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إن التطور الذي شيده القطاع االقتصادي، وتحول المنشأة الصغيرة إلى مؤسسات 
عمالقة تنشط في شتى بقاع العالم، واألىمية التي اكتسبتيا ىذه المؤسسات عبر الزمن 
وانتقال معامالتيا من معامالت بسيطة إلى معاممة معقدة، مما استمزم تطوير واستحداث 

مينة جديدة من غير المحاسبة، وأطمق عمييا مراجعة الحسابات، وذلك لضمان وسيمة أمان 
لممتعاممين االقتصاديين مع المؤسسات ومستخدمي قوائميا المالية وذلك خاصة بعد الفصل 
بين الممكية عن اإلدارة، وأن األزمات المالية التي وقع بيا العالم زاد من أىمية ومصداقية 

المراجع الخارجي لما تكتسبو تقاريره المالية التي يقوم بإصدارىا في نياية السنة عن وضعية 
المالية لممؤسسة وىي بمثابة المرأة التي تعكس صورة المؤسسة لممتعاممين االقتصاديين 

الحاليون والمحتممين، حيث أن شفافية ومصداقية ىاتو التقارير تحفز المستثمرين المحتممين، 
كما تطور بعد ذلك عمل المراجع لدييم كافة المسيرين في المؤسسة عمى اعتبار أنيم 

 .يعتمدون بشكل كبير عمى المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات

وقد اختمفت مبادئ التدقيق من بمد ألخر، حيث لكل بمد مبادئ معينة وطرق يسير 
عمييا في عممية المراجعة الحسابات، وبعد تطور الشركات، وظيور الشركات متعددة 
الجنسيات التي تنشط في شتى بقاع العالم، وتطور الممارسات المينية لمينة المراجعة 
الخارجية، وىو األمر الذي أدى بالييئات الدولية إلى تدقيق الفارق بين ممارسة مينة 

المراجعة بين الدول، فقد قامت الييئات الدولية، وفي مقدمتيا االتحاد الدولي لممحاسبين إلى 
جراءات تعمل عمى توحيد الممارسات  إصدار جممة من اإلرشادات ووضع إطار وخطوات وا 

 .مممة في المعايير الدولية لممراجعة

والجزائر مغيرىا وجب عمييا مواكبة التطور خارج حدودىا السيما أن كل الدول 
المتقدمة قامت بالخطوة األولى، وسارعت إلى تطبيق ىاتو المعايير الدولية، كما أن التزاماتيا 
الدولية خصوصيا مع إبراميا إلى اتفاقيات دولية مع مختمف دول العالم، وارتقاب انضماميا 
إلى منظمة التجارة العالمية، ىذا ما جعميا تخطيط خط الدول المتقدمة، وحتى الدول النامية، 



 مقدمة

 

 ب 

 

فقامت بتطوير نظاميا المحاسبي المالي، وكذا إصالح منظومة مينة المراجعة في الجزائر 
عطائيا الشكل القانوني الذي تستحقو من أجل أن يرقى أدائيا إلى المستوى المقبول دوليا  .وا 

 :ومما سبق نطرح اإلشكالية التالية

 ىل يستعين محافظي الحسابات في الجزائر بمعايير مينة التدقيق؟

 :لإلجابة عن ىذه اإلشكالية نطرح التساؤالت الفرعية التالية

 ىل يرتكز محافظي الحسابات في الجزائر عمى الخبرات السابقة؟  -
 ىل تطبق المعايير الدولية لمتدقيق من طرف محافظي الحسابات؟ -
 ىل معايير مينة التدقيق بالحد من أخطار التدقيق؟  -

 :فرضيات الدراسة

 ال يرتكز محافظي الحسابات في مينة التدقيق عمى الخبرات السابقة -
 ال يتم تطبيق المعايير الدولية لمتدقيق من طرف محافظ الحسابات -
 تساىم معايير مينة التدقيق بالحد من أخطار التدقيق  -

 :أسباب اختيار الموضوع

 رغبة شخصية وميول لدراسة الموضوع  -
 إثراء المكتبة الجزائرية بمراجع في ىذا الموضوع  -

 :أىمية الموضوع

تكمن أىمية الدراسة في المساىمة اإليجابية التي يقوم بيا محافظ الحسابات في 
الوقوف عمى القوائم المالية، وبشكل خاص عمى جدول سيولة الخزينة، والتي تمكن 

مستخدمييا من معرفة األنشطة التشغيمية، االستثمارية واألنشطة التمويمية لمشركة عمى 
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األساس النقدي لتتالءم مع قراراتيم، وكمما كان التقرير الذي يقدمو محافظ الحسابات ذو 
جودة عالية كمما كان يخدم شرائح أكثر في المجتمع سواء بطريقة مباشرة أو غير 

 .مباشرة

 : أىداف الدراسة

 التعرف عمى مدى أثر معايير مينة التدقيق عمى محافظ الحسابات  -
 تحديد جوانب النقص في ممارسات محافظي الحسابات  -
 تشخيص واقع التزام محافظي الحسابات بمعايير التدقيق  -

 :المنيج المستخدم

بناء عمى طبيعة اإلشكالية المطروحة، وبغية الوصول إلى األىداف المرجوة من ىذا 
البحث، وقصد اإلحاطة بجوانب موضوع الدراسة والتمكن منو، استخدمنا المناىج لمتبعة 

في الدراسات المالية والقتصادية، وعميو فإن المنيج المستخدم كان المنيج الوصفي 
 .والمنيج التحميمي

 : تقسيم البحث

 :ارتأينا تقسيم البحث إلى ثالث فصول

 اإلطار العام لمهنة محافظ الحسابات: الفصل األول

  اإلطار العام للتدقيق:الفصل الثاني

 واقع ممارسة مهنة محافظ الحسابات: الفصل الثالث
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: تمييد

المتتبع لتاريخ تطور مينة محافظ الحسابات في العديد من الدول العالم يجد أنيا تمت 
وتطورت في ظل فكرة انفصال الممكية عن اإلدارة، وذلك لحاجة مالك المنشأة إلى رأي ميني 
مستقل عن مدى كفاءة إدارة المنشأة في استخدام مواردىا المتاحة، ويتضح أبرز المالمح ىذا 

التطور من خالل المراحل العديدة التي مرت بيا مينة محافظ الحسابات وزيادة االىتمام بيا سواء 
 .عمى مستوى المحمي و الدولي

ونتيجة لتطور النشاط االقتصادي وتعدد مجالو وتنوع األشكال القانونية لممنشآت فإن ىدف 
محافظ الحسابات أضحى أعم وأوسع مما استدعى معو التطوير في إجراءاتيا ووسائل إيصال 

نتائجيا إلى المستفيدين، بينما ىدف محافظ الحسابات في مراحل تطوره األولية كان وقائي يحث 
 .وينحصر في اكتشاف األخطاء والغش والتالعب

وخالل النصف األول من القرن الحالي تحول ىدف محافظ الحسابات إلى تقريرىا ما إذا 
كانت القوائم المالية تعبر بصورة صادقة وعادلة من نتائج العمميات في الفترة التي أعدت عنيا 

 .وعن المركز المالي في نياية الفترة

تأسيسا عمى ما تقدم فقد ركز األكاديميين الميتمين في العديد الدول عمى تطوير معايير 
جراءاتيا لتحقيق التوازن بين مسئولية محافظ الحسابات القانونية واحتياجات  محافظ الحسابات وا 

مستخدمي التقارير المالية، وتم الوصول إلى ىذا التوازن من خالل ما يعرف بالتقرير النمطي، وقد 
 لم يكن ليذا التقرير صيغة 1917مر التقرير النمطي في الواليات المتحدة األمريكية بعدة مراحل 

موحدة وكان ىذا التقرير بعد بمثابة شيادة بأن القوائم المالية تمثل حقيقة المركز المالي ونتائج 
 أصدرت ىيئة األوراق المالية نشرة عدلت فييا تقرير محافظ الحسابات 1932األعمال، وفي عام 

عن رأيو في أن القوائم المالية يمثل بمعدل المركز المالي، ونتائج األعمال وال يزال ىذا التطور 
 .مستمر حتى اآلن
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ماىية مينة محافظ الحسابات  : المبحث األول

ىدف ىذا المبحث إلى توضيح مختمف الجوانب القانونية لمحافظ الحسابات من خالل ت
تعريف محافظ الحسابات واإلطار القانوني لمحافظ الحسابات و ميام محافظ الحسابات 

 مفيوم مينة محافظ الحسابات: المطمب األول

كبر  ظل التطور وفية بالنسبة لممؤسسة، خاصة يرية كبَب مأهمينة محافظ الحسابات ليا 
أداة رقابة خارجية فعالة تساعد عمى مكافحة ر ؤسسات عرب العصور، حيث أنو يعتبمحجم ال
قيقية والوفية لموضعية ح ودعامة أساسية لتأكيد الصورة العمى مكافحة الغش والحد منو، الغش 

 باإلضافة الميني الدولية لمتدقيق وقو اعد السموك لمعايير باهية لممؤسسة، من خالل التزاملمالا
.  ىنةمظى بقبول عام لدى أصحاب التحددة مح وفق منيجية هعمى أداء ميمت

تاريخ مينة محافظ الحسابات : الفرع األول

 :1988مينة محافظ الحسابات قبل  .1

 المؤرخ 107-69 بواسطة األمر رقم 1970لقد تم تكريس مراقبة الشركات الوطنية في سنة 
:"  منو ما يمي39، حيث جاء في المادة 1970 المتعمق بقانون المالية لسنة 31/12/1969في 

يكمف وزير المكمف بالمالية والتخطيط بتعيين المحافظين لمحسابات في الشركات الوطنية، 
المؤسسات العمومية ذات الطابع القتصادي والتجاري، وفي الشركات التي تممك فييا الدولة أو 
الييئة العامة حصة في رأسماليا بغية ضمان انتظامية ونزاىة حساباتيا وتحميل حالتيا األصولية 

 1".والخصوصية

                                                             
رضا زىواني، ضرورة تفعيل دور محافظ الحسابات لمحد من المخاطر البيئية لممؤسسات في الجزائر، مجمة الدراسات  : 1

. 9، ص 2016لد الثالث، سنة . العدد التاسع ا1االقتصادية والمالية، جامعة الوادي، 
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 تم تحديد واجبات وميام محافظي في 16/11/1970 المؤرخ في 173-70وفي المرسوم 
المؤسسات العمومية وشبو العمومية، وقد كرس النص محافظة الحسابات في مادتو األولى إلى 

 1:المذين يتم تعيينيم من قبل وزير المالية من بين: موظفي الدولة

 مراقبون عامون لممالية  
 مراقبو المالية  
 موظفون مؤىمون من وزارة المالية بصفة استثنائية  

وتبين مما سبق أن محافظ الحسابات في شركات القطاع العام وشبو العام اعتبر كموظف عام في 
الدولة، يخضع في تعيينو وترقيتو وعالوتو لقوانين الدولة، وىذا الوضع ينسجم في الواقع مع التوجو 
االقتصادي الذي كان سائدا أنذاك والمتمثل في نمط التسيير الموجو، والذي تكرس أيضا في الميام 

 :الموكولة لموظفي الحسابات والمتمثمة في

المراقبة البعدية لشروط إنجاز العمميات التي من شأنيا أن تكون ليا انعكاسات اقتصادية  
 .ومالية، مباشرة وغير مباشرة عمى تسيير الييئة موضوع المراجعة

 متابعة تنفيذ الحسابات والموازنات أو الكشوف التقديرية لممؤسسة، وفقا لمقتضات الخطة  
 فحص شروط تطبيق األحكام القانونية أو التنظيمية ذات االنعكاسات االقتصادية أو المالية  
ضمان انتظام ونزاىة الجرد وحسابات النتائج المتضمنة في المحاسبة العامة أو المحاسبة  

 2.التحميمية لكل مؤسسة 

 

                                                             
 .10 رضا زىواني، ضرورة تفعيل دور محافظ الحسابات لمحد من المخاطر البيئية لممؤسسات في الجزائر، المرجع السابق، ص: 1
كوثر مياسي، مدى التزام محافظي الحسابات في الجزائر بمعاير المراجعة الدولية، مذكرة مقدمة الستكمال متطمبات شيادة :  2

ماستر أكاديمي، ميدان العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، شعبة عموم تسيير، تخصص تدقيق محاسبي، جامعة الشييد 
 . 21، ص2015حمو لخضر بالوادي، 
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فميمة محافظ الحسابات ىنا ال تنحصر في تقييم ونزاىة المعمومات المحاسبية، إذ ينبغي أن 
تبرر أيضا أخطاء التسيير، وتقييم نوعية التسيير المالي والتجاري لمييئة التي تمت مراجعتيا، وىو 

 1.ما يتنافى مع الميام الموكمة لمحافظ الحسابات عمى الصعيد الدولي

 :ومما تميزت بو ىذه المرحمة أيضا نجد ما يمي

عدم كفاية الموظفين المؤىمين لممارسة ىذه المينة مما أدى إلى تراكم األعمال الموكمة لكل  
منيم من جية، وعدم القدرة عمى ضمان المراجعة بفعل تزايد عدد الشركات لوطنية وتنامي 

 حجميا من جية ثانية، واستخدام أشخاص أقل كفاءة
اإلدارة ىي التي تحدد معايير الدخول إلى المينة، إذ يعد محافظ الحسابات شخصا مينيا  

 مستقال لو قواعد ومعايير تحكمو
إعادة ىيكمة العضوية والمالية لممؤسسات الوطنية في مطمع الثمانينات أدى إلى زيادة  

معتبرة في عدد المؤسسات الوطنية دعا إلى األخذ بمبدأ التعددية في وظيفة المراقبة 
وترجمة ذلك بإنشاء عدة ىيئات لمراقبة المؤسسات منيا مجمس المحاسبة الذي أوكمت إليو 

صالحية رقابة المؤسسات العامة التي تستفيد من المساعدة المالية لمدولة والذي أنشئ 
 39 والذي أغمى صراحة المادة 01/03/1980 المؤرخ في 05-80بمقتضى القانون رقم 

 الخاص بمحافظة الحسابات والمشار 173-70 وضمنيا المرسوم 107-69من األمر 
 لمجمس المحاسبة االختصاص اإلداري 05-80إلييما أعاله، حيث أعطى القانون 

والقضائي لممارسة رقابة شاممة عمى الجماعات والمرفق والمؤسسات و الييئات التي تسير 
 2.األموال العمومية أو تستفيد منيا ميما يكن وضعيا القانوني

                                                             
 .22كوثر مياسي، مدى التزام محافظي الحسابات في الجزائر بمعاير المراجعة الدولية، المرجع السابق، ص: :  1
 .23المرجع نفسو، ص:  2
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ومنو أصبحت مينة محافظة الحسابات تعيش في فراغ قانوني حتى أعيد إلييا االعتبار 
 لكن المرسوم التنفيذي لم يظير 1985 المتعمق بقانون المالية لسنة 21-84بموجب األمر رقم 

 .إلى الوجود أبدا

 :1988محافظة الحسابات بعد  .2

بعد الصدمة البترولية التي أصابت أسعار البترول بدأ لمعيان عدم نجاعة اإلستراتيجية التنموية 
التي اتبعتيا الجزائر، وانكشفت عيوب وأساليب تسيير االقتصاد الوطني، وبدأ التفكير جديا في 
إعادة النظر في نمط التسيير والمخطط شكال ومضمونا، وىكذا أصبحت المؤسسة العمومية 

االقتصادية مؤسسة تخضع لمقانون التجاري، وتأخذ في الغالب شكل شركة األسيم أو شركة ذات 
مسئولية محدودة، ومن ثمة يمكن أن تخضع لإلفالس إذا تعرضت لعسر مالي، وقد ترتب عمى 

ذلك ضرورة إعادة النظر في وظيفة الرقابة من خالل التخمي عن مفيوم تعدد الرقابة والعودة ثانية 
لصالح الفعالية والنوعية، مما يعني إعادة االعتبار لمينة محافظة الحسابات وانحصر مجال 

 1:اختصاص مجمس المحاسبة برقابة

مصالح الدولة والجماعات اإلقميمية والمؤسسات والمرافق والييئات العمومية باختالف  
 أنواعيا التي تسري عمييا قواعد المحاسبة العمومية

المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والييئات العمومية التي  
تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا والتي تكون أمواليا أو مواردىا أو رؤوس أمواليا 

 كميا ذات طبيعة عمومية 

                                                             
نسرين حشيشي، دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخمية، دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات، مذكرة مقدمة :  1

كجزء من متطمبات نيل شيادة الماستر في العموم المالية المحاسبية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كمية العموم االقتصادية والتجارية 
 .17، ص2012وعموم التسيير، قسم العموم التجارية، تخصص تدقيق محاسبي، سنة 
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تسيير األسيم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الييئات ميما يكن وضعيا القانوني  
التي تممك فييا الدولة أو الجماعات اإلقميمية أو المرافق أو الييئات العمومية األخرى جزء 

 من رأسماليا االجتماعي 
 الييئات التي تسيير النظم اإلجبارية لمتأمين وحماية االجتماعيين 
استعمال والمساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات اإلقميمية أو المرافق  

 العمومية أو كل ىيئة أخرى خاضعة لرقابة مجمس المحاسبية 
استعمال الموارد التي تجمعيا الييئات التي تمجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم  

 .القضايا اإلنسانية أو االجتماعية أو العممية أو التربوية أو الثقافية

  وتعيينوتعريف محافظ الحسابات:الفرع الثاني

  محافظ الحسابات تعريف: أوال

ىناك عدة تعاريف لمحافظ الحسابات قد تختمف لكنيا تحافظ في معناىا عمى مجموعة من 
المميزات والمعايير التي ال بد أن تتوفر في محافظ الحسابات، وقبل تعريف محافظ الحسابات ال 

 .بد من تعريف مينة محافظ الحسابات

محافظة الحسابات وىي رقابة تمارس ن طرف مينيين مؤىمين قانونيا لممصادقة عمى دقة 
 1.وصدق القوائم المالية والمستندات السنوية لممؤسسة

تعتبر محافظة الحسابات من أنواع التدقيق الخارجي التي تعد إلزامية بقوة القانون بالنسبة 
لبعض األنواع من المؤسسات التي حددىا المشرع، يتولى من خالليا شخص ميني مؤىل ومستقل 

التعبير عن رأي الفني المحايد حول مدى عدالة القوائم المالية وحسابات النتائج، ومدى تعبيرىا 

                                                             
، المرجع  نسرين حشيشي، دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخمية، دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات: 1

 .18السابق، ص
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عن المراكز المالي الحقيق لممؤسسة، أي أن محافظة الحسابات ينصب عمميا عمى الجانب 
 1.المحاسبي والمالي

 مكرر 715عرف القانون التجاري الجزائري محافظ الحسابات في المادة : التعريف األول
 تعين الجمعية العامة لممساىمين مندوبا لمحسابات أو أكثر، لمدة ثالث سنوات تختارىم من: " 4

 بين المينيين المسجمين في المصف الوطني، وتتمثل ميمتيم الدائمة باستثناء أي تدخل في
 التسيير في التحقيق في الدفاتر واألوراق المالية لمشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة

المديرين  وصحتيا، كما يدققون في صحة المعمومات المقدمة في تقرير مجمس اإلدارة أو مجمس
لممؤسسة وحساباتيا،  حسب الحالة، وفي الوثائق المرسمة إلى المساىمين حسب الوضعية المالية

ذلك، ويتحقق مندوبو الحسابات  ويصادقون عمى انتظام الجرد وحسابات المؤسسة والموازنة وصحة
إذا ما تم احترام مبدأ المساواة بين المساىمين، ويجوز ليؤالء أن يجروا طيمة السنة التحقيقات أو 

 .الرقابات التي يرونيا مناسبة

 29/06/2010 المؤرخ في 01-10 من القانون رقم 22حسب المادة : التعريف الثاني
كل شخص :" المتعمق بمين المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد في الجزائر عمى أنو

يمارس بصفة عادية باسمو الخاص وتحت مسئوليتو ميمة المصادقة عمى صحة حسابات 
 2".المؤسسات والييئات وانتظاميا ومطابقتيا األحكام التشريع المعمول بو

لقد فرض المشرع عمى معظم المؤسسات مراقبة قانونية مستقمة، لممصادقة عمى صحة ودقة 
الحسابات السنوية والتحقيق من المعمومات الموجودة في تقارير التسيير لمجمس اإلدارة، ومطابقتيا 

ألحكام التشريع المعمول بو، وتقوم الجمعية العامة لممساىمين في المؤسسة بتعيين لمدة ثالث 
 .سنوات محافظ لمحسابات أو أكثر مع امكانية تحديد مدة توكيل المدقق مرة واحدة

                                                             
 .25، مرجع سبق ذكره، صكوثر مياسي، مدى التزام محافظي الحسابات في الجزائر بمعاير المراجعة الدولية:  1
، مرجع سبق نسرين حشيشي، دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخمية، دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات:  2

 .19ذكره، ص 
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كل شخص يتولى باسمو الخاص :" يعرف محافظ الحسابات عمى أنو: التعريف الثالث
وتحت مسئوليتو الخاصة اثبات صدق وصحة حسابات مؤسسات مختمفة، عمى أن يزاول ىذه 

 1".المينة بشكل مستمر ومعتاد

محافظ الحسابات  تعيين: ثانيا

لقد أولى المشرع الجزائري عممية تعيين محافظ الحسابات أىمية خاصة حتى يحظى محافظ 
 01-10 من القانون 26الحسابات باالستقاللية عند قيامو بعممو، ويظير ىذا جميا في المادة 

، حيث صرح بأن الجية العامة أو الجياز 2010 الموافق ل يوليو 1421 رجب 28المؤرخ في 
المكمف بالمداوالت بعد موافقتيا ىي المسئولة عن تعيين محافظ الحسابات كما يمكن تعيينو، في 
العقد التأسيسي الدمعية العامة التأسيسية، الدمعية العامة العادية مع التأكد من عدم وجود موانع 

 .بواسطة القضاء

حيث في الشركات الفردية يقوم صاحب المشروع بتعيين محافظ الحسابات، وفي شركات 
األشخاص فأمر تعيينو يكون باتفاق الشركاء، أما في الشركات المساىمة فإن السمطة تعيين 

محافظ تكون من اختصاص الجمعية العمومية لممساىمين، من ذلك نالحظ أن حق تعيين المحافظ 
يكون في يد من سيوجو إلييم التقرير، وفي الشركات المساىمة قد تفوض الجمعية العمومية سمطة 
تعيين المحافظ إلى مجمس اإلدارة أو اإلدارة العميا لمشركة، غير أنو في حالة استقاللية المحافظ 

في موضع تساؤل قد يشعر المحافظ بأنو مدين لإلدارة ألنيا السبب في االستعالنة بو، وخاصة أن 
عمل المحافظ ىو إبداء الرأي حول القائمة المالية المعدة من قبل اإلدارة وليذا ال يجب تفويض 

 .سمطة تعيين المحافظ عمى استقاللية وحياد المحافظ

 
                                                             

بوحفص رواني، المراجعة البيئية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، حالة مؤسسة الجزائرية لصناعة األنابيب، مذكرة مقدمة : 1
لنيل شيادة الماجستير، فرع العموم االقتصادية، تخصص اقتصاد وتسيير البيئة، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، 

 .4، ص 2007جامعة قاصدي مرباح ورقمة، سنة 
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خصائص مينة محافظ الحسابات وميامو  :المطمب الثاني

 خصائص مينة محافظ الحسابات: الفرع األول

 :االستقاللية .1

سعيا لألداء الجيد والكامل لمحافظ الحسابات يجب عميو أن يتمتع باستقاللية كاممة اتجاه 
ىيئات المؤسسة الموضوعة تحت رقابتو واالبتعاد عن أي حالة تؤثر عمى حكمو المحايد 

المشرع الجزائري ومن أجل الحفاظ عمى ىذه الميزة أصدر عدة نصوص قانونية، فبموجب 
 من القانون التجاري المعدل، تمخص حاالت التنافي التي ال يمكن أن 6 مكرر 715المادة 

 :يوضع فييا محافظ الحسابات في المؤسسة موضوع المراقبة

  أزواج األشخاص الذين يتحصمون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات
أجرة أو مرتبا، وحتى يتمكن محافظ الحسابات من الحفاظ عمى استقالليتو المادية 

 1:والمعنوية يجب احترام ما يمي
 قبول عدد الوكاالت وما يتناسب مع مؤىالتو وامكانيات مكتبو 
  االختيار األمثل لمساعديو 
  المساىمة الشخصية في كل مراحل الميمة 
  التحسين الدائم لمعارفو ومساعديو 
  توزيع الميام عمى أعضاء مكتبو 
  2.احترام توصيات مجمس المنظمة الوطنية بشأن المعايير التقنية والمينية 

 
                                                             

، المرجع السابق، بوحفص رواني، المراجعة البيئية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، حالة مؤسسة الجزائرية لصناعة األنابيب:  1
 .05ص

رادة فاروق دريباتي، دور المراجعة الداخمية في تقييم األداء البيئي دراسة ميدانية، رسالة مقدمة لنيل درجة الماستر في : 2
 .34، ص 2009المحاسبة، كمية االقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة تشرين، سنة 
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  :المؤىالت .2

يمكن ترجمة المؤىالت بالتكوين النظري والتطبيقي، حيث تشمل المعرفة في ثالث مجاالت 
 :أساسية

 معرفة معمقة في المحاسبة والتمكن الكبير بالتنظيم المحاسبي وتقنيات المراجعة 
معارف في االقتصاد العام والمؤسسات التي تساعده عمى فيم المؤسسة جيدا ليس فقط من  

 الناحية لمحاسبية، ولكن عمى مستوى أنظمتيا وتنظيميا، مسيرييا، محيطيا الخارجي
 1.معارف كافية في قانون األعمال حتى يعرف حدود ميمتو  

ميام محافظ الحسابات : الفرع الثاني

 : يمكن تقسيم ميام محافظ الحسابات إلى ميام دائمة وميام خاصة

 : الميام الدائمة .1

 : تتمثل الميام الدائمة لمحافظ الحسابات دون أي تدخل في التسيير فيما يمي

المصادقة عمى صحة وانتظامية الحسابات السنوية لمشركة وأنيا تعطي الصورة الصادقة  
 .لموضعية المالية وممتمكات الشركة في نياية السنة المنصرمة

التحقق من صحة الحسابات السنوية ومطابقتيا لممعمومات المبينة في تقرير التسيير الذي  
 يقدمو المسيرين لممساىمين أو الشركاء أو حاممي الحصص

 احترام مبدأ المساواة بين المساىمين  
 الوقاية من الصعوبات التي تواجييا الشركات في نطاق إجراء اإلنذار 
 الكشف لوكيل الجميورية عن األفعال غير الشرعية التي يعمم بيا  
 إصدار شيادات وتقارير عن مختمف األحداث التي قد تعيشيا الشركة  

                                                             
 .35، المرجع السابق، ص رادة فاروق دريباتي، دور المراجعة الداخمية في تقييم األداء البيئي دراسة ميدانية:  1
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وفي حالة إعداد الشركة لحسابات مدعمة، فإن محافظ الحسابات يشيد أيضا بأن الحسابات  
المدعمة صحيحة بناء عمى وثائق محاسبية أو تقارير محافظي الحسابات في الشركات 

 1.التي تممك فييا الشركة أسيما

ووفقا ألحكام القانون المنظم لمينة محافظة الحسابات في الجزائر فإنو يترتب عمى الميام 
 : الدائمة إعداد محافظ الحسابات لمتقارير التالية

  تقرير يتضمن المصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ عمى انتظامية وصحة الوثائق السنوية
 وعند االقتضاء رفض الشيادة المبرر قانونا

  تقرير المصادقة عمى الحسابات المدعمة أو الحسابات عند االقتضاء 
  تقرير خاص حول االتفاقيات المنظمة 
  تقرير خاص حول تفاصيل أعمى خمس تعويضات 
  تقرير خاص حول االمتيازات الخاصة الممنوحة لممستخدمين 
  تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات الخمس األخيرة النتيجة حسب السيم أو حسب

 الحصة االجتماعية 
  تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخمية 
 2.تقرير خاص مالحظة تيديد محتمل عمى استمرار االستغالل 

 

 

                                                             
 .36، المرجع السابق، ص رادة فاروق دريباتي، دور المراجعة الداخمية في تقييم األداء البيئي دراسة ميدانية:  1
سوداني رحمة، دور المراجعة البيئية في تقييم األداء البيئي، شيادة مقدمة كجزء من متطمبات نيل شيادة الماستر في العموم  : 2

المالية والمحاسبية، تخصص فحص محاسبي، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، سنة 
 .53، ص 2016

 



 اإلطار العام لمهنة محافظ الحسابات:                                                   الفصل األول

 

16 

 

 : الميام الخاصة .2

باإلضافة إلى الميام الدائمة السابقة يقوم محافظ الحسابات بميام أخرى خاصة أو مؤقتة، 
 : ويمكن تمخيصيا كما يمي

  قرار الشركة بزيادة أو تخفيض رأس المال 
  صدار قيم منقولة  إنشاء شيادات االستثمار، شيادات الحق في التصويت وا 
  مشروع اإلدماج أو االنفصال أو تحويل أو تصفية الشركة 
  إخطار الجمعية العامة بكل المخالفات التي اكتشفيا 
  خطار وكيل الجميورية استدعاء الجمعية العامة في حالة سوء تسيير مجمس اإلدارة وا 

 بالوقائع اإلجرامية 

يعمل محافظ الحسابات وفق ما يحدده القانون والمعايير من خالل مسئولياتو والتزاماتو اتجاه      
الشركة دون التدخل في التسيير، يقوم محافظ الحسابات بميام دائمة تتمثل في فحص السجالت 
والحسابات لمشركة محل التدقيق ومدى مطابقتيا مع القواعد المعمول بيا، وبميام خاصة متعمقة 

 1.بأحداث غير متوقعة وجب عميو إعداد تقرير خاص بشأنيا

 

 

 

 

 

                                                             
 .54 المرجع السابق، ص رحمة، دور المراجعة البيئية في تقييم األداء البيئي،:  1
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 ميام محافظ الحسابات: (01)يمثل الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

  المرجع السابق رحمة، دور المراجعة البيئية في تقييم األداء البيئي،: المصدر

ممارسة مينة محافظ الحسابات : المبحث الثاني

 -01 من قانون 26تم تعيين محافظ الحسابات عند تأسيس الشركة وذلك حسب المادة 
تعين الجمعية العامة أو الجياز المكمف بالمداوالت بعد موافقتيا " 2010 جوان 29 المؤرخ في 10

كتابيا، وعمى أساس دفتر الشروط، محافظ الحسابات من بين المينيين المعتمدين والمسجمين في 
بالنسبة % 25وذلك عند تحرير الحصص العينية كميا وتحرير عمى األقل " جدول الغرفة الوطنية

، ىذا ما يسمح بتكوين الجمعية العامة التأسيسية وفي محضرىا األول (األسيم)لمحصص النقدية 
. يتم تعيين المديرين األولين وتعيين محافظ أو محافظي الحسابات

 

 

 
الفحص 

 والمصادقة 

ميام محافظ 
ات بالحسا  

 ميام إعالمية  ميام إدارية 
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حقوق وواجبات محافظ الحسابات وأتعابو  : المطمب األول

 محافظ الحسابات  ومسئولياتحقوق وواجبات: الفرع األول

حقوق محافظ الحسابات : أوال

  االطالع في أي وقت وفي عين المكان عمى السجالت و الوثائق المحاسبية والكتابات
 .التابعة لمكيان

  والقيام بالتفتيشات (خاصة بالكيان أو المؤسسات المرتبطة بو)طمب توضيحات ومعمومات ،
 1الالزمة 

  حق حضور اجتماعات مجمس اإلدارة المجتمع إلقفال حسابات السنة المالية المنتيية 
  حضور الجمعية العامة المستدعية لمتداول عمى أساس تقريره وحق التدخل 
  حق استدعاء الجمعية العامة غير العادية في حالة االستعجاالت 
  سنوات ابتداء من أول جانفي الموالي ألخر السنة المالية 10االحتفاظ بممفات الزبائن لمدة 

 لمعيدة
  حق االستقالة دون التخمص من األزمات القانونية شريطة إشعار الكيان مسبقا بمدة ثالثة

 أشير مع تقديم تقرير عن المراقبات واإلثباتات الحاصمة
 2 .حق مناقشة قرار العزل 

 واجبات محافظ الحسابات : ثانيا

  األداء الشخصي لممينة 
  االلتزام بالعقد الميني 
  عدم التدخل في تسيير الكفاءة 

                                                             
 .29المرجع السابق، ص كوثر مياسي، مدى التزام محافظي الحسابات في الجزائر بمعاير المراجعة الدولية، : 1
 .30 المرجع نفسو، ص : 2
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  احترام معايير المراجعة المقبولة والمتعارف عمييا 
  تصحيح األخطاء ومعالجتيا 
  تقديم خالصة نتيجة أعمالو تتمثل في تقرير يقدمو لمن ييمو األمر 
 احترام قواعد قانون الشرف الميني وأدائيا وسموكيا في كل ما يتعمق بعممو 

 مسئوليات محافظ الحسابات : ثالثا

أثناء ممارسة محافظي الحسابات لمياميم قد يصدر منيم خطأ بقصد أو عن غير قصد، 
 1.وبالتالي يترتب عن مثل ىذه الحاالت مسئوليات عدة

 المسئولية التأديبية لمحافظ الحسابات: (02)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1  

 المسئولية التأديبية

الجية المسئولة عمى 
 إقحام ىذه المسئولية 

العقوبات  طبيعة الخطأ  
 المقررة قانونا   

آلية حماية محافظ 
 الحسابات   

 المجمس الوطني

 لممحاسبة

 (المجنة التأديبية)

 مخالفة أو تقصير تقني 

مخالفة القواعد 
 األخالقية لممينة 

 اإلنذار 
 التوبيخ 

التوقيف المؤقت لمدة 
 أشير  (06)أقصاىا 

 الشطب من الجدول 
تطبق تصاعديا حسب )

  (درجة جسامة الخطأ 
 

الطعن أمام الجية 
 القضائية المختصة 
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 المرجع السابقكوثر مياسي، مدى التزام محافظي الحسابات في الجزائر بمعاير المراجعة الدولية،  :المصدر

 اتأتعاب محافظ الحساب: الفرع الثاني

إن القاعدة العامة ىنا أن الذي يقوم بتحديد األتعاب، ىي الجية التي قامت بالتعيين، عمى أنو 
في الشركات المساىمة يكون منوطا بالييئة العامة لممساىمين أصال، إذ تحدد األتعاب من قبل 

ىذه الييئة قبل صدور قرارىا بتعيين المحافظ، وىذا ىو العرف السائد، أما الذي إذا لم يتسن لمييئة 
 .العامة القيام بذلك فيي تفوض مجمس اإلدارة، ولكن ليذا الحد أقصى ال يمكن تجاوزه

إن األتعاب والرسوم المستوفاة من العميل عن عممية التدقيق، قد تتخذ كل أو بعض األشكال 
 :التالية

 وتحدد سمفا كمبمغ معين غير قابل لمزيادة : األتعاب الثابتة 
  وتكون حسب الوقت الذي يمضيو المحافظ أو مندوبون في عممية التدقيق :األتعاب المتغيرة 
 ويتوقف مقدار ىذه األتعاب عمى نتائج مستقبمية، ومثل ىذه األتعاب :األتعاب الشرطية 

المخالفة آلداب المينة، إال إذا كانت متوقفة عمى النتائج الضريبية، حيث التحقيقات ىنا 
 .من عمل دائرة الضريبة وال دخل لممحافظ فييا

 يتبين لنا أن محافظ الحسابات ال يمكن في 01-10 من القانون رقم 37وبالعودة إلى المادة 
 1: أي حال من األحوال أن يتمقى أجرا أو أي امتياز ميما كان نوعو، إنما يتمقى

 مقابل الميمة التي يقوم بيا وتكون محددة مسبقا من طرف الجمعية العامة أو ىيئة :أتعابا . أ
 .المداوالت

 المصاريف التي ينفقيا محافظ الحسابات في إطار تأدية ميامو : تعويضات . ب
                                                             

1:  Michael C. Jensen et William H. Meckling, Managerial behavior, agency costs and ownership 
structure, Harvard Business School, 1976 ,p.16. 
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عمى العميل أن يرد لممحافظ أية مصاريف يدفعيا ىذا األخير أو يتحمميا أثناء تأدية عممو " 
 ".والخاصة بأعمال الشركة، ألنيا منفصمة عن مسألة األتعاب

 : مالحظة

ال يمكن في أي حال من األحوال احتساب أتعاب محافظ الحسابات عمى أساس النتائج  
 التي حققيا الكيان المعني 

 1991 أفريل 27 المؤرخ في 08-91تجدر اإلشارة ىنا إلى النظام القديم حسب القانون  
المتعمق بمينة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يعتمد في تحديد 

األتعاب عمى السعر المحدد من السمطات العمومية المختصة بالتنسيق مع المنظمة 
 1. الوطنية لمحافظي الحسابات

محافظ الحسابات وتقريره  شروط ممارسة مينة : المطمب الثاني

محافظ الحسابات شروط ممارسة مينة : الفرع األول

 إلى مجموعة من الشروط التي يجب 01-10 من القانون 56-46 والمواد 08طبقا لممواد 
أن تتوفر في األشخاص الطبيعيين والمعنويين الذي سيمارسون مينة المحاسبة، ىذه الشروط منيا 
ما يتعمق بالحفاظ عمى شرف وسمعة المينة، وىذا حرصا من المشرع لالرتقاء بيذه المينة النبيمة 
والحساسة إلى درجات يمنع فييا المتطفمين واألشخاص غير المؤىمين إلى االقتراب منيا، وتتمثل 

 2:ىاتو الشروط  فيما يمي

 

 

                                                             
 .36المرجع السابق، ص كوثر مياسي، مدى التزام محافظي الحسابات في الجزائر بمعاير المراجعة الدولية، : 1
 .37المرجع نفسو، ص: 2
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 :تتمثل فيما يمي: الشروط المتعمقة بالشخص الطبيعي .1
 الجنسية الجزائرية  
 أن يكون حائزا عمى شيادة جزائرية لمحافظ الحسابات أو شيادة معادلة ليما 

أن يعتمد من طرف الوزير المكمف بالمالية وأن يسجل في : االعتماد والتسجيل في الجدول
 جدول الغرفة الوطنية لمحافظ الحسابات 

 أداء اليمين القانونية  
 أن ال يكون محكوما عميو بجنحة أو جناية مخمة بشرف المينة 
أن ال يكون مثال ممنوعا عميو تقمد الوظائف في )التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية  

 1.(الدولة، أو االنضمام إلى حزب سياسي
 :الشروط المتعمقة باألشخاص المعنويين .2
 أن يحمل جميع الشركاء الجنسية الجزائرية  
 أن يكونوا مسجمين بصفة فردية في جدول الغرفة  
 (شركة المساىمة والشركة ذات المسئولية المحدودة والتجمعات)أن يشكل األعضاء في  

 ثمثي الشركاء عمى األقل وأن يمتمكوا ثمثي رأس المال في الشركة
أن يكون الثمث الشريك غير المعتمد وغير المسجل من جنسية جزائرية حامال لمشيادة  

 الجامعية ليا صمة مباشرة أو غير مباشرة بالمينة 
إذا اتخذت الشركة شكل شركة مدنية يجب أن يكون ثالثة أرباع الشركاء مسجمين في  

الجدول والربع المتبقي من الشركاء غير المسجمين وغير المعتمدين يكونون من حاممي 
 الشيادات العميا ومن جنسية جزائرية 

 

                                                             
 .40ص، 2012وان المطبوعات الجامٌعة، الجزائر، يدٌ   التطٌبق، ،إلىمحمد بوٌتن، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظٌرة : 1
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 أن تعين األجيزة المسيرة لمشركات والتجمعات من بين المينيين المسجمين في الجدول فقط  
 1.أن ال تعين ىذه األجيزة المسيرة في أكثر من تجمع أو شركة 

 : ولحصول ىاتو الشركات عمى االعتماد يجب

 أن تيدف إلى ممارسة محافظة الحسابات  
 أن يسيرىا ويديرىا الشركاء المسجمون في الجدول فقط  
أن يرتبط انخراط أي شريك جديد بالموافقة المسبقة إما لمجياز االجتماعي أو لحاممي  

 الحصص االجتماعية 
 أن ال تكون تابعة ألي شخص أو تجمع مصمحة بصفة مباشرة أو غير مباشرة  
أن ال تمتمك ىذه الشركات مساىمات مالية في المؤسسات الصناعية أو التجارية أو  

الزراعية أو البنكية، أو في الشركات المدنية، غير أنو إذا ارتبط نشاط ىذه المؤسسات 
 .بمينة الخبير أو محافظ الحسابات يمكن لممجمس المعني الترخيص بأخذ مساىمة

يقتضي النظام األساسي لممارسة أي مينة عدة مبادئ وأسس يتطمب تحقيقيا عمى وجو 
الترتيب من حيث اإلجراء، لذا حدد المشرع الجزائري جممة من الشروط الواجب توفرىا في أي 

 2.شخص في نيتو ممارسة مينة محافظة الحسابات

تقرير محافظ الحسابات :الفرع الثاني

إن اليدف الرئيسي لممراجعة الخارجية ىو فحص البيانات المحاسبية لمشركة وغيرىا من 
األدلة بما يتيح المراجع إبداء رأيو عن مالءمتيا، وبالتالي مدى نجاح اإلدارة في تمثيميا لألمالك، 

 .أو مدى نصوص اإلدارة بالوكالة الممنوحة ليا نيابة عن مالك المشروع

                                                             
 .41، المرجع السابق، ص التطٌبقإلىمحمد بوٌتن، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظٌرة : : 1
، المرجع نسرين حشيشي، دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخمية، دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات:  2

 .24السابق، ص
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ويعبر المراجع عن رأيو الميني في تقرير المراجعة، ويعتبر ىذا التقرير بمثابة دليل عن 
قيام المراجع بالعمل، وليذا ينبغي أن يحدد فيو بوضوح وصراحة نطاق الفحص الذي قام بو، وما 

 .يراه بالنسبة لصدق القوائم المالية

 .تعتمد قيمة التقرير المراجع عمى مدى إتباع المراجع لمعايير المراجعة المقبولة قبوال عاما

التشريعات الحالية والمعمول بيا لتزم محافظي الحسابات في أغمب الحاالت تقديم نتائج أعماليم 
ميمة )في تقرير ناجح ومقبول، وذلك حسب الميمة الموكمة إليو سواء تقرير عام أو تقرير خاص 

 1.(خاصة

بيان، عرض، )غير أن التقرير في شكمو العام ليس إجباريا أو ضروريا عن األشكال األخرى 
، حيث ىناك بعض الحاالت االستثنائية التي نصت عمييا النصوص القانونية يمكن أن تقدم (حال

 2: في شكل أخر غير التقارير وىي خاصة بالميام التالية

 استدعاء الجمعية العامة لممساىمين في حالة غياب مجمس اإلدارة  
 المصادقة عمى صحة المبمغ اإلجمالي ال عمى خمسة أجور األولى  
 الكشف عن المخالفات الجزائية  

 : وما يجدر اإلشارة إليو أن محافظ الحسابات ممزم بإصدار إحدى التصريحات التالية

 التصديق الصريح والبسيط بدون تحفظات  
 التصديق مع تحفظ  
 رفض المصادقة مع إعطاء المبررات  
 عدم القدرة عمى المصادقة  

                                                             
 وآليات التطبيق وفقا لممعايير المتعارف األساسيةالمفاىيم - المراجعة الخارجية: محمد سمير الصبان، عبد الوىاب نصر عمي:  1

 .2002 ،6، مصر،صاإلسكندريةعمييا والمعايير الدولية، الدار الجامعية، 
 .2، ص2002، دار صنعاء، عمان، 1حمد حممي جمعة، المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، الكتابأ: 2
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 : المصادقة بدون تحفظ .1

ىذا الشكل يعبر عن أن القوائم المالية التي تم فحصيا تمثل مستوى جيد من االنتظامية 
والصحة، مما يستوجب عمى محافظ الحسابات في ىذه الحالة القيام برقابة معمقة حتى يصل إلى 

 .التأكد مما سيشيد عميو، وحتى يكون لو األدلة الكافية إلبداء الرأي

 :المصادقة بتحفظ .2

وىو التقرير الذي يتم فيو ذكر محافظ الحسابات بأن القوائم المالية لمؤسسة معينة تمثل 
بصورة عادلة والوضع المالي ونتائج األعمال مع ذكر بعض التحفظات، ومن بين الحاالت التي 

 : يمكن فييا لمحافظ الحسابات من إعطاء أي رأي تحفظي عمى سبيل المثال ما يمي

  استحالة القيام ببعض الفحوصات 
  الشكل الذي قدمت فيو الميزانية 
  وجود إىمال أو أخطاء بشأن التغيرات الحاصمة في طرق التقييم 
  فيما يخص بعض المعمومات المقدمة 
  1عدم تطبيق األحكام القانونية 

 : رفض المصادقة .3

في ىذا النوع من المصادقات محافظ الحسابات يرفض المصادقة عمى القوائم المالية التي ال 
تمثل الوضع المالي، وال نتائج األعمال حيث أعدت دون إتباع المبادئ المحاسبية المقبولة 

والمتعارف عمييا، وىذا الرفض صادر عن عدد األخطاء وبشاعة المخالفات المرتكبة مع ضرورة 
، ويمكن ذكر عمى (سبب رفض المصادقة)ذكر األسباب التي أدت إلى إصدار مثل ىذا الرأي 

 : سبيل المثال بعض حاالت المخالفات
                                                             

، المرجع نسرين حشيشي، دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخمية، دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات:  1
 .25السابق، ص
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 وجود عوائق وعقبات ال تسمح لمحافظ الحسابات بالرقابة  
 وجود مخالفات مؤثرة سواء في شكل أو مضمون القوائم المالية  
رفض عدد من المسيرين من تسوية وضبط الحسابات حسب توجييات وتوضيحات محافظ  

 1الحسابات 
 : عدم القدرة عمى المصادقة .4

يتعذر عمى محافظ الحسابات اإلدالء برأيو والمصادقة عمى القوائم المالية التي تمثل الوضع 
المالي لممؤسسة، وذلك لما تكون عقبات في طريقو كعدم تطبيق إحدى معايير مينة المراجعة أو 
عدم تطبيق األحكام القانونية المتعمقة بالمينة فيذه األسباب وغيرىا ال تسمح لو بتأدية ميمتو، 

 .ومنو ال يكون لو اإلثبات واألدلة الكافية لممصادقة

وبالتالي فإن محافظ الحسابات يكون غير قادر عمى الشيادة تطبيق المبادئ المحاسبية 
تتعدد أنواع التقارير التي يعدىا مراقب الحسابات بتعدد الميام التي توكل إليو، : المتعارف عمييا

 2.تقرير عام وتقرير خاص: ويمكن تقسيم ىذه التقارير إلى نوعين رئيسيين ىما

 

 

 

 

 

 

                                                             
، المرجع نسرين حشيشي، دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخمية، دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات:  1

 .27السابق، ص
 .36، مرجع سبق ذكره، صكوثر مياسي، مدى التزام محافظي الحسابات في الجزائر بمعاير المراجعة الدولية:  2
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: تمييد

سبة من تطور، حيث أىنا بعدما لمحا ما وصمت إليو اىرغم أن التدقيق مل يرقى إل
قابل مل يتم التوصل إىل م أصبحت عمما قائما بذاتو، ويف المكانت تقنية صارت فنا ث

كن وضع إطار نظري لمتدقيق، ومن مث م يالثنينالرتباط الوثيق بني اانظرية لمتدقيق، ولكن 
 .االقتصادي لمجال افيعمومات خاصة متكنولوجيا ال
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ماىية التدقيق  : المبحث األول

إن عممية التدقيق في سالمة وانتظام حسابات الشركة بات أمرا حتميا وممزما خاصة 
 .عمى بعض األنواع من الشركات كشركات المساىمة

مفيوم التدقيق : المطمب األول

نشأة التدقيق  : الفرع األول

نسان لمتحقق اإلفقد نشأ نتيجة حاجة أجمع الباحثون أن التدقيق قديم قدم اإلنسانية، 
ىنة م نشأت ىاتو اليخاذ القرار، وبالتالت يعتمد عمييا ايحسابية التلمن صحة البيانات ا

سبة ظيرت المحاسبة جند أن المحا نظرية لىسبة وتطورت بتطورىا، وبالرجوع إالمحابظيور 
 التجارية منذ فجر التاريخ، والدليل عمى ذلك ما مت اكتشافو من المعموماتمع ظيور 

 (شورية اآلضارة حمثل اللميالد  سنة قبل ا3500 أكثر من ىة ترجع محفريات وآثار قدي
 جنودىم من رواتب يف ىإلالمموك ا يدفعو م لالمالي تظير أقدم عمميات التسجيل لتيوا

  1.(شورية والبابميةاآلفريات ح، كما أظيرت ال)شكل حيوانات أو مزروعات

 :ل أربع مراحىكن تقسيم مراحل تطور التدقيق إلموي

 :  ميالدية1500الفترة من العصر القديم إلى سنة  .1

في ىاتو الفترة كان التدقيق يقتصر عمى سمطات الدولة وكيذا المعابد ومالك األراضي، 
حيث ييتمون خاصة مجرد المخزون السمعي، بيدف الوصول إلى الدقة ومنع أي تالعب أو 

 .غش

                                                             
 .24، ص2002 أحمد حممي جمعة، المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، الكتاب األول، دار صنعاء، عمان، : 1
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كما تميزت بالقيام بالتدقيق عن طريق استماع المدقق لمحسابات التي كانت تتمى 
 .عميو، و تقييميا لمعرفة مدى صحتيا مستخدما تجربتو في ذلك

أظيرت الحفريات القديمة في الحضارة األشورية أقدم عمميات التسجيل المالي لما يدفعو 
المموك إلى جنودىم في شكل حيوانات ومزروعات، حيث ساىم الكينة السومريون أيضا في 

 .تطوير المحاسبة والتدقيق

كما أظيرت الحفريات البابمية أثار لما يشبو السجالت المحاسبية كانت في شكل 
ألواح من الطوب، إضافة إلى شرائع الحمورابي التي ظيرت عمى برج بابل، فقد استخدمت 
ضمن موادىا بنود تتعمق بالمعامالت التجارية والمالية خاصة فيما يتعمق بإظيار األرباح 

 .والخسائر

" وتحسنت عممية التدقيق بتحسن عممية التسجيل واكتشاف القيد المزدوج ونشره في كتاب 
 1. في مدينة البندقية1940سنة " نظرة عامة في الحساب واليندسة

 :1850 إل 1500الفترة من  .2

أىم ما يميز ىذه الفترة ىو التمييد لمثورة الصناعية وظيور الشركات الضخمة التي تتميز 
بانفصال الممكية عن اإلرادة وزيادة حجم االستثمار والمضاربة في األسيم، مما أدى إلى 

 .خمق طمب عمى مزيد من اإلفصاح

ونظرا ألىمية التدقيق كعمم ومينة فقد زادت العناية بتدريس عممي المحاسبة والتدقيق 
والفروع العممية المرتبطة بينيما في الجامعات والمعاىد  العميا، فظيرت أول منظمة مينية 

                                                             
 .25 أحمد حممي جمعة، المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، المرجع السابق، ص : 1
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 وتأسست كمية لتكوين خبراء المحاسبة، 1581في ميدان المراجعة في فينيسا بإيطاليا سنة 
 1.وأصبح عمى مزاول المينة أن يكون عضوا في ىذه الكمية

 :1900 إلى 1850الفترة من  .3

تميزت ىذه الفترة بالنمو االقتصادي الكبير كنتيجة النطالق الثورة الصناعية في المممكة 
المتحدة، وظيور حاجة مالكي المؤسسات والمشاريع لمن يحافظ عمى أمواليم خاصة بعد 

 والذي أقر ضرورة استعمال مراجعي الحسابات 1862ظيور قانون الشركات البريطاني سنة 
 .لمراجعة شركة المساىمة

ىذا القانون أعطى دفع كبير لمينة التدقيق، حيث ساعد عمى انتشاره في أرجاء عديدة 
، ثم إلى الواليات المتحدة األمريكية سنة 1881في العالم، حيث وصل إلى فرنسا سنة 

، أين وجد التدقيق المحض المالئم، أين تم إنشاء المعيد األمريكي لممحاسبين 1882
 1902.2، وكندا سنة 1896القانونيين، أما أستراليا فقد عرفت التدقيق سنة 

 : إلى يومنا1900الفترة من  .4

إن أىم ما ميز بدايات ىذه الفترة ىو انتشار واستعمال التدقيق في جميع أنحاء العالم، 
واالتجاه نحو استعمال المراجعة االختيارية أي أسموب العينات اإلحصائية في التدقيق، 

وأصبح اليدف األساسي لمتدقيق ىو إبداء رأي فني محايد حول القوائم المالية ومدى سالمتيا 
 .في تمثيل المركز المالي لممؤسسة والنتائج المسجمة

                                                             
 محمد سير الحسان، عبد الوىاب نصر عمي، المراجعة الخارجية، المفاىيم األساسية وآليات التدقيق وفقا لممعايير : 1

 .06، ص2002المتعارف عمييا والمعايير الدولية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
 .7 المرجع نفسو، ص : 2
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وتجدر اإلشارة إلى أنو عمى الصعيد العربي، كان لمصر فضل السبق حيث بدأت مزاولة 
 المنظم لممينة، وقد 1909المينة فييا مبكرا دون تنظيم، حتى صدور القانون األول سنة 

 1.أدخمت عميو عدة تعديالت فيما بعد

 مستمدة من قانون 1919كما كانت ىناك تشريعات مينية متقدمة في العراق سنة 
الشركات البريطاني، بينت حق المراجع في االطالع عمى سجالت المؤسسة محل التدقيق، 

 . تم استبدالو بقانون الشركات العراقي1958حتى سنة 

وفي بداية نصف الثاني من القرن العشرين، تطورت مينة التدقيق الخارجي في ظل فكرة 
انفصال الممكية عن اإلدارة، وتتضح أبرز مالمح ىذا التطور في مفيوم التدقيق الصادر عن 

 2.الجمعية المحاسبية األمريكية السابقة الذكر

ومنو فخالل النصف األول من القرن الحالي تحول ىدف التدقيق إلى تقرير ما إذا كانت 
المالية تعبر بصورة صحيحة وعادلة عن نتائج العمميات في الفترة التي  (القوائم)البيانات 

أعدت عنيا أو عن المركز المالي في نياية الفترة بعدما كان اليدف وقائي بحث وينحصر 
 .في اكتشاف األخطاء والغش والتالعب أو االختالس

ولقد عممت المنظمات المينية، ىيئات األوراق المالية األكاديميين والمينيين في العديد 
من الدول إلى تطوير معايير التدقيق لتحقيق التوازن بين مسئولية المدقق الخارجي القانوني، 
واحتياجات مستخدمي البيانات المالية، قد تم التوصل إلى ىذا التوازن من خالل ما يعرف 

 .بالتقرير النمطي

                                                             
 .28 أحمد حممي جمعة، المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، المرجع السابق، ص : 1
 خالد أمين عبد اهلل، عمم التدقيق الحسابات، الناحية النظرية والعممية، دار وائل لمطباعة والنشر، عمان، األردن، : 2

 .18، ص 2000
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 لم 1917ولقد مر التقرير النمطي في الواليات المتحدة األمريكية بعدة مراحل، ففي سنة 
يكن لو صيغة موحدة، وكان بمثابة شيادة بأن البيانات المالية تمثل حقيقة المركز المالي 

 1.ونتائج األعمال

"  أصدرت ىيئة األوراق المالية نشرة عدلت فييا تقرير المدقق ليكون 1932وفي سنة 
 ".شيادة"بمدى التزام المنشأة بمبادئ المحاسبة المتعارف عمييا بدال من " رأي

 من طرف المجمع األمريكي لممحاسبين 1939وأصدر أول تقرير نمطي سنة 
القانونيين، وتضمن مسئولية المدقق عن رأيو في أن البيانات المالية تمثل معدل المركز 

 أين صدر معيار 2007المالي ونتائج األعمال، ولقد توالت التعديالت إلى غاية سنة 
، وىذا من طرف مجمس معايير التدقيق "تقرير المدقق المستقل: "700التدقيق الدولي المعدل 

والتأكيد الدولي، حيث تم تطوير نماذج التدقيق النمطي من حيث المحتوى لتضمين ما يعرف 
 700 بين النموذج المعدل وفقا لمعايير التدقيق الدولي 03بفجوة االتصال، والممحق رقم 

صدار النسخة األخيرة التي تمت مراجعتيا  المعدل، وتم مراجعة المعايير الدولية لمتدقيق، وا 
 2016.2 ديسمبر 15 لتدخل حيز التطبيق لتدقيق القوائم المالية المنتيية في 2016سنة 

تعريف التدقيق :الفرع الثاني

فحص المعمومات بصورة رئيسية أو البيانات من :" يمكن حصر مفيوم التدقيق بأنو
، "قبل شخص مستقل ومحايد ألي شركة بغض النظر عن ىدفيا وحجميا أو شكميا القانوني
وقد أشار مجمس معايير التدقيق والتأكيد الدولي التابع لمجمس االتحاد الدولي لممحاسبين 
وفي إطار الدولي لمعمميات التأكيد إلى أن التدقيق يعد ميمة تأكيد معقولة، لذلك يعرف 

عممية يبدي فييا الممارس استنتاجا مصمما لرفع درجة الثقة :" المجمس ميمة التدقيق بأنيا
                                                             

 .19 خالد أمين عبد اهلل، عمم التدقيق الحسابات، الناحية النظرية والعممية، المرجع السابق، ص : 1
 محمد سير الحسان، عبد الوىاب نصر عمي، المراجعة الخارجية، المفاىيم األساسية وآليات التدقيق وفقا لممعايير : 2

 .09المتعارف عمييا والمعايير الدولية، المرجع السابق، ص 
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لممستخدمين المقصودين باستثناء الجية المسئولة بشأن التقييم أو قياس موضوع مقابل 
المقياس، ونتيجة تقييم الموضوع ىي معمومات التي تنجم عن تطبيق المقياس وبموجب 

 1".اإلطار الدولي لعمميات التأكيد ىناك

فحص وتقييم نظام الرقابة الداخمية وجمع دفاتر السجالت :" والتدقيق أيضا ىو
والبيانات المحاسبية فحصا محاسبيا والتحقق من نتيجة أعمال المشروع من الربح والخسارة، 
والتأكيد من سالمة المركز المالي لمخروج برأي محايد ومستقل حول صحة القوائم المالية 

 .خالل فترة مالية معينة

فحص انتقادي موجو لمتأكد من أن حسابات المؤسسة تعكس :" كما عرف التدقيق بأنو
 ".صورة صادقة عن نشاطيا، وكذا مدى االلتزام بتطبيق المبادئ والقوانين المتعارف عمييا

فحص انتقادي يسمح بتدقيق المعمومات المقدمة من طرف المؤسسة : "وىو كذلك
 2".والحكم عمى العمميات التي جرت والنظم المقامة التي أنتجت تمك المعمومات

أىداف التدقيق وأنواعو  :المطمب الثاني

أىداف التدقيق وأىميتو  : الفرع األول

 أىداف التدقيق : أوال

لقد صاحب تطور المينة تطورا كبيرا في أىدافيا، ومدى التحقق والفحص واالعتماد 
 :عمى نظام الرقابة الداخمية، ويمكن تمخيص ىذه التطورات في الجدول الموالي

 (: 01جدول رقم 

                                                             
 محمد سير الحسان، عبد الوىاب نصر عمي، المراجعة الخارجية، المفاىيم األساسية وآليات التدقيق وفقا لممعايير : 1

 .10المتعارف عمييا والمعايير الدولية، المرجع السابق، ص 
2 : 1 Pierre Vernimmen : finance d’entreprisa, 5éme édition, dalloz pons, 2002, p 928. 
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 أىمية الرقابة الداخمية مدى الفحص اليدف من المراجعة الفترة

 عدم االعتراف بيا  مفصل  اكتشاف التالعب واالختالس  1850قبل 

 اكتشاف التالعب واالختالس 1905-1850

 األخطاء الكتابية 

 عدم االعتراف بيا مفصل 

تحديد مدى صحة وسالمة القوائم  1933-1905
 المالية 

 اكتشاف التالعب واألخطاء 

بعض )مفصل 
 (االختبارات

 اعتراف مبدئي وسطحي 

تحديد مدى صحة وسالمة القوائم  1940-1933
 المالية 

 اكتشاف التالعب واألخطاء

مراجعة 
 اختبارية

 بداية االىتمام بيا 

تحديد مدى صحة وسالمة القوائم  1940منذ 
 المالية 

مراجعة 
 اختبارية 

 اىتمام وتركيز قوي 

 

 : كما أضيفت أىداف عامة لمتدقيق أىميا

  مراقبة الخطط ومتابعة تنفيذىا والتعرف عمى ما حققتو من أىداف ودراسة األسباب
 التي حالت دون الوصول إلى األىداف المحددة

  تقييم نتائج األعمال بالنسبة إلى ما كان مستيدفا منيا 
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  القضاء عمى اإلسراف من خالل تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة في جميع نواحي
 1.النشاط

ويعتبر لمقضاء االنجميزي الدور الكبير في تطور أىداف مينة التدقيق، فالعبارة المشيورة 
كمب :"  والتي تصنف لمدقق بأنو1896، في قضية خميج األقطان في عام "لوباس" لمقاضي 

 ".حراسة وليس كمب ذا حاسة شم قوية القتفاء أثار المجرمين

نما يظير الخطأ  وتعني ىاتو العبارة أن اليدف األساسي ليس اكتشاف الغش والخطأ وا 
والغش تمقائيا عند قيام المدقق بميمتو، ولقد أكد ىذا مجمس معايير التدقيق والتأكيد الدولي 

عمى أن ىدف التدقيق لمبيانات المالية أن يتمكن المدقق  (200)في معيار التدقيق الدولي 
من التعبير ن رأيو حول ما إذا كانت البيانات المالية معدة ومن جميع جوانبيا المادية طبقا 

 IFRS.2إلطار معروف من التقارير المالية إلعداد التقارير المالية 

 أىمية التدقيق : ثانيا

إن أىمية التدقيق تعود عمى مستخدمي البيانات المحاسبية المالية، الذين يستخدمونيا 
التخاذ القرار، فالتدقيق يزيد من قيمة ىاتو البيانات لترشيد القرار من خالل ما يعرف بخطر 

 :المعمومات الناتج عن

 صعوبة الوصول المباشر لممعمومات  .1
 التحيز من قبل معد المعمومات  .2
 الحجم الكبير لممعمومات  .3

                                                             
1 : Lionel- collin, gerard valin : « audit et controle interne, principes, objectifs et pratique », 
3éme édition dalloz, paris, 1986,P 4 Mants, RK. and Sharaf,HA.1961, the philosophy of 
auditing, Evanston, II, AAA , P 241. 

 
 .29، ص 1999ونالد كيزو، جيري ويجانت، المحاسبة المتوسطة، تعريب أحمد حامد حجاج، دار المريخ، السعودية، د:2
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 1تعقد المعمومات  .4

أنواع التدقيق  :الفرع الثاني

تعددت أصناف التدقيق بحسب الزوايا التي ينظر منيا، فيناك من يأخذ بالحسبان 
التصنيف من زاوية اإللزام القانوني فيقسم التدقيق إلى اجباري واختياري، وىناك من ينظر 
إلى التدقيق فيقسم التدقيق من حيث اليدف منو، فيصنفو إلى تدقيق مالي وأخر عممياتي، 
وىناك من يأخذ بمعيار ميدان تطبيق التدقيق فيقسم التدقيق إلى تدقيق اجتماعي، وبيئي، 

 .....وجبائي

 :التدقيق الداخمي .1

ىو وظيفة تقويم األنشطة المتعارف عمييا داخل المنشأة كخدمة المنشأة، تشمل وظائفو 
األشياء األخرى كالفحص والتقييم ومراقبة مدى كفاءة وفعالية ومالئمة الرقابة الداخمية، يقوم 

بو شخص من داخل المؤسسة وينتمي إلييا، ووظيفتو مدرجة ضمن الييكل التنظيمي 
 .لممؤسسة، ويعمل تحت سمطة اإلدارة العميا

 :التدقيق الخارجي .2
  ىو الذي يتم بواسطة طرف من خارج المؤسسة، بغية فحص البيانات والسجالت

المحاسبية والوقوف عمى تقييم نظام الرقابة الداخمية، من أجل إبداء رأي فني 
محايد حول صحة وصدق المعمومات والمحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي 

المولد ليا، وذلك إلعطائيا المصداقية حتى تنال القبول العام والرضا لدى 
 2.مستعممي ىذه المعمومات من األطراف الخارجية

                                                             
 .30 المرجع نفسو، ص : 1
 .1999 والدولية، مؤسسة الوراق، عمان، األمريكيةحسين القاضي، حسين دحدوح، أساسيات التدقيق في ظل المعايير : 2

 .13ص 
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  ىو ميمة فحص ميداني لمنظر في مصداقية وعدالة الحسابات، يتم من طرف
 ....ميني مستقل عن المؤسسة

 : وينقسم إلى
 يفرضو القانون كحال القانون الجزائري الذي يفرض عمى شركة :تدقيق قانوني . أ

المساىمة تعيين مندوب حسابات في قانونيا التأسيسي ميمتو تدقيق 
 . من القانون التجاري الجزائري609الحسابات، وىذا طبقا لممادة 

يعتبر التدقيق تعاقدي، إذا كان بطمب من المؤسسة لمدقق بأن : تدقيق تعاقدي . ب
يقوم بتنفيذ أعمال التدقيق لحساب المؤسسة نفسيا أو أحد فروعيا أو مؤسسة 
أخرى توي حيازتيا، كما يمكن أن يكون بطمب من أحد األطراف ذوي الصمة 

 .الخ...بالمؤسسة كالزبائن، المردون، البنوك
 تكون بطمب من المحكمة لالستعانة بيا لحل بعض :الخبرة القضائية . ت

النزاعات العالقة بين المؤسسة ومتعاممييا، ويقوم بيا شخص ميني محترف 
 1.وخارجي

معايير التدقيق الدولية  :المبحث الثاني

مفيوم معايير التدقيق الدولية : المطمب األول

تعددت التعاريف معايير التدقيق الدولية من مؤلف ألخر ومن باحث ألخر لموصول 
 :إلى تعريف شامل، وتتمثل فيما يمي

تعريف معايير التدقيق الدولية : الفرع األول

                                                             
، المرجع السابق،  والدولية، مؤسسة الوراقاألمريكيةحسين القاضي، حسين دحدوح، أساسيات التدقيق في ظل المعايير :  1

 .14ص 
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تعتبر معايير التدقيق الدولية بمثابة المقاييس والمبادئ المينية التي توفر اإلرشادات 
 .الالزمة لتمكين المدقق من القيام بإجراءات الضرورية لتنفيذ عمميات التدقيق المختمفة

مصطمح عام يطمق عمى المعايير التي :" كما عرفيا االتحاد الدوليين لممحاسبين بأنيا
ستطبق في تدقيق البيانات المالية والمعايير التي ستطبق بالخدمات ذات العالقة والتقارير 

 ".عمى مصداقية البيانات

نموذج أداء ممزم يحدد القواعد العامة الواجبة اتباعيا :" بأنيا" حامد الشمري"وعرفيا 
عند تنفيذ عممية التدقيق، وتعتبر بمثابة المقاييس لتقويم كفاءة المدقق ونوعية العمل الذي 

 ".يؤديو

وقد توصل سمير الصبات وعبد الوىاب نصر عمي إلى مفيوم شامل لمعايير التدقيق 
معايير التدقيق الدولية ىي إطار متجانس وقابل لمتطبيق من المستويات :" الدولية وىو

المينية الدولية، والتي ال تتعارض بالمرة عمى معايير التدقيق المتعارف عمييا من ناحية ال 
 1".تحرم عمى أية دولة إصدار معايير التدقيق الوطنية الخاصة بيا

 وأىدافيا أساليب معايير التدقيق الدولية :الفرع الثاني

معايير التدقيق الدولية أساليب : أوال

 : التبني الكامل لممعايير .1

ضافة أي 100تقوم بعض المؤسسات لتبني معايير التدقيق الدولية كميا بنسبة   بالمائة وا 
متطمبات تشريعية أو وطنية ليا، وتنتيج بعض الدول ىذا األسموب نتيجة لعدم وجود جيات 
مختصة تقوم بوضع المعايير، وىذا ينطبق عمى كثير من الدول النامية، والتي ترغب في 

                                                             
، المرجع السابق،  والدولية، مؤسسة الوراقاألمريكيةحسين القاضي، حسين دحدوح، أساسيات التدقيق في ظل المعايير :  1

 .15ص 
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 دولة قامت بتبني معايير التدقيق الدولية بصفة 70دخول األسواق العالمية وىناك أكثر من 
 .عامة

استخدام معايير التدقيق الدولية في تطوير معايير وطنية في ظل عدم وجود  .2
 :اختالفات ىامة

إن بعض الدول ال تقبل تبني معايير التدقيق الدولية دون االطالع الدقيق لالختالفات ما 
بين المعايير الوطنية ومعايير التدقيق الدولية، وفي ىذه الحالة فإن الدول تقوم بعمميات 
تدقيق ومقارنة لتحديد االختالفات إن وجدت، وفي حالة عدم وجود اختالفات ميمة تقوم 
الدول بوضع مالحظات في نياية كل معيار من معاييرىا الوطنية يوضح االلتزام بيذا 
المعيار ألغراض وطنية، سوف يكون بمثابة التزاما بمعايير التدقيق الدولية وال داعي 

إلجراءات تدقيق أخرى عند إعداد تقرير يشير إلى أن التدقيق قد تم وفقا لمعايير التدقيق 
 1.الدولية

استخدام معايير التدقيق الدولية في تطوير معايير وطنية في ظل وجود اختالفات  .3
 ىامة

في حال وجود اختالفات ىامة بين المعايير الوطنية، ومعايير التدقيق الدولية تقوم الدول 
بوضع مالحظات في نياية كل معيار تحدد فيو مدى االختالفات بين المعيار الوطني 

والدولي، مع تفسير ليذا االختالف، إن اليدف من ذلك ىو تنبيو إلى االختالف الذي يجب 
أخذه بعين االعتبار عند إعداد تقريره والذي يوضح فيو أن التدقيق الذي قام بو قد تم وفقا 

لمعايير التدقيق الدولية، ففي حالة تطمب المعيار الدولي إجراءات تدقيق إضافية غير 

                                                             
 .34، المرجع السابق، ص ونالد كيزو، جيري ويجانت، المحاسبة المتوسطة، تعريب أحمد حامد حجاجد: 1
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مطموبة في المعيار المحل، فإنو يجب عمى المدقق أن يقوم بيذه اإلجراءات إذا كان يريد 
 1.االلتزام بمعايير التدقيق الدولية

معايير التدقيق الدولية أىداف : ثانيا

تتبمور معايير التدقيق الصادرة عن الجيات المينية في معظم دول العالم بصرف 
النظر عن أسموب لتبويب المتبع، في ثالثة اتجاىات لتحديد اإلطار الواجب إتمام عممية 
التدقيق من خاللو حتى تتحقق أىدافيا المطموبة بصورة جيدة، وتتمثل ىذه األىداف فيما 

 2:يمي

  اتسام المعايير بسمة دولية يخفف إلى حد كبير من احتماالت حدوث المشاكل
 المتوقعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة لمشركات الدولية المتعددة الجنسيات 

  االلتزام بقواعد اإلفصاح الكافي المناسب، والذي تنص عميو معايير المحاسبية الدولية
بجانب االلتزام بقواعد التدقيق المناسبة، والتي تنص عمييا معايير التدقيق الدولية، 

سيوفر لمقوائم المالية الصادرة عن الشركات الدولية متعددة الجنسيات سمة الموثوقية 
التي يتطمع إلييا مستخدمو ىذه القوائم، كما يجعل ىذه القوائم صالحة لممقارنة 

 والتحميل المالي
  إعداد القوائم المالية استنادا عمى معايير المحاسبية الدولية واعتماد المدقق عند

تدقيقيا عمى معايير التدقيق الدولية، سوف يجعل من السيل إجراء المقارنات بين 
القوائم المالية في أكثر من دولة والحصول عمى نتائج دقيقة وفعالة مادامت المعايير 

 المستخدمة موحدة في كل الدول 

                                                             
 .21 خالد أمين عبد اهلل، عمم التدقيق الحسابات، الناحية النظرية والعممية، المرجع السابق، ص : 1
 محمد سير الحسان، عبد الوىاب نصر عمي، المراجعة الخارجية، المفاىيم األساسية وآليات التدقيق وفقا لممعايير : 2

 .12المتعارف عمييا والمعايير الدولية، المرجع السابق، ص
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  وجود المعايير الدولية لمتدقيق سوف يوفر عمى الدولة النامية الجيد والتكمفة إلنشاء
معاييرىا المحمية خصوصا في ضوء مواردىا االقتصادية من جية أخرى، وما عمى 
المنظمات المينية في الدول النامية سوى االلتزام بالمعايير الدولية وتطبيقيا بشكل 

 كامل أو جزئي، وبالتالي يؤدي إلى عالمية التدقيق
  وجود معايير التدقيق الدولية جنبا إلى جنب مع معايير المحاسبية الدولية يفيد

المستثمرين ومستخدمي القوائم المالية الذين يعتمدون عند اتخاذ قراراتيم الدولية أكثر 
 من اعتمادىم عمى ظروف البيئة المحمية 

  عند غياب المعايير تصبح مينة التدقيق من غير مكانيا المالئم، مما يتيح الفرصة
 1.أمام الحكومات إلى التشريعات التي تحول المينة إلى وظيفة حكومية

خصائص معايير التدقيق الدولية وأىم إصدارتيا  :المطمب الثاني

 ميتياوأه خصائص معايير التدقيق الدولية: الفرع األول

  معايير التدقيق الدوليةخصائص : أوال

 :تتجمى أىم الخصائص فيما يمي

التركيز عمى تفصيالت إجراءات العمل الميداني، األمر الذي يشكل بعض القيود  
 .واالختالف والقرب من الموضوعية قدر اإلمكان عند إتمام عممية التدقيق

تعتبر ىذه المعايير أكثر عمومية وشموال من غيرىا ألنيا صادرة عن تجمع دولي  
كبير يضم معظم دول العالم، وبالتالي فيي تمثل اإلطار الذي ينظم مينة التدقيق 

                                                             
 حسام الدين حماني، التدقيق المحاسبي من منظور معايير الدولية ومدى امكانية تطبيقيا في الجزائر، ماستر، غير :1

 .32منشورة، مالية ومحاسبة، سطيف، ص
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ويمقي قبوال عامل عمى النطاق الدولي، كما أنيا تعتبر قواعد أساسية عامة يجب 
 1.إتباعيا من قبل مزاولي المينة عند الحاجة إلييا

 أىمية معايير التدقيق الدولية : ثانيا

لقد تطورت مينة التدقيق بصفة عامة وظيرت ىيئات ومنظمات تيتم بيذه المينة مما زاد 
أىمية المحافظة عمى المعايير وتطويرىا من جميعو النواحي، فأىمية التدقيق الدولية تبرز 

 2:في ما يمي

 أداة اتصال وتوضيح لطبيعة متطمبات عممية التدقيق لمجيات المختمفة المستفيدة منيا  
 توفير أساسا موضوعيا لممدقق لمتقويم الذاتي في ضوء إطار المسئولية المينية  
 تحديد المؤىالت الواجب توفيرىا في المدقق شخصيا  
 تمكن كل من يزاول مينة التدقيق من تقييم أعمالو المؤداة  
 تمثل إطارا لمعمل لضبط عمل المينيين وتوجيييم بشكل أمثل  
 تضييق فجوة التوقعات من خالل جعل إجراءات التدقيق متوقعة  
 تساعد في تحسين األداء واالرتقاء والحكم عميو  
 قابمية التطبيق عمى كافة القوائم وبغض النظر عن حجم العميل وطبية النشاط  
 تساعد في تمبية رغبات المجتمع فيما يتعمق بالتوقعات عن دور مؤسسات المدقق  
 العمل عمى مراقبة القوائم بأكبر قدر ممكن من التنافس والفيم الموحد والمشترك 

 -أىم إصدارات معايير التدقيق الدولية:الفرع الثاني

تمكن التحاد الدولي لممحاسبين من إصدار مجموعة معايير التدقيق وقد وصل عددىا 
 : معيارا، فيما يمي بيان مبوب ليا حسب سنة صدورىا27 إلى 1989حتى نياية فبراير سنة 

                                                             
 .33 المرجع نفسو، ص: 1
 .27 أحمد حممي جمعة، المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث، المرجع السابق، ص: 2
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 1: صدرت ثالثة معايير1980عام 

  أىداف ومجاالت تدقيق الحسابات 
  كتاب تكميف مدقق الحساب 
  المبادئ األساسية في التدقيق 

 : صدرت أربعة معايير ىي1981عام 

  التخطيط 
  االعتماد عمى عمل مدقق أخر 
  دراسة وتقييم النظام المحاسبي والضوابط المرتبطة بو 
  رقابة الجودة في أعمال التدقيق 

 : صدرت أربعة معايير ىي1982عام 

  أدلة اإلثبات في التقييم 
  التوثيق 
  االعتماد عمى التدقيق الداخمي 
  الغش والخطأ 

 : صدرت ثالثة معايير1987عام 

  األىمية النسبية وخطر التدقيق 
  تدقيق البيانات التقديرية في المحاسبة 
  1فحص المعمومات المالية المتوقعة 

                                                             
حسام الدين حماني، التدقيق المحاسبي من منظور معايير الدولية ومدى امكانية تطبيقيا في الجزائر، المرجع السابق،  : 1
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وصدرت المعايير في إصدارات زمنية متتابعة حسب األىمية النسبية، ثم أعاد االتحاد 
 ISA :2 الدولي لممحاسبين تبويب ىذه المعايير، وفيما يمي أىم معايير التدقيق الدولية

 ISAأىم معايير التدقيق الدولية : (02)جدول رقم 

 اسم المعيار الرقم

 معايير المبادئ العامة والمسئوليات: المجموعة األولى 

 اليدف والمبادئ األساسية التي تحكم تدقيق البيانات المالية 

 شروط التكميف بالتدقيق 

 رقابة الجودة ألعمال التدقيق 

 التوثيق 

 االحتيال والخطأ 

 مراعاة القوانين واألنظمة عند تدقيق البيانات المالية 

  االتصال مع أولئك المكمفين بالرقابة

 معايير تقديم المخاطر واالستجابة في تقدير األخطاء: المجموعة الثانية 

 التخطيط لتدقيق البيانات المالية 

 تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوىري من خالل فيم المنشأة وبنيتيا 

                                                                                                                                                                                              
 حسام الدين حماني، التدقيق المحاسبي من منظور معايير الدولية ومدى امكانية تطبيقيا في الجزائر، المرجع السابق، : 1

 .35ص
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 األىمية النسبية في تخطيط وأداء عممية التدقيق  

 استجابة المدقق لمخاطر المقيمة 

 تحديد المخاطر والرقابة الداخمية 

 المراجعة في بنية النظام المعمومات اإللكترونية 

 اعتبارات التدقيق المتعمقة بالمنشأة التي تستعمل مؤسسات خدمية 

 تقييم البيانات الخاطئة المحددة خالل عممية التدقيق 

 معايير اإلثبات في التدقيق: المجموعة الثالثة 

 أدلة التدقيق 

  – اعتبارات محددة لبنود مختارة –أدلة التدقيق 

 المصادقات الخارجية 

  – األرصدة االفتتاحية –عمميات التدقيق األولية 

 اإلجراءات التحميمية 

جراءات االختبارات   عينات التدقيق وا 

 تدقيق التقديرات المحاسبية 

 األطراف ذات العالقة 

 األحداث الالحقة 

 المنشأة المستمرة 

 اإلقرارات الخطية 
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 معايير استخدام عمل اآلخرين: المجموعة الرابعة 

 االستفادة من عمل مدقق أخر 

 مراعاة المدقق الداخمي 

 استخدام مدقق خبير 

 انتياء عممية التدقيق والتقرير عنو: المجموعة الخامسة 

 يكون رأي إعداد تقارير حول البيانات المالية 

 التعديالت عمى الرأي الوارد في تقرير المدقق المستقل

 فقرات التأكيد والفقرات األخرى في تقرير المدقق المستقل 

  األرقام المقابمة والبيانات المالية المقارنة –لمعمومات المقارنة 

مسئوليات المدقق المتعمقة بالمعمومات األخرى و المستندات التي تحتوي عمى بيانات مالية 
 مدققة 

 عمميات تدقيق البيانات المالية المعدة وفقا ألطراف أغراض خاصة 

 عمميات تدقيق بيانات مالية مفردة ومكونات أو حسابات أو بنود محددة 

 عمميات إعداد التقارير حول البيانات المالية الممخصة

 

 حسام الدين حماني، التدقيق المحاسبي من منظور معايير الدولية ومدى امكانية :المصدر 
 .تطبيقيا في الجزائر، المرجع السابق
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 : تمييد

تميز التدقيق في الجزائر بنوع من الالتنظيم من الفوضى وعدم وجود ضوابط وحدود 
لممارسة المينة بدليل أنو لم يعاد النظر في النصوص التشريعية المتعمقة بمينة الخبير 

، فقد 2010 إلى غاية 1991المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد من سنة 
وضعت معايير تدقيق جزائرية مؤخرا من طرف لجنة خاصة والتي تشمل مراعاة مدقق 
الحسابات لمصفات المينية المطموبة مثل الكفاءة المينية واالستقالل بمتطمبات التقرير 
 .واألدلة، فيذه المعايير بمثابة نموذج يستخدم لمحكم عمى نوعية العمل الذي يقوم المدقق

انطالقا مما سبق، ولدراسة ذلك أكثر تفصيال، سنحاول تقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين 
 : عمى النحو األتي

 مدخل مفاىيمي لمتدقيق في الجزائر : المبحث األول

 NAAإصدارات معايير التدقيق الجزائرية : المبحث الثاني
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 مدخل مفاىيمي لمتدقيق في الجزائر : المبحث األول

تعتبر الجزائر من أواخر الدول التي تبنت معايير التدقيق ولذلك سنحاول إعطاء نبذة 
تاريخية لتطور التدقيق في الجزائر، باإلضافة إلى التعرف إلى الييئات المشرفة عمى 

 .التدقيق، وكذا المجان المشرفة عمى معايير التدقيق الجزائرية

 التطور التاريخي لمتدقيق في الجزائر : المطمب األول

إن مينة التدقيق ىي المينة الحديثة في الجزائر، وقد عرف التدقيق في الجزائر 
تطورات كثيرة من خالل عدة قوانين لتنظيميا وذلك من أجل مسايرة التطورات االقتصادية 

 .عمى مستوى البالد، فيمكن تمخيص ىذه التطورات في أربعة مراحل

  1980-1969الفترة : الفرع األول

 المؤرخ في 107-69 بموجب األمر رقم 1969بدأ تنظيم التدقيق في الجزائر سنة 
، حيث أشار إلى الرقابة الواجب فرضيا عمى 1970 المتعمق بقانون المالية 31/12/1969

 1.المؤسسات العمومية القتصادية بغية تأمين حق الدولة

  1988-1980الفترة مابين : الفرع الثاني

بعد الصدمة البترولية التي أصابت أسعار البترول انكشفت عيوب وأساليب االقتصاد 
الوطني، وبدأ التفكير جديا في إعادة النظر في نمط التسيير المخطط شكال ومضمونا، 
وىكذا أصبحت المؤسسة العمومية االقتصادية تأخذ في الغالب المطبقة عمى المؤسسات 

                                                             
 .115-114، ص2011عمر شريمي، التنظيم المبني لممراجعة، دكتوراه عموم اقتصادية، غير منشورة، سطيف :  1
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العمومية االقتصادية، ثم الفصل التام بين التدقيق الخارجي لحسابات المؤسسات االقتصادية 
التي يمارسيا محافظي الحسابات، وتقييم طرق تسييرىا التي يتوالىا التدقيق الداخمي تحت 

 .سمطة مجمس اإلدارة المؤسسة

  1991-1988الفترة ما بين : الفرع الثالث

 المتعمق بالقانون التوجييي لممؤسسات العمومية االقتصادية 88/01بموجب القانون 
 المتعمق بالقواعد الخاصة المطبقة عمى المؤسسات العمومية 04-88والقانون رقم 

االقتصادية، ثم الفصل التام بين التدقيق الخارجي لحسابات المؤسسات االقتصادية التي 
يمارسيا محافظي الحسابات وتقييم طرق تسييرىا التي يتوالىا التدقيق الداخمي تحت سمطة 

 1.مجمس اإلدارة المؤسسة

 2010-1991الفترة ما بين : الفرع الرابع

 المؤرخ في 08-91 نتج عنو صدور القانون رقم 88/01بموجب القانون رقم 
، حيث أنشأت بموجب ىذا األخير المنظمة الوطنية لمخبراء المحاسبين 27/04/1991

ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين وأوكمت لو مينة تدقيق الييئات والمؤسسات التي 
 .ليست من اختصاص مجمس المحاسبة

، تم صدور قانون جديد لينظم مينة الخبير المحاسب ومحافظ 2010أما في سنة 
 المنظم لممينة وىو القانون 08-91الحسابات والمحاسب المعتمد كذلك يمغي أحكام القانون 

 29/10/2010.2 المؤرخ في 01-10رقم 

 الييئات المشرفة عمى التدقيق في الجزائر : المطمب الثاني
                                                             

محمد براق، قمان عمر، أثر اإلصالحات المحاسبية عمى ىيكمة المنظمات المينية في الجزائر، مداخمة اإلصالح :  1
 . نوفمبر30-29المحاسبي في الجزائر، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، ورقمة يومي 

 .المرجع نفسو:  2
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 ثالثة مراسيم تنفيذية تحدد تشكيمة 2011 جانفي 27لقد أصدرت الجريدة الرسمية في 
وصالحيات الييئات المشرفة عمى التدقيق في الجزائر، فسنحاول التعرف عمى كل فرع عمى 

 .ىيئة من الييئات تمك

 المجمس الوطني لممحاسبة : الفرع األول

 25/09/1996 المؤرخ في 318-96نشأ ىذا المجمس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .والذي يحدد الطبيعة االستشارية لو، كما حدد اختصاصو وصالحيتو والقواعد التي تسيره

 1: تشكيمة المجمس الوطني لممحاسبة .1

 :يوضع المجمس تحت سمطة الوزير المكمف بالمالية أو ممثمو ويتشكل من

 ممثل الوزير المكمف بالطاقة  
 ممثل الوزير المكمف بالتربية الوطنية  
 ممثل لوزير المكمف بالتكوين الميني  
 ممثل الوزير المكمف بالتجارة  
 ممثل الوزير المكمف بالصناعة  
 رئيس المفتشية العامة لممالية  
 المدير العام لمضرائب  
 المدير المكمف بالتقييس المحاسبي لدى وزارة المالية  
 ممثل برتبة مدير عن بنك الجزائر  
 ممثل برتبة مدير عن لجنة تنظيم ومراقبة عمميات البورصة  
 ثالثة أعضاء منتخبين عن المجمس الوطني لمغرفة الوطنية لمحافظي المحاسبين  
 ثالثة أعضاء منتخبين عن المجمس الوطني لممنظمة الوطنية لممحاسبين المعتمدين  

                                                             
 .المرجع السابق:  1
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ثالثة أشخاص يتم اختيارىم لكفاءتيم في مجالي المحاسبة والمالية، ويعينيم الوزير  
 .المكمف بالمالية

 :صالحيات المجمس الوطني لممحاسبة .2

 : تتمثل صالحيات المجمس عمى الخصوص فيما يمي

  يجمع كل المعمومات والوثائق المتعمقة بالمحاسبة والتدقيق 
  يعمل عمى تحقيق كل الدراسات والتحاليل في مجال تطوير واستعمال األدوات 
  يقترح كل اإلجراءات التي تيدف إلى تقييس المحاسبات والتدقيقات 
 ينظم كل التظاىرات والممتقيات التي تدخل في إطاره. 

 المجمس الوطني لممصف الوطني لمخبراء المحاسبين : الفرع الثاني

 تتحدد تشكيمة المجمس 27/01/2011 المؤرخ في 25-11بموجب المرسوم التنفيذي 
 1.الوطني لممصف الوطني لمخبراء المحاسبين وصالحيتو

يتشكل المجمس من : تشكيمة المجمس الوطني لممصف الوطني لمخبراء المحاسبين .1
أعضاء منتخبين من الجمعية العامة من بين األعضاء المعتمدين  (09)تسعة 

 .والمسجمين في جدول المصف الوطني لمخبراء المحاسبين عن طريق االقتراع السري

المنتخبون ىم الذين تحصموا عمى أكبر عدد من األصوات المعمن  (09)األعضاء التسعة 
الباقون حسب العد  (06)عنيم عمى التوالي رئيسا وأمينا لمخزينة ويوزع األعضاء الستة 

التنازلي لألصوات المتحصل عمييا، وفي حالة تساوي عدد األصوات يعتبر فائزا المترشح 
 .األقدم في المينة

 : صالحيات المجمس الوطني لممصف الوطني لمخبراء المحاسبين .2
                                                             

 .المرجع السابق:  1
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 : يكمف المجمس عمى الخصوص بما يأتي

  إدارة األمالك المنقولة وغير المنقولة لممصف الوطني لمخبراء المحاسبين وتسييرىا 
  إقفال الحسابات السنوية عند نياية سنة مالية وعرضيا عمى الجمعية العامة السنوية

 مرفقة بكشف تنفيذ ميزانية السنة ومشروع السنة المالية الموالية 
  تحصيل االشتراكات المينية المقررة من طرف الجمعية العامة 
  ضمان تعميم نتائج األشغال المتعمقة بالمجال الذي تغطيو المينة ونشرىا وتوزيعيا 
  تنظيم ممتقيات تكوين ليا عالقة بمصالح المينة 
  االنخراط في كل منظمة جيوية أو دولية تمثل المينة بترخيص من الوزير المكمف

 بالمالية 
  تمثيل المصف الوطني لمخبراء المحاسبين لدى الييئات العمومية وجميع السمطات

 وكذا الغير 
  1إعداد النظام الداخمي لممصف الوطني لمخبراء المحاسبين 

 المجمس الوطني لمغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات : الفرع الثالث

 تحدد تشكيمة المجمس 27/11/2011 في 26-11بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 الوطني لمحافظي الحسابات وصالحيتو 

 : تشكيمة المجمس الوطني لمغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات .1

أعضاء منتخبين من الجمعية العامة بين أعضاء المعتمدين  (09)يتشكل المجمس من تسعة 
 .والمسجمين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

                                                             
دىامي، المجمس الوطني لممحاسبة، المجان المشرفة عمى معايير التدقيق الجزائرية، مكتب األمانة العامة، :  1

 .(مقابمة شخصية) 28/02/2017
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ولو نفس قواعد األعضاء انتخاب األعضاء والتمثيل لدى المجمس الوطني لممصف الوطني 
 .لمخبراء المحاسبين

ومن صالحياتو أن لديو نفس صالحيات مجمس الوطني لمغرفة الوطنية لمخبراء 
المحاسبين بأنو تتمثل إدارة المالك المنقولة وغير المنقولة التابعة لمغرفة الوطنية لمحافظي 

 .الحسابات وتسييرىا، إعداد النظام الداخمي بغرفة وطنية لمحافظي الحسابات

 : صالحيات المجمس الوطني لمغرفة الوطني لمحافظي الحسابات .2

تتشابو بعض صالحيات المجمس الوطني لمغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مع 
صالحيات المجمس الوطني لمخبراء المحاسبين أما الصالحيات األخرى التي تختمف عنيا 

 : فيما يمي

  إدارة األمالك المنقولة وغير المنقولة التابعة لغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات
 وتسييرىا 

  ،تمثيل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لدى الييئات العمومية وجميع السمطات
 وكذا الغير 

  1.إعداد النظام الداخمي لمغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات 

 

 المجان المشرفة عمى معايير التدقيق الجزائرية : المطمب الثالث

جراءات العمل : الفرع األول  لجنة توحيد الممارسات المحاسبية وا 

جراءات العمل مكمفة ب  : إن لجنة توحيد الممارسات المحاسبية وا 

                                                             
 .المرجع السابق:  1
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جراءات العمل    وضع مناىج عمل في ميدان الممارسات المحاسبية وا 
إعداد المشاريع المتفق عمييا بالتنسيق مع مختمف المؤسسات المعنية، المتعمقة  

 بالمعايير التي وضعتيا الييئات الدولية حول توحيد المحاسبة وتطبيقيا 

 لجنة مراقبة الجودة : الفرع الثاني

 إن لجنة مراقبة الجودة مكمفة ب : 
  وضع مناىج عمل في ميدان جودة الخدمات 
  وضع واقتراح مشاريع نصوص شرعية في ميدان الجودة 
  ضمان جودة التدقيقات المكمف بيا المدققين المينيين 
  دارتيا  ضمان المعايير الخاصة بكيفيات تنظيم المكاتب وا 
  ذكر أسماء المراقبين المختارين من بين أىل المينة قصد ضمان ميمات تفقد الجودة 

 المجنة الخاصة : الفرع الثالث

  المجنة الخاصة ىي المجنة المكمفة بوضع معايير التدقيق الجزائرية أنشأت ضمن
  1.المجمس الوطني لممحاسبة وىي مؤلفة من خبراء في شئون المحاسبة والتدقيق

 NAAإصدارات معايير التدقيق الجزائرية : المبحث الثاني

 الصادر عن وزارة المالية 2016 فيفري 04 المؤرخ في 002حسب المقرر رقم 
والذي ييدف إلى وضع حيز التنفيذ أربعة معايير جزائرية لمتدقيق التي سنقوم بشرحيا وتناول 

براز كل معيار في مطمب  .بعض األساسيات ليا وا 

 NAAاإلصدارات األولى لمعايير التدقيق الجزائرية : المطمب األول

 "اتفاق حول أحكام ميام التدقيق" 210"المعيار الجزائري : الفرع األول
                                                             

 .90، ص2015، دار وائل، عمان، 1أبو زيد الشحنة، تدقيق الحسابات، مدخل معاصر لمعايير التدقيق الدولية، ط :  1
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بالنسبة ليذا المعيار سنحاول شرحو تفصيميا وىذا لتغطية جميع جوانب المعيار، ويضمن ما 
 1:يمي

 : مجال تطبيق المعيار وواجباتو .1

يخص ىذا المعيار كل ميام التدقيق الكشوف المالية والتاريخية الكمية أو الجزئية، باإلضافة 
إلى الميام الممحقة كذلك يعالج واجبات المدقق ومسئولياتو وفقا لالتفاق المبرم مع اإلدارة مع 

 :ضرورة تأكيد موافقتو عمى األحكام والشروط المعروضة في رسالة الميمة المتمثمة في

  أن يكون المرجع المحاسبي المطبق مقبول بالنظر إلى خصائص المؤسسة 
  أن يعترف وتتحمل اإلدارة مسؤولياتيا فيما يخص اإلعداد و العرض الصادق

 ,لمكشوف المالية
 وضع نظام لممراقبة الداخمية الفعال من قبل اإلدارة, 
 عدم وضع أية حدود أو قيود عمى الفحوص و المراقبات من قبل اإلدارة, 
 واجبات المدقق وفق ىذا المعيار, 
  إذا توقع عدم قدرتو عمى تقديم رأيو حول الكشوف المالية و افتراض عدم اجتماع

 الشروط المسبقة فانو يتوجب عميو مناقشة األمر مع اإلدارة
  المصادقة عمى رسالة الميمة األولية المعدة من طرفو في السنة األولى من الميمة و

 ذلك قبل الشروع في أعمال الفحص و المراقبة
  أن يدون في ممف عممو كل اختالف محتمل 

 :المحتويات األساسية لرسالة الميمة
 :تحتوي الرسالة الميمة ما يمي

 ىدف ونطاق تدقيق الكشوف المالية-
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 مسؤولية محافظ الحسابات -
 مسؤولية المسيرين االجتماعين لممؤسسة - 
 مخطط التدخل و الفريق المخصص لمميمة-
 رسالة تأكيد -
 األلعاب - 
 رزنامة الفوترة و الدفع- 

 1:مزايا الرسالة الميمة 

إذا منحت الميمة إلى عدة مدققين فان عمييم إعداد رسالة ميمة مشتركة أو عدة - 
 رسائل فردية 

في حال إعداد رسالة ميمة مشتركة يجب تحديد بدقة توزيع األعمال بين المدققين - 
 و احتساب األتعاب المخصصة لكل واحد منيم

إذا قام بإعداد رسالة مشتركة يطمب من المؤسسة األم التأكيد خطيا أن جميع - 
 المؤسسات قد وافقت عمى محتوى رسالة الميمة

  "التأكيدات الخارجية "505المعيار الجزائري لمتدقيق : الفرع الثاني

بالنسبة ليذا المعيار سنحاول شرحو شرحا مبسطا لتغطية جميع جوانب المعيار فب 
 :البنود التالية

 مفيوم التأكيدات الخارجية / 1
 ىو دليل مثبت يتم الحصول عميو عن طريق رد خطي موجو من :التأكيد الخارجي_

مباشرة إلى المدقق سواء كان في شكل ورقي أو إلكتروني أو  (الغير)طرف المرسل 
 .شكل أخر
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 : ويصنف التأكيد الخارجي ىما
 أن يرد مباشرة عمى المدقق في  (الغير)ىو طمب يدعو مرسل الرد : التأكيد اإليجابي

جميع الحاالت إما بالموافقة عمى المعمومات الواردة أو نفييا أو يقدم معمومات ناقصة 
 مطموبة

 ىو طمب يدعو مرسل الرد مباشرة المدقق في حالة نفيو لممعمومات :التأكيد السمبي 
 الوارد في الطمب

 : واجبات المدقق وفق ىذا المعيار/ 2

 1:تتمثل واجبات المدقق فيما يمي 

الحفاظ عمى الرقابة عمى الطمبات التأكيد عند لجوئو إلى إجراءات التأكيد  
 الخارجي 

 إجراءات الطمبات إلى المرسل متابعة 
إذا استخمص عدم قدرتو عمى الحصول عمى عناصر مقنعة ذات الصمة  

 ومصداقية يجب أن يقوم بإعالم اإلدارة 
في حالة الكشف عن انحراف فعمي يقوم بتقييمو ما إذا كان يشير إلى غش أو  

 ال 

  :إجراءات التدقيق البديمة/ 3

يمجأ إلى إجراءات التدقيق البديمة بيدف الحصول عمى أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية في 
 : الحاالت التالية

 إذا رفضت اإلدارة السماح لو بإرسال طمب لتأكيد  
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 إذا تبين لو عوامل تثير شكوك لديو حول مصداقية الرد عمى طمب التأكيد  
عدم التأكد من مصدر الوثيقة عندما تكون الردود عن طريق الفاكس أو البريد  

 اإللكتروني 
عداد الردود عمى طمب   إذا قام المرسل باالستعانة بشخص أخر بغية التنسيق وا 

 التأكيد 

 "األحداث الالحقة "560المعيار الجزائري لمتدقيق : الفرع الثالث

 .1بالنسبة ليذا المعيار سنحاول شرحو شرحا مبسطا وىذا لتغطية بعض جوانب المعيار

 : مفيوم األحداث الالحقة 

عداد القوائم المالية واعتمادىا من  األحداث التي تقع بين تاريخ إقفال الحسابات الختامية وا 
 .قبل الجمعية العمومية لممساىمين

كل األحداث التي تقع بين القوائم المالية وتاريخ تقرير :" ولقد عرفيا أبو زيد الشحنة عمى أنيا
 .المدقق، وكذا الحقائق التي تكتشف بعد تاريخ ىذا التقرير

 2: تتمثل أىداف المدقق في: أىداف المدقق ىذا المعيار 

الحصول عمى العناصر الثابتة الكافية والمالئمة والتي تدل أن األحداث التي وقعت بين 
تاريخ الكشوف المالية وتاريخ تقريره، والتي تتطمب أحداث تعديالت عمى الكشوف المالية أو 

 : لمعمومة متضمنة فييا، قد تمت معالجتيا وفقا لممنيج المحاسبي المطبق

المعالجة المالئمة لألحداث التي عمم بيا بعد تاريخ إصداره تقريره، والتي كانت لتؤدي  -
 بو إلى أحداث تعديالت عمى محتواه أن ىو عمم بيا قبل ذلك التاريخ 
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 التصريحات الكتابية" 580"المعيار الجزائري لمتدقيق : الفرع الرابع

 1بالنسبة ليذا المعيار سنحاول شرحو مبسطا وىذا لتغطية بعض جوانب المعيار

 ىي عبارة عن المعمومات أو اإلقرارات و العناصر :مفيوم التصريحات الكتابية .1
الضرورية لمدقق في إطار الكشوف المالية، وقد تعتبر ىذه العناصر مقنعة وكافية 

 .ومالئمة، كما تعتبر غير مقتنعة فيما يتعمق بالمسائل التي تعالجيا 
 : تتمثل أىداف المدقق وفق المعيار فيما يمي: أىداف المدقق .2
 الحصول عمى التصريحات الكتابية من طرف اإلدارة  -
 تعزيز العناصر المقنعة األخرى المتعمقة بالتأديات الخاصة  -
 الرد بشكل يالئم في حالة تقديم أو عدم تقديم التصريحات الكتابية من طرف اإلدارة  -
لمتصريحات الكتابية ثالثة خصائص تتميز بيا : خصائص التصريحات الكتابية .3

 2: والمتمثمة فما يمي
 يجب أن يكون أقرب ما يمكن من تاريخ تقرير المدقق حول الكشوف المالية، :التاريخ -

 وليس بعده 
 يجب أن تشير التصريحات الكتابية إلى الفترات التي تغطييا تقرير المدقق : المدة -
  يجب أن تكون التصريحات الكتابية عمى شكل رسالة تأكيد موجية إلى المدقق :الشكل -

 NAAاإلصدارات الثانية لمعايير التدقيق الجزائرية : المطمب الثاني

 الصادر عن وزارة المالية 2016 أكتوبر 11 المؤرخ في 150حسب المقرر رقم 
والذي ييدف إلى وضع حيز التنفيذ أربعة معايير جزائرية لمتدقيق، والتي سنقوم بشرحيا 

 .ونتناول بعض األساسيات، وذلك بإبراز كل معيار في فرع
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 تخطيط تدقيق الكشوف المالية " 300"المعيار الجزائري لمتدقيق : الفرع األول

 بالنسبة ليذا المعيار سنحاول شرحو، وىذا لتغطية جميع جوانب المعيار 

 ىو عبارة عن وضع إستراتيجية :مفيوم وأىداف تخطيط تدقيق الكشوف المالية .1
التدقيق الشاممة المستمرة والمذكورة المرتبطة بنياية التدقيق السابق، وتتواصل إلى 

 .غاية انتياء التدقيق الخارجي
إن تخطيط تدقيق الكشوف المالية يساعد : أىداف تخطيط تدقيق الكشوف المالية .2

 : المدقق عمى
 االىتمام المناسب بالمجاالت الميمة لذات التدقيق  -
 التعرف عمى المشاكل المتوقعة وحميا في القوت المناسب  -
 إنجاز الميمة بفعالية وكفاءة  -
لبناء خطة التدقيق يجب توفر متطمبات : المتطمبات الضرورية لبناء خطة التدقيق .3

 : ضرورية والمتمثمة في
 معرفة طبيعة وحجم ونشاط المؤسسة  -
 معرفة اإلطار التنظيمي والقانوني الذي تخضع لو المؤسسة  -
جراءات التدقيق والتغيرات الميمة العامة لو -  وضع وتوثيق برنامج يوضح طبيعة وا 

 العناصر المقنعة " 500"المعيار الجزائري لمتدقيق : الفرع الثاني

 بالنسبة ليذا المعيار سنحاول شرحو، وىذا لتغطية جميع جوانب المعيار 
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العناصر المقنعة ىي كل المعمومات التي يجمعيا بغية : مفيوم العناصر المقنعة .1
الوصول إلى نتائج معقولة تكون األساس الذي يبني عميو رأيو الميني وتصنف ىذه 

 1: المعمومات إلى صنفين
المعمومات المتضمنة والمؤيدة إلعداد الكشوف المالية كالقيود المحاسبية القاعدية  -
 (.الفواتير، العقود، الصكوك)، والوثائق االثباتية ( دفتر اليومية–دفتر األستاذ )
معمومات أخرى مجمعة من وثائق أخرى كمحاضر االجتماعات، أو المعمومات  -

 .الناتجة عن تدقيقات سابقة أو أعمال خبراء معنيين من طرف اإلدارة
 

 : واجبات المدقق وفق ىذا المعيار .2
 أن يكون يقظا وعمى أتم الوعي بالنظر إلى مؤشرات المشكوك في مصدرىا  -
 أن يحدد إجراءات التدقيق التكميمية إذا ارتابو شك ما  -
 جمع عناصر مقنعة حول دقة وشمولية المعمومات الصادرة عن المؤسسة  -
 تقييم كفاءة وقدرات الخبير  -
 تقدير مالئمة أعمال الخبير  -
إعادة تنفيذ اإلجراءات أو التدقيقات داخل المؤسسة إما يدويا أو عن طريق تقنيات  -

 2المدعمة بجياز الحاسوب 
 : وتتمثل ىذه الخصائص فيما يمي: خصائص العناصر المقنعة .3
تقدر الكفاية بالنظر إلى كم العناصر التي تم جمعيا ويتعين عمييا مخاطر : الكفاية -

اختالالت معتبرة، فكمما كان كم العناصر المقنعة المطموب معتبرا كانت المخاطر 
 .الكبيرة

  تتوفر المالئمة عمى نوعية العناصر المجمعة :المالئمة -
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 تقوم الداللة عمى اليدف المنشود من إجراء التدقيق : الداللة -
تتعمق مصداقية العناصر بمصدرىا وطبيعتيا وبالظروف الخاصة التي تم :المصداقية -

 : جمعيا فييا، وبالتالي فإن العناصر المقنعة ذات المصداقية أقل ىي
 العناصر المجمعة من عناصر داخمية  
 العناصر المتحصل عمييا عن طريق طمبات المعمومات  
 العناصر المجمعة المتكونة من النسخ  
 العناصر المتحصل عمييا من تأويل لفظي بعدي التي تمت مناقشتيا  
 العناصر الموجودة في وثائق محررة أثناء اجتماع ما 

 "األرصدة االفتتاحية"ميام التدقيق األولية " 510"المعيار الجزائري لمتدقيق : الفرع الثالث

 بالنسبة ليذا المعيار، سنحاول شرحو شرحا مبسطا لتغطية بعض جوانب المعيار 

 : مجال تطبيق المعيار .1

يخص ىذا المعيار األرصدة االفتتاحية في إطار مينة التدقيق األولية، باإلضافة إلى أنو 
 .يعالج واجبات المدقق المتعمقة بيذه األرصدة والتي سنتعرف عمييا في العنصر الموالي

فاألرصدة االفتتاحية يقصد بيا العناصر الموجودة أو المبالغ الواردة في الكشوف المالية في 
 1: بداية الفترة، والتي عمى أساسيا يجب تقديم معمومات، مثل

 الطرق المحاسبية في عرض حسابات السنوات السابقة  -
 لم تكن موضوع تدقيق أو تم تدقيقيا من طرف المدقق السابق   -
 :واجبات المدقق وفق ىذا المعيار .2

 :جمع العناصر المقنعة الكافية والمالئمة التي تسمح بإثبات
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أن أرصدة إقفال السنة المالية السابقة قد تم إعادة نقميا بشكل صحيح لمفترة  
 الجارية 

ما إذا كانت الطرق المحاسبية المنعكسة في األرصدة االفتتاحية تم تطبيقيا  
 بشكل مالئم في الكشوف المالية الخاصة بالفترة الجارية 

 إن موضوع المعمومة مالئم في الكشوف المالية وفقا لمرجع المحاسبي المطبق  
 . وضع إجراءات تدقيقية تكميمية لتحديد األثر 

 : نتائج وتقرير المدقق/ 2

 : يجب أن يكون تقرير المدقق كتابي ويتضمن ما يمي

 عنوان يشير بوضوح بأن التقرير لمدقق المستقل  -
 المرسل إليو  -
 : فقرة تمييدية يذكر فييا -

 تعريف المؤسسة التي تمت تدقيق كشوفيا المالية  
 ممخص ألىم الطرق المحاسبية المستعممة من طرف المؤسسة  
 تاريخ اإلقفال أو الفترات التي تغطييا كل من الكشوف المالية التي تم تدقيقيا  
 .ىوية وتدقيق المدقق 
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 أضحت تتصدر اىتمام اآلنييا ل كما ىي ع،ن مينة التدقيق المحاسبي محافظة الحساباتإ
 يمية، واىتمام الحكومات والدول المتقدمةلقاإلكثير من الباحثين والييئات المحاسبية الدولية و

 وكذا تسببيا ،والنامية عمى حد سواء نظرا لمركزىا في كثير من المعضالت المالية العالمية
ين في إرساء قواعد ومعايير دقيقة لل تظافر جيود الفاعالول ليا أيضا من خلفي إيجاد ح
 .والعمل بياستئناس وواضحة ال

 وااللتزاممينة محافظ الحسابات بين الواقع " وانطالقا من ىذا ىدفت دراستنا ىاتو 
إلى الوقوف عمى مدى استعانة محافظ الحسابات في الجزائر " بمعايير التدقيق الجزائرية 
  .NAAبمعايير التدقيق الجزائرية 

 :النتائج

نما تعتبر أيضا   ال تنحصر ميمة محافظة الحسابات في مراقبة الحسابات فقط، وا 
صمام أمان وجياز واقي ضد أي تالعب قانوني أو اختالس فعال في اكتشاف 
األخطاء المحاسبية، التي تساعد عمى استمرار الشركة وتحمي مصالح األطراف 

 .المستعممة لممعمومة المحاسبية المالية
إن صدور معايير التقارير محافظ الحسابات داللة واضحة عمى جيود المشروع  

 .الجزائري الجزائري، وسعيو إلى إحداث التوافق بينيا وبين معايير التدقيق الدولية
إن اتباع محافظ الحسابات لمعايير التدقيق الدولية يعطي موثوقية أكثر لممعمومات  

المحاسبية والمالية التي صدق عمييا، ويخدم أكثر استثمار الشركات األجنبية في 
 .الجزائر

الدور الكبير الذي تمعبو المنظمات المينية لممراجعة لالرتقاء بمينة المراجعة في  
 .العالم، وتوحيد الممارسات المينية لممراجعين الخارجيين بين الدول
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تبني المعايير الدولية لممراجعة وحده ليس كافي لتحسين واقع الممارسات المينية  
 .لممراجعة الخارجية بالجزائر، بل ال بد من إصالحات ترافق ىذه المعايير

 : االقتراحات

 ضرورة اىتمام المراجع الخارجي بتطور قدراتو العممية والمينية بصورة مستمرة ليضل  
مواكبا لكل ما يستجد من متطمبات ومعايير وقواعد تحكم سموكو الميني وتنمي قدراتو 

 .عمى أداء ميامو بكفاءة عالية
ضرورة تنظيم الندوات والممتقيات لمناقشة المستجدات عمى الساحة المينية وتقريب  

 .وجيات النظر لالرتقاء بمينة محافظ الحسابات
إلزام محافظ الحسابات بدورات تدريبية، تييئتيم لالنتقال إلى تطبيق معايير الدولية،  

وتفعيل مشاركتيم في الممتقيات التي تخص المينة التي تنظميا الجامعات، لمخروج 
 .لنخبة محافظ الحسابات تتناسب والمتطمبات الدولية

 .زيادة االىتمام بمينة محافظ الحسابات في الجزائر لالستفادة من مخرجاتيا أكثر 
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 ممخص الدراسة

 :ممخص بالمغة العربية

إن اليدف من ىذه الدراسة ىو محاولة الوقوف عمى واقع التزام محافظ الحسابات في 
الجزائر، ومدى تكيفيا مع المعايير الخاصة بمينة التدقيق، ومن خالل ىذه الدراسة حاولنا 
تسميط الضوء عمى أىم الجوانب المممة بكل جوانبو، محافظ الحسابات ومعايير التدقيق 

الدولية واسترتيجية الجزائر في التزام محافظ الحسابات بالمعايير الدولية من خالل مختمف 
 .النصوص القانونية التي أصدرتيا في ىذا الشأن

 : الكممات المفتاحية

 . المراجعة – اإلصدار – التدقيق – معايير دولية –محافظ الحسابات 

 

: ملخص باللغة األجنبية

 

The objective of this study is to try to identify the reality of the commitment of the account holders in 

Algeria, and the extent of their adaptation to the standards of the auditing profession. Through this study, 

we tried to shed light on the most important aspects that are relevant in all its aspects, the portfolios of 

accounts and international auditing standards and Algeria’s strategy in the commitment of account 

holders to standards international law through the various legal texts issued in this regard. 
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