة املقاييس املنتهجة يف تموين حمافظ احلسابات 00

      .الراغبني يف مزاولة املهنة احلجم الساعي يف عالية تموين املهنيني 00

ـــالترب ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  صــــــ

قابلة للتاديد، على ( 10)يلي عالية التموين، تربص ملدة تسنتني  00
مستوى ممتب معتاد وعلى أيدي مهنيني مسجلني يف جدو  الغرفة 

 (. 10)الوطنية حملافظي احلسابات على األقل ملدة تسنتني 

     

اجمللس الوطين للاحاتسبة هو املسئو  عن تعيني أماكن الرتبص  00
 .بصلمل مرت . واملشرفني عليه

     

      .مرتبصني كحد أقصى لمل مشرف( 10)حيدد مخس  00

      على املهنيني املشرفني تقدمي كل التسهيالت والتوجيهات للارتبصني،  00

على املرتبص إعداد وإرتسا  تقرير تربص كل تسداتسي إىل جلنة التموين  03
على باجمللس الوطين للاحاتسبة، يتم تأشري التقرير من قبل املشرف 

 .الرتبص

     

 NAAالجزائرية للتدقيق المعايير 

تتوافق ومعايري التدقيق الدولية  NAA إصدار معايري جزائرية للتدقيق  00
IAS. 

     

من قبل اجلهات  ،IASعدم التبين المامل للاعايري الدولية للتدقيق  00
 .الوصية يف اجلزائر

     

      .وعلى فرتات متباعدةإصدار معايري التدقيق على دفعات  00



 

 مراقبة النوعية

إصدار معيار جزائري للتدقيق متعلق برقابة اجلودة يتم اتستقاؤه من  00
 .معايري التدقيق الدولية

     

      إنشاء جلنة ملراقبة النوعية حتت إشراف اجمللس الوطين للاحاتسبة،  00

احرتام قواعد االتستقاللية تعىن جلنة مراقبة النوعية  بضاان متابعة مدى  00
 .واألخالقيات، وإعداد املعايري املتعلقة بميفية تنظيم املماتب وتسيريها

     

تضطلع جلنة مراقبة النوعية بضاان نوعية التدقيق املوكلة ملهين احملاتسبة،  00
 .باإلضافة إىل إعداد التدابري اليت تساح بضاان مراقبة نوعية اخلدمات

     

يتم اختيار املراقبني اململفني مبهام مراقبة النوعية أو اجلودة من ضان  00
 .  املهنيني املسجلني واملعتادين

     

تنظيم ملتقيات حو  النوعية التقنية لألشغا  واألخالقيات والتصرفات  00
اليت جيب على املهنيني التحلي هبا يف جما  االتستشارة والعالقات مع 

 .الزبائن

     

حمافظ احلسابات ملزم بإبالغ جلنة مراقبة النوعية بعالية تعيينه للقيام  03
 .مبهاة تدقيق، يف رتسالة موصى عليها يف اآلجا  احملددة

     

 المعايير الخاصة بالمكاتب

،   0م 01جيب أن ال تقل مساحة احملل املهين حملافظ احلسابات عن  00
 .على األقل لمل مساعد  0م 4على أن خيصص ما مساحته 

     

إلزام املهنيني بتجهيز احملل املهين بمل املرافق الصحية والتجهيزات  00
 . الضرورية وتأمينه بمل الوتسائل الالزمة

     

ـــــــــــاريـمعايير التق ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  رــ

ومعايري تقارير حمافظ احلسابات وحمتواها، واليت حددهتا املادة أشما   00
، (010-00)و املرتسوم التنفيذي رقم  10-01من القانون  00

 .04/10/0100والقرار املؤرخ يف 

     

يتم تسليم التقارير من قبل حمافظ احلسابات يف مقر الميان املدقق،  00
يوم على األقل من انعقاد اجتااع اجلاعية العامة العادية أو ( 00)قبل 

 . غري العادية أو هيئة التداو  املؤهلة

     

 مهنة للمكاتب األجنبيةفتح سوق 

منح االعتااد للاماتب األجنبية وخاصة المربى منها، ملزاولة املهنة يف  00
 . اجلزائر

     



 

 المتعلقة بالمدقق وفريق العملو  الجودة عواملمدى تأثير اإلصالحات على : ثانيا
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 الكفاءة والتأهيل العلمي

املهارات الشخصية بحمافظ احلسابات من شأن عالية التموين أن تزود  00
 .اليت متمنه من إبداء رأيه

     

بالتأهيل  احلسابات حمافظمن شأن برنامج التموين املدرج أن جيعل   00
العالي والتحصيل الدراتسي المايف يف احملاتسبة والتدقيق والعلوم األخرى 

 .  اليت هلا عالقة بعالية التدقيق

     

 الموضوعية والحياد

حتلى حمافظ من شأن العقوبات اجلزائية واملالية املتخذة أن تعزز من  00
ومراعاة ، احلسابات حبياد وموضوعية أكثر يف أداء عالية التدقيق

 .متطلبات النزاهة يف أداء املهام املوكلة إليهم

     

فجوة بني توقعات ال االلتزام باملعايري الصادرة من اجلهات الوصية تقلص 00
 .الزبائن وخمرجات عالية التدقيق

     

حمافظ احلسابات  عدم ربط األتعاب بالنتيجة املالية ملنشأة العايل جتعل 03
عند أدائه ملهامه أو عند إبداء رأيه يف القوائم من أية مصلحة يتجرد 
 .املالية

     

 الخبرة المهنية

عاليات الرتبص تتم حتت إشراف مهنيني ذوي خربة، ومن شأهنا تطوير  00
 .املعارف التطبيقية للارتبصني

     

ية، من قبل املشرفني على الرتبص إشراك املرتبصني يف مهام تدقيق رمس 00
  .اخلربة لديهميعزز مستوى 

     

 التدريب المستمر

طبيعة اإللزام اليت تتايز هبا القوانني والتشريعات الصادرة عن اجمللس  00
املستار مبا  طالعاإل املهنيني ضرورة على الوطين للاحاتسبة، متلي

تعلياات اليت جيب عليهم تطبيقها والتقيد يستجد من إصدارات أو 
 . هبا

     



 

احلسابات يف امللتقيات والتظاهرات اليت يتم تنظياها  مشاركة حمافظي 00
من قبل اجمللس الوطين للاحاتسبة، واليت تتعلق باملهنة من شأهنا أن 

 هم على إطالع مبا يستجد من تطورات يف جما  احملاتسبة والتدقيقتبقي
  .وأنشطة أعاا  املنشآت

     

 بمكاتب التدقيقالمتعلقة الجودة و عوامل تأثير اإلصالحات على : ثالثا
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 حجم وسمعة المكتب 

إدراج معايري خاصة مبماتب التدقيق تسيعال على توفري اجملا  واملناخ  00
 . املناتسبني لتدريب موظفيها

     

أن تعزز  10-01إقرارها يف إطار القانون من شأن العقوبات اليت مت  00
احلسابات لضغوطات الزبائن على حساب  من عدم رضوخ حمافظي

مسعة املمتب من أجل احلفاظ على العاالء أو توتسيع نطاق احلصة 
 .السوقية يف تسوق املهنة

     

 مزاولة مماتب التدقيق المربى املهنة يف اجلزائر من شأنه حتفيز حمافظي 00
الندماج مع هذه املماتب اليت متلك الرتباط أو ااجلزائريني لاحلسابات 

 .مسعة وشهرة عاملية

     

مماتب إعادة تنظيم املهنة وفق إطار التشريع احلايل من شأنه إكساب  00
 .القدرة على املنافسة يف ظل تسعي اجلزائر لعوملة املهنةاجلزائرية التدقيق 

     

      الصناعة التي ينتمي لها العميلالتخصص المهني في  

00 

 
عوملة املهنة وفتح تسوق املهنة للاماتب األجنبية تسيحفز املماتب 

التخصص يف تدقيق قطاع معني على حتسني القدرات الوطنية على 
 . املهنية والرفع من تنافسية ممتب التدقيق

     

 أتعاب التدقيق

بينه وبني العايل من  تعاباأل إعطاء احلرية حملافظ احلسابات لتحديد 03
 .تتناتسب واخلدمات املقدمة للعاالء شأهنا أن

     

حتديد األتعاب باالتفاق بني العايل وحمافظ احلسابات، تسيحد من  00
حبث هذا األخري عن مداخيل إضافية لدى العايل،  من خال  تقدمي 

  .االتستشاراتاخلدمات خبالف التدقيق كتقدمي 

     



 

 الجيد مع العمالءالتواصل 

تعال مماتب التدقيق على تأطري موظفيها فياا يتعلق بالتواصل اجليد  00
 . مع موظفي منشأة العايل

     

      .يراعي أعضاء ممتب التدقيق مبدأ السر املهين جتاه العايل 00

 

 رقابة الجودة تأثير اإلصالحات على سياسات وإجراءات: رابعا 
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 مسؤولية محافظي الحسابات تجاه جودة التدقيق

يلتزم حمافظي احلسابات بوضع تسياتسات وإجراءات خاصة باجلودة  00
 .داخل املماتب

     

      .داخلية لرقابة اجلودةتتوفر مماتب حمافظي احلسابات على أنظاة  00

تراعي مماتب حمافظي احلسابات توفر املوارد المافية لتطوير وتوثيق  00
 .ودعم تسياتسات وإجراءات رقابة اجلودة

     

 االلتزام بمبادئ وآداب سلوك المهنة

يتم تصايم تسياتسات وإجراءات لرقابة اجلودة تعال على إلزام موظفي  00
املمتب باالمتثا  ملتطلبات السلوك األخالقي، من النزاهة، املوضوعية، 

 .    المفاءة، السرية والسلوك املهين

     

 الموارد البشرية

يتم إعداد توقعات مفصلة الحتياجات املمتب من اليد العاملة، من  00
 . أجل حتديد أي نقص حمتال

     

يتم إتباع إجراءات ومعايري التوظيف املعاو  هبا، النتقاء موظفي  00
 . مماتب حمافظي احلسابات

     

احلفاظ على مستوى معني من المفاءة لدى املرتشحني أثناء عالية يتم  03
 .التوظيف

     

يتم وضع تسياتسات وإجراءات داخل مماتب حمافظي احلسابات  00
لتزويدها بتأكيد معقو  حو  توفرها على العدد المايف من  املوظفني 

     



 

املؤهلني ومدى التزامهم باملبادئ األخالقية الالزمة ألداء املهام املوكلة 
 .للامتب

 الكفاءة المهنية المطلوبةتوزيع المهام على أفراد تتوفر فيهم 

يتاتع موظفي مماتب حمافظة احلسابات على الفهم المايف للاعايري  00
 .املهنية واملتطلبات القانونية والتنظياية املعاو  هبا

     

      .ميتلك املوظفني اخلربة العالية يف العاليات اليت تتسم بطبيعتها املعقدة 00

ميتلك موظفي املماتب اخلربة الفنية، مبا يف ذلك املعرفة يف تمنولوجيا  00
 .املعلومات، ويف جما  القطاعات اليت ينشط فيها العايل

     

00 
 

املوظفني هلم الفهم المايف لسياتسات وإجراءات رقابة اجلودة املطبق 
 .داخل ممتب التدقيق

     

 المتابعة اإلشراف لضمان الجودة في األداء 

يراعي حمافظي احلسابات عالية تقييم نظام رقابة اجلودة على مستوى  00
املمتب من خال  فحصه جملاوعة من املهام اليت مت أداؤها من قبل 

 . املمتب للوقوف على كفاءته وفعاليته

     

أكرب ملفهوم اجلودة داخل إنشاء جلنة ملراقبة النوعية تسيسهم يف ترتسيخ  00
 .املماتب من خال  املهام املوكلة هلذه اللجنة

     

اضطالع جلنة مراقبة النوعية بعالية متابعة تنفيذ التوصيات واملقرتحات  00
بشأن التحسينات املستارة يف مماتب التدقيق تسيعزز من جودة أداء 

 .هذه املماتب

     

من شأن جلنة مراقبة النوعية باعتبارها اهليئة املشرفة على رقابة جودة  00
تدقيق احلسابات، وضع السياتسات اإلجراءات المفيلة بضاان احرتام 

 .  قواعد االتستقاللية وأخالقيات املهنة

     

تستهم جلنة مراقبة النوعية يف وضع نظم داخلية للرقابة على جودة عال  03
 .احلسابات موظفي مماتب حمافظة

     

إصدار معيار جزائري لرقابة اجلودة من شأنه زيادة فعالية الرقابة على  00
 .  اجلودة على مستوى مماتب حمافظي احلسابات
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30 

 
 

 

 

30 
 

30  

 
30 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 10:لحق رقمالم



 

Fiabilité 

 

Echelle : ALL VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des 

observations 

 N % 

Observations Valide 47 100,0 

Exclue
a
 0 ,0 

Total 47 100,0 

 

a. Suppression par liste basée sur toutes les variables 

de la procédure. 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,742 71 

 

Fréquences 

 

Statistiques 

 األقدمية الوظيفة المؤهل العمر الجنس 

N Valide 47 47 47 47 47 

Manquant 0 0 0 0 0 

 

Table de fréquences 



 

 

 الجنس

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 89,4 89,4 89,4 42 ذكر 

نثىأ  5 10,6 10,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 العمر

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  سنة 03إلى أقل من  03من  22 46,8 46,8 46,8 

سنة 03إلى أقل من  03من   17 36,2 36,2 83,0 

 100,0 17,0 17,0 8 سنة فأكثر 50

Total 47 100,0 100,0  

 المؤهل

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 8,5 8,5 8,5 4 شهادة مهنية 

 51,1 42,6 42,6 20 جامعي

 100,0 48,9 48,9 23 دراسات عليا

Total 47 100,0 100,0  

 

 الوظيفة

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 83,0 83,0 83,0 39 محافظ حسابات 



 

بير محاسبخ  8 17,0 17,0 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

 

 

 األقدمية

 Fréquence Pourcentage 

Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide  سنوات 0أقل من  5 10,6 10,6 10,6 

سنوات 03سنوات إلى أقل من  0ن م  25 53,2 53,2 63,8 

سنة 00إلى أقل من  03من   10 21,3 21,3 85,1 

 100,0 14,9 14,9 7 سنة فأكثر 15

Total 47 100,0 100,0  

Descriptives 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

X1 47 2,04 ,509 

X2 47 2,70 ,998 

X3 47 2,96 ,955 

X4 47 1,32 ,594 

X5 47 4,09 ,282 

X6 47 4,30 ,462 

X7 47 3,77 1,339 

X8 47 4,72 ,452 

X9 47 4,98 ,146 



 

X10 47 4,17 ,601 

X11 47 4,89 ,312 

X12 47 3,66 ,700 

X13 47 4,02 1,151 

X14 47 3,00 ,834 

X15 47 2,87 ,797 

X16 47 4,09 ,282 

X17 47 3,32 ,594 

X18 47 3,87 ,494 

X19 47 4,32 ,471 

X20 47 3,94 ,639 

X21 47 4,02 1,053 

X22 47 3,79 ,999 

X23 47 3,98 ,531 

X24 47 4,26 ,846 

X25 47 4,30 ,507 

X26 47 4,34 ,479 

X27 47 4,30 ,623 

X28 47 3,70 ,657 

X29 47 4,43 ,500 

X30 47 4,19 ,680 

X31 47 3,62 ,968 

X32 47 4,74 ,441 

X33 47 4,45 ,653 

X34 47 3,94 ,247 



 

X35 47 1,87 ,679 

N valide (liste) 47   

 

Descriptives 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

XA 47 2,6213 ,39173 

XB 47 4,4716 ,20653 

XC 47 3,3883 ,58237 

XD 47 3,9064 ,27929 

XE 47 3,9291 ,73536 

XF 47 4,2158 ,27442 

XG 47 4,1809 ,65463 

XH 47 4,1915 ,36939 

XL 47 1,8723 ,67942 

X 47 3,6419 ,21136 

N valide (liste) 47   

Descriptives 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

Y1 47 3,89 ,429 

Y2 47 4,23 ,560 

Y3 47 3,70 ,657 



 

Y4 47 3,53 ,584 

Y5 47 3,72 ,452 

Y6 47 4,70 ,507 

Y7 47 4,70 ,507 

Y8 47 3,94 ,247 

Y9 47 4,09 ,654 

Y10 47 2,83 ,761 

Y11 47 3,72 ,800 

Y12 47 2,74 ,642 

Y13 47 3,30 ,883 

Y14 47 2,85 ,589 

Y15 47 3,94 ,323 

Y16 47 3,34 ,962 

Y17 47 3,91 ,408 

Y18 47 4,06 ,323 

Y19 47 3,85 ,360 

Y20 47 2,89 ,429 

Y21 47 2,72 ,540 

Y22 47 3,64 ,605 

Y23 47 3,64 ,735 

Y24 47 3,49 ,585 

Y25 47 3,83 ,637 

Y26 47 3,17 ,481 

Y27 47 3,91 ,351 

Y28 47 3,85 ,360 



 

Y29 47 3,79 ,463 

Y30 47 3,51 ,547 

Y31 47 2,36 ,568 

Y32 47 3,94 ,385 

Y33 47 3,68 ,471 

Y34 47 3,64 ,486 

Y35 47 3,04 ,204 

Y36 47 3,96 ,658 

N valide (liste) 47   

Descriptives 

 

Statistiques descriptives 

 N Moyenne Ecart type 

YA 47 4,0638 ,37033 

YB 47 3,6525 ,31819 

YC 47 4,7021 ,41257 

YD 47 4,0106 ,38291 

YE 47 3,1489 ,51251 

YF 47 2,8511 ,58898 

YG 47 3,6383 ,56820 

YH 47 3,9894 ,28532 

YL 47 3,1560 ,30177 

YM 47 3,6383 ,60525 

YN 47 3,5319 ,41578 

YO 47 3,7660 ,25219 



 

YP 47 3,4362 ,22402 

Y 47 3,6604 ,20831 

N valide (liste) 47   

 

Régression 

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 XL, XE, XF, XA, 

XH, XB, XC, XD, 

XG
b
 

. Introduire 

 

a. Variable dépendante : Y 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,840
a
 ,706 ,635 ,12585 

 

a. Prédicteurs : (Constante), XL, XE, XF, XA, XH, XB, XC, XD, XG 

 

 

 

ANOVAa 



 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 1,410 9 ,157 9,892 ,000
b
 

de Student ,586 37 ,016   

Total 1,996 46    

 

a. Variable dépendante : Y 

b. Prédicteurs : (Constante), XL, XE, XF, XA, XH, XB, XC, XD, XG 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,076 1,045  1,987 ,054 

XA -,048 ,071 -,090 -,682 ,500 

XB ,364 ,164 ,360 2,214 ,033 

XC ,163 ,059 ,456 2,753 ,009 

XD -,320 ,172 -,429 -1,859 ,071 

XE ,063 ,079 ,223 ,801 ,428 

XF ,098 ,084 ,129 1,158 ,254 

XG -,179 ,081 -,562 -2,208 ,034 

XH ,241 ,092 ,427 2,605 ,013 

XL -,076 ,082 -,246 -,925 ,361 

 

a. Variable dépendante : Y 

 

Régression 



 

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 XL, XE, XF, XA, 

XH, XB, XC, XD, 

XG
b
 

. Introduire 

 

a. Variable dépendante : AUDITEUR 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,649
a
 ,421 ,280 ,19809 

 

a. Prédicteurs : (Constante), XL, XE, XF, XA, XH, XB, XC, XD, XG 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 1,054 9 ,117 2,985 ,009
b
 

de Student 1,452 37 ,039   

Total 2,506 46    

 

a. Variable dépendante : AUDITEUR 

b. Prédicteurs : (Constante), XL, XE, XF, XA, XH, XB, XC, XD, XG 



 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 3,427 1,644  2,084 ,044 

XA -,156 ,111 -,262 -1,404 ,169 

XB ,205 ,258 ,182 ,794 ,432 

XC ,131 ,093 ,326 1,402 ,169 

XD -,138 ,271 -,165 -,509 ,614 

XE ,064 ,124 ,203 ,519 ,607 

XF ,077 ,133 ,090 ,578 ,567 

XG -,238 ,127 -,666 -1,864 ,070 

XH ,184 ,146 ,291 1,265 ,214 

XL -,048 ,129 -,140 -,373 ,711 

 

a. Variable dépendante : AUDITEUR 

 

Régression 

 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 XL, XE, XF, XA, 

XH, XB, XC, XD, 

XG
b
 

. Introduire 

 



 

a. Variable dépendante : BUREAU 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,788
a
 ,621 ,529 ,23818 

 

a. Prédicteurs : (Constante), XL, XE, XF, XA, XH, XB, XC, XD, XG 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 3,439 9 ,382 6,735 ,000
b
 

de Student 2,099 37 ,057   

Total 5,538 46    

 

a. Variable dépendante : BUREAU 

b. Prédicteurs : (Constante), XL, XE, XF, XA, XH, XB, XC, XD, XG 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,567 1,977  ,792 ,433 

XA ,041 ,134 ,047 ,309 ,759 

XB ,206 ,311 ,123 ,664 ,511 



 

XC ,277 ,112 ,465 2,469 ,018 

XD -,282 ,325 -,227 -,868 ,391 

XE ,248 ,149 ,526 1,666 ,104 

XF ,030 ,160 ,023 ,185 ,854 

XG -,150 ,153 -,284 -,982 ,332 

XH ,140 ,175 ,149 ,800 ,429 

XL -,045 ,155 -,088 -,292 ,772 

 

a. Variable dépendante : BUREAU 

 

Régression 

Variables introduites/éliminéesa 

Modèle 

Variables 

introduites 

Variables 

éliminées Méthode 

1 XL, XE, XF, XA, 

XH, XB, XC, XD, 

XG
b
 

. Introduire 

 

a. Variable dépendante : CONTROLE 

b. Toutes les variables demandées ont été introduites. 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 ,725
a
 ,526 ,411 ,20741 

 

a. Prédicteurs : (Constante), XL, XE, XF, XA, XH, XB, XC, XD, XG 

 



 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 1,767 9 ,196 4,563 ,000
b
 

de Student 1,592 37 ,043   

Total 3,358 46    

 

a. Variable dépendante : CONTROLE 

b. Prédicteurs : (Constante), XL, XE, XF, XA, XH, XB, XC, XD, XG 

 

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,402 1,722  ,814 ,421 

XA -,033 ,116 -,048 -,287 ,776 

XB ,616 ,271 ,471 2,275 ,029 

XC ,098 ,098 ,211 1,004 ,322 

XD -,495 ,283 -,512 -1,747 ,089 

XE -,086 ,130 -,234 -,663 ,512 

XF ,169 ,139 ,172 1,215 ,232 

XG -,154 ,133 -,374 -1,157 ,255 

XH ,367 ,152 ,502 2,408 ,021 

XL -,122 ,135 -,307 -,906 ,371 

 

a. Variable dépendante : CONTROLE 

 


