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 في تنوع من سريعة و مستمرة تطورات االقتصادية المؤسسات تعرف 
 الوسائل ضخامة و جغرافيا انتشارىا و حجميا في واتساع تعقدىا تعددىا، أنشطتيا،

 مسطرة سياساتة بإتباع عمييا التطورات ىذه فمواكبة المستعممة البشرية و المادية
 في داخمية عوائق و عقبات تواجو قد لكنيا المرسومة األىداف إلى الوصول بغية
 المتدفقة المعمومات تكثر و المنجزة العمميات فيو تعددت باألخطاء مميء محيط ظل
 .رقابة و توجيو تخطيط، تنظيم، من المختمفة التسيير انحرافات عنيا ينجم قد مما

 مع سريعة نمو معدالت تحقيق إلى تسعى معاصرة اقتصادية مؤسسة أي إن 
 المتابعة من البد المسعى ىذا إلى ولموصول االستمرارية و البقاء عمى الحرص
 السياسات بتنفيذ االلتزام من التحقق و األداء ىذا كفاءة مدى و الميام ألداء الجيدة

 ىذه إلى باإلضافة المالية، القوائم دقة و البيانات صحة من التأكد كذا و المسطرة
 المتعاممة األطراف من خارجية متطمبات توجد ، المحاسبي لمتدقيق الداخمية الحاجات

 .الخ....العمال نقابات ، الضرائب إدارة و بنوك ، المساىمين من المؤسسة مع

 أن إذ لممحاسبة مواز مسار في و مستمرة تطورات المحاسبي التدقيق شيد لقد 
 لمتدقيق بداية نقطة لتكون االقتصادية المعمومات توفير ىدفو نظام المحاسبة
 من لمتأكد المستندات و الحسابات البيانات، فحص عممية يتولى الذي المحاسبي

 بمثابة فالتدقيق ، المالية القوائم داللة مدى و عمييا االعتماد درجة تحديد و صحتيا
 المتبعة، سياستيا و أىدافيا لتحقيق سعيا بالمؤسسة يتعمق ما كل عمى الساىرة العين

 طرف من الرقابة و المراجعة بميمة القيام يجب لذا بالغة بأىمية يضطمع إذ
 و باالستقاللية، امتيازىم إلى باإلضافة فنية مؤىالت و عممية كفاءات ذوو أشخاص

 و بالمصداقية يحررونيا التي التقارير تتصف أن يجب كما ، الحياد بو نقصد ما ىذا



 مقدمة

 

ب  
 

 و المالية القوائم مستخدمي طرف من عميو يعتمد الذي األساس كونيا الموضوعية
 .الصواب و بالرشاد تتصف قرارات اتخاذ أجل من ذلك

 . اشكالية الدراسة: 1

 بق سوف نطرح االشكال التالي:س بناءا عمى ما 

  أىمية التدقيق المحاسبي و مراجعة الحسابات في ترشيد القرارات ؟ 
 . االسئمة الفرعية: 2

  ما ىو التدقيق  ؟ و ما ىي مبادئو و فروضو؟ 
  ما ىي شروط  و قواعد ممارسة مينة تدقيق الحسابات؟ 
  ما لمقصود بعممية ترشيد القرارات؟ 

 . أهمية الموضوع: 3
 و القرارات ترشيد في المحاسبي التدقيق البالغة األىمية في بحثنا أىمية تكمن 
 الضرورة باعتباره و المالية القوائم لمستخدمي يسدييا التي الخدمة خالل من ىذا

 .المؤسسة مسار تقوم التي البوصمة كونو منيا مناص ال التي الحتمية
 :الموضوع اختيار . دوافع4

 : في الموضوع اختيار مبررات تتمخص 
 القرارات اتخاذ في يمعبو الذي الدور في المحاسبي التدقيق بأىميةا من إيمانا 

 و لمعارفنا توسيعا و السوق اقتصاد ظروف ظل في خاصة عميو الطمب مع ازدياد
 .المستقبمية العممية الحياة في تطبيقو إلمكانية ذلك

 .اإلطار ىذا في المراجع توفر و الدراسة و لمبحث الموضوع قابمية 
 :الموضوع . أهداف5

 :أىميا األىداف من جممة إلى موضوعنا ييدف 



 مقدمة

 

ت  
 

 المالية القوائم خالل من القرارات ترشيد عمى المحاسبي التدقيق أثر تبيان.  
 المراجعة مينة أىمية إبراز.  
 العممي المجال توسيع و المكتبة إثراء. 
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 الفصل الاول: الاطار العام للتدقيق املالي و املحاسبي.

 ثمهيد

 دخل مفاهيمي للتدقيق املالي و املحاسبيم . 1

 مهنة ثدقيق الحسابات  . 2

 خالصة الفصل.
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 تمييد:

 الذي المجال واتساع التدقيق تنفيذ وطرق وسائل حول اآلراء اختالف إن 
 ىذه حاجات تنامي إلى أدى الذي الشيء حجميا، وزيادة المؤسسات فيو تعمل

 من الحاجات ليذه أولويات تحديد عميياالزما  وكان الميادين، جميع في األخيرة
 يتوفر لما أخرى جية من الحاجات تمك بيا تتم التي الكيفية عمى والوقوف جية،
 الممارسة تطور إلى الحاجيات ىذه تنامي فأدى وبشرية، مادية إمكانيات من لدييا

 ظيور ظل في األساسية المفاىيم في تغيير أي يحدث لم انو إال لمتدقيق المينية
 طريقيا عن التي األداة ىي الرقابة أن عمميا عميو المتعارف ومن لو متعددة أنواع
 األداء مستوى وتقييم المقررة أو البرامج لمخطط وفقا الميام تنفيذ من التأكد يمكن
 من الرقابة من آخر نوعا وىناك المختمفة، المؤسسات داخل التنفيذ بمقتضاه يتم الذي
 كالرقابة إدارتو في يشتركون ال أو الذين المال رأس أصاحب قبل من المؤسسة خارج

 ىؤالء قبل من المفوضة الييئة بوصفيا نفسيا العميا اإلدارة تصرفات عمى الخارجية
 .أمواليم إدارة في المالك
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 المبحث االول: مدخل مفاىيمي لمتدقيق المالي و المحاسبي

 األحداث عمى األدلة عمى لمحصول المنتظمة العممية التدقيق يعتبر 
 فني رأي إلى لموصول منيجي أسموب بإتباع المؤسسة، بيا قامت التي االقتصادية

 والمحاسبي المالي التدقيق لمينة التطرق قبل .ليا الحقيقي المالي المركز حول محايد
 كامل نظرتنا تكون أن محاولة أجل من أنواعو ونذكر التدقيق نعرف أن عمينا يجب
 1.الحسابات بمدقق يتعمق ما لكل

 

 ماىية التدقيق:. 1

جراءاتو أساليبو لو وفن وأصولو قواعده لو عمم التدقيق 2تعريف التدقيق:  1.1  وا 
 إبداء بقصد المراجعة محل الوحدة وسجالت لحسابات المحايد الفني بالفحص ييتم
 . الوحدة ليذه المنشورة المالية بالقوائم الواردة األرقام وعدالة صحة مدى في الرأي

 منظمة عممية ىو التدقيق" : « AAA » األمريكية المحاسبية الجمعية تعريف 
 األنشطة بنتائج تتعمق والتي موضوعي بشكل و القرائن األدلة وتقييم لجمع ومنيجية
 المقررة والمعايير النتائج ىذه بين والتطابق التوافق مدى لتحديد اإلقتصادية واألحداث

 .التدقيق بنتائج المعنية االطراف وتبميغ

                                                           
1
بن نعجة كمال، رقاقً مروان، جودة التدقٌق المحاسبً و أثرها على طبٌعة القرار و تنافسٌة المؤسسة االقتصادٌة، تخصص تدقٌق   

، 7102/7103و مراقبة التسٌٌر، شعبة علوم التسٌٌر، كلٌة العلوم االقتصادٌة، التجارٌة و علوم التسٌٌر، جامعة أحمد دراٌة، أدرار، 

 .10ص 
2
، أهمٌة التدقٌق المحاسبً و مراجعة الحسابات فً ترشٌد القرارات، تخصص محاسبة و تدقٌق، قسم العلوم المالٌة و عادل مقدم  

 .10، ص 7104/7171المحاسبة، كلٌة العلوم االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر، جامعة الجٌاللً بونعامة، خمٌس ملٌانة، 
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 وسجالت ودفاتر المستندات فحص عممية":يعني الميني بمعناه التدقيق أما 
نتقاديا فنيا فحصا المؤسسة بداء العمميات صحة من لمتحقق محايدا وا   في ري أ ال وا 

 الرقابة نظام ومتانة قوة عمى ذلك في معتمدا لممؤسسة المالية التقارير عدالة
 الداخمي.

 نقاط ثالث عمى ترتكز التدقيق عممية أن نالحظ التعاريف ىذه خالل ومن 
 : ىي أساسية

  وتبويبيا وتحميميا تسجيميا تم التي العمميات قياس صحة من التأكد ىو و : لفحصا

 لنتائج سميم كتعبير المالية القوائم صالحية عمى الحكم إمكانية وىو : التحقق
 . معينة فترة خالل األعمال

ثباتيا والتدقيق الفحص نتائج بمورة وىو : التقرير  لمستخدمي يقدم مكتوب بتقرير وا 
 . المالية القوائم

 اإلنتقادي التحقق ": بأنو الحسابات تدقيق تعريف يمكن المتقدم العرض من 
 في بيانات من المؤسسة وسجالت دفاتر تحويو لما اإلثبات و قرائن ألدلة المنتظم
 أ ال إبداء بيدف مقدما محدد برنامج خالل من عمييا متعارف محاسبية مبادئ إطار
 1التقارير. ىذه ومستخدمي لقراء المالية التقارير وعدالة صدق عن المحايد الفني ري

 أنواع التدقيق و مخاطره:   1.1

 أنواع التدقيق: -أ

 بإختالف وذلك تبوبيات أو أنواع عدة إلى الحسابات التدقيق عممية تنقسم 
 ينظر فقد متعددة أنواع التدقيق بان القول نستطيع وبالتالي إلييا ينظر التي الزاوية

                                                           
1
 .10عادل مقدم، المرجع السابق، ص   
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 توضح ماسبق عمى وبناءا مختمفة أخرى زوايا إلى باإلضافة االلتزام حيث من إليو
  1:فيمايمي الزوايا ىذه

 الحدود حيث من التدقيق – أوال

 .الجزئي والتدقيق الكامل التدقيق إلى الحدود حيث من التدقيق ينقسم 

  لمعمل محدود غير إطار لممدقق يخول الذي التدقيق وىو : الكامل التدقيق 
نما معنية محاسبية فترة خالل تمت عممية كل فحص يعني وال يؤدي الذي  وا 

 المدقق عمى وبتعيين عمييا المتعارف المستويات أو لممعايير التدقيق يخضع
 التقارير وححة عدالة مدى عمى المحايد الفني الرأي يقدم أن اآلمر نياية في

 شممتيا التي والمفردات الفحص نطاق عمى النظر بعض ككل المالية
 .اختياراتو

 بعض عمى المدقق عمل فيو يقتصر الذي التدقيق وىو : الجزئي التدقيق 
 أو المطموب النطاق عمى قيود وضع يتضمن التدقيق أن أي المعينة العمميات
 عمميات تحدد التي ىي المدقق تعين التي الجممة أن ويراعي المجال

 .الحصر سبيل عمى تدقيقيا المطموب

 التدقيق حدود أو نطاق أو مجال في المدقق مسؤولية تنحصر الحالة ىذه وفي 
 حدود يبين )االرتباط رسالة( كتابي اتفاق وجود ىنا اآلمر يتطمب ولذلك بو المكمفة
 اتبعت التي خطوات عن التقرير من المدقق يتمكن حتى ، منو واليدف التدقيق
 عميو ينص لم يء بش القيام في التقصير إليو ينسب كي إلييا توصل التي ونتائج

 .االتفاق في

                                                           
1
بلحاس كوثر، أهمٌة التدقٌق المحاسبً فً اتخاد القرار لمؤسسة اقتصادٌة، تخصص تدقٌق و مراقبة التسٌٌر، كلٌة العلوم   

 .14، ص 7102/7103االقتصادٌة و التجارٌة و علوم التسٌٌر، جامعة عبد الحمٌد ابن بادٌس، مستغانم، 
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 :الجزئي التدقيق أمثمة ومن

 ومدفوعات؛ مقبوضات من النتقدية العمميات التدقيق عمى االتفاق 
 معينة؛ فترة خالل جمة 
 العمميات التدقيق عمى االتفاق 
 فقط. المالي المركز قائمة عناصر التدقيق عمى االتفاق 
 1.التزاماتيا سداد عمى المنشأة قدرة دراسة عمى اإلتفاق 

 : الوقت حيث من التدقيق – ثانيا

  والمتوسطة الصغير لممنشآت مناسبا النيائي التدقيق يعد : النيائي التدقيق 
 وفي الحسابات وترصيد الدفاتر إقفال بعد عممو يبدأ المدقق ألن وذلك الحجم
 إلى يؤدي أنو كما تدقيقيا لمبيانات بعد تعديل أي حدوث لعدم ضمان ىذا
 المدقق تردد لعدم وذلك المنشأة داخل العمل في ارتباك حدوث عدم

 التالية احتماالت تخفيض إلى بإضافة المنشأة عمى ومساعديو
 ؛ النتائج تأخر - أ 
 ؛ المدقق مكتب في ارتباك حدوث - ب 
 والتالعب؛ والغش اآلخطاء اكتشاف عدم - ت 
 المرغوب المستوى عمى بالفحص المدقق قيام دعم - ث. 

 التدقيق بعممية لمقيام الالزمة الزمنية الفترة قصر إلى االحتماالت ىذه ترجع 
بداء لتدقيق عممية بإنياء يمتزم المدقق ألن وذلك لمحسابات  في المحايد الفني الرأي وا 

                                                           
1
 العلوم معهد لٌسانس شهادة لنٌل مذكرة االقتصادٌة المؤسسة فً الستثماراتل المحاسبً والتدقٌق الداخلٌة الرقابة ابراهٌم زٌتونً   

 .71، ص7114 سنة االقتصادٌة
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 نياية تواريخ كانت إذا ما أو الشركة ونظام الشركات لقانون وفقا محدودة مواعيد
 .المدقق مكتب في العمل ضعف نتيجة وكذلك متقاربة أو واحدة لشركة المالية السنة

 الحسابات المدقق بو يقوم الذي المستمر التدقيق يعد : المستمر التدقيق 
 لمقيام دورية غير أو دورية فترات عمى أو ألخر وقت من المنشآت عمى بتردد

 أوال يتم الذي التدقيق يعد أخر وبمعنى تمت التي المحاسبية العمميات بفحص
 اآلموال لشركات مناسبا يعد النوع ىذا فإن ذلك غير أو السنة خالل بأول

 إلى تحتاج حيث العمميات من ضخم بعمل تقوم التي المنشآت من وغيرىا
 المدة خالل الكافي الوقت لممدقق توفر أنيا كما لفحصيا نسبيا طويل وقت
 ارتكاب فرص تقميل وبالتالي التدقيق عممية في التوسيع عمى يساعد مما

 .اآلخطاء اكتشاف سرعة ذلك عن فضال والتالعب الغش

 إلى باإلضافة ، واحد وقت في والمصحح المانع التدقيق عميو يطمق ولذلك  
 نتائج تأخر وأىميا النيائي التدقيق عيوب عمى بالقضاء يؤدي أتباعو فإن ماتقدم
 أنو إال المستمرة التدقيق مزايا من الرغم وعمى المدقق بمكتب اآلعمال وارتباك التدقيق

 : أىميا العيوب بعض يبرز قد

 -1 التدقيق؛ محل المنشأة في العمل أرتباك 
 -2 ؛ متصل غير تدقيق إنو 
 -3 المنشأة. وموظفي المدقق بين اإلنسانية العالقات توطيد 

 لمتدقيق برنامج بإعداد المدقق قيام خالل من العيوب ىذه معالجة يمكن ولكن 
 ، تدقيقيا تم التي لمعمميات والعالقات الرموز استخدام وكذلك مواعيد أساس عمى

 جدير ىو وما تدقيقيا تم التي الحسابات بأرصدة مذكرات عمل لممدقق يمكن وكذلك
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 أساس عمى يؤدييا أن المدقق يمكن والمستمر النيائي المدقق من كل أن بالذكر
 .اختيار أو تفصيمي

 :االستقالل حيث من التدقيق – ثالثا

  المسجمة المؤسسة لعمميات المنتظم الفحص عممية ىو : الداخمي التدقيق 
 وقد لممؤسسة تابعين مدققين أو داخمية جية بواسطة والسجالت الدفاتر في
 استمزم الذي اآلمر حجم المؤسسات لكبر نظرا التدقيق من النوع ىذا نشأ

 1 إتماميا  فور وجديتيا المشروع عمميات من التحقق تضمن وقاية أداة وجود
 اإلنتقادي الفحص بأنو الخارجي التدقيق تعريف يمكن : الخارجي التدقيق 

 بموجب خارجي شخص بواسطة ومستنداتيا المنشآة وسجالت لدفاتر المحايد
 إبداء بيدف ذلك منيو المطموب الفحص نوعية أتعاب عنو ى يتقاض عقد
 فترة خالل لممنشأة المالية التقارير وعدالة صدق عن المحايد الفني الرأي
 والتدقيق الخارجي التدقيق بين السابقة التفرقة من ويتضح معينة زمنية

 :2 فيمايمي حصرىا يكن تشابو أوجو ىناك أن الداخمي
 الضرورية المعمومات توفير إلى ييدف فعال محاسبي نظام يمثل منيا كل 

 .نافعة مالية التقارير إعداد في عمييا واالعتماد فييا الثقة يمكن والتي
 حدوث تقميل أو لمنع الداخمية لمرقابة فعال نظام وجود يتطمب منيا كل 

 .والغش والتالعب اآلخطاء

 :فيمايمي إيجازتيا يمكن بينيما اختالفات ىناك 

 اليدف؛ حيث من 
 ؛ بالمنشأة العالقة حيث من 

                                                           
1
 .01 ص ، 2116 الجامعة دار ، الحسابات للتدقٌق حدٌث مدخل ، جمعة حلمً أحمد  

2
 .00بلحاس كوثر، المرجع السابق، ص   
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 العمل؛ وحدود نطاق حيث من 
 ؛ لألداء المناسب التوقيت حيث من 
 المستدفين حيث من. 

 : 1االلتزام حيث من التدقيق – رابعا

  السائد لمقانون وفقا المنشأة بو تمتزم الذي التدقيق ىو : اإللزامي التدقيق 
 من المدقق تعيين ويتم )االستثمارات قانون الضرائب قانون ، الشركات قانون(

 فأنيم المدققين تعدد حالة وفي أتعابو تقدر التي وىي العامة الجمعية خالل
 ومن اآلول المدقق مؤسسو يعين ذلك من استثناء وبدون بالتضامن مسؤولون
 ) اختياري( كامل الحالة ىذه في التدقيق يكون أن الضروري

  اختياري يكون أن التدقيق في اآلصل :  (االختياري( اإللزامي غير التدقيق 
لى المشأة إلى بو القيام تبرير أمر ويرجع  ، المصالح أححاب من غيرىم وا 
 الثقة في يقيد ألنو الفردية والمنشآت الشركات يناسب التدقيق ىذا فإن لذلك

 الشركات أنصبة تجديد عند المدقق من المعتمدة الحسابات إلى واالطمئنان
 من المعتمدة الحسابات إلى واالطمئنان الثقة في يقيد ألنو الفردية والمنشآت
 االنفصال أو االنضمام عند المتضامنون الشركاء أنصبة تجديد عند المدقق
 بتدخل لو مسموح غير ألنو في الحسابات الموصى الشريك اطمئنان وكذلك

 المعتمدة المالية التقارير إلى وك البن اطمئنان إلى باإلضافة اإلدارة في
  .المنشأة من القبول في اآلمل عن فضال قروض طمب عند لممدقق

 2:االختيارات حجم أو الفحص مدى حيث من – خامسا

                                                           
1
 .07بلحاس كوثر، مرجع نفسه، ص   

2
 .00بلحاس كوثر، مرجع السابق، ص   
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  المينة بداية في سائد كان الذي التدقيق ىو : (التفصيمي( الشامل التدقيق 
 لمتأكد والمستندات والسجالت والدفاتر القيود جميع بفحص المدقق يقوم وفيو
 والغش اآلخطاء من خالية وأنيا بانتظام مقيدة العمميات جميع أن من

 مع تعارضو عن فضال والتدقيق أعباء زيادة إلى سيؤدي وذلك والتالعب
 باستمرار. مراعاتيا عمى المدقق يحرص الذي والتكمفة الوقت  عامل

 من المفردات من لجزء االختبار عمى النوع ىذا يستند : اإلختياري التدقيق 
 أو كل عمى )العينة( المختارة لممفردات الفحص ىذا نتائج تعميم مع كل

 في اصةخ يتجمى النوع ىذا أن حيث )لممجتمع( المفردات مجموعة
 الرقابة أىمية بإجالء وذلك العمميات والمتعددة الحجم كبيرة المؤسسات
 مواطن واكتشاف النظام ىذا تقييم خالل من العينة تحديد في الداخمية
 إمكانية مدة تحديد أخرى ناحية من لو المكونة اآلجزاء في والقوة الضعف
 التدقيق. من النوع ىذا تطبيق

 : مايمي نذكر التدقيق من مختمفة أنواع يوجد : اآلخرى التدقيق أنواع – سادسا

 ؛ اإلداري التدقيق 
 اإلجتماعي؛ التدقيق 
 العمميات؛ التدقيق 
 المالي. التدقيق 

 

 مخاطر التدقيق:  -ب

   :مفيوم مخاطر التدقيق 
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 القوائم عن مالئم غير رأيا المدقق يصدر أن احتمال التدقيق بمخاطر يقصد 
 مالية قوائم عن )نظيف رأي( متحفظا غير رأيا يعطي كأن .تدقيقيا بعد المالية
 تتضمنيا التي الجوىرية األخطاء اكتشاف في لفشمو نظرا جوىريا تحريفا محرفة

 غير مالية قوائم عمي متحفظا رأيا يصدر أن أو المالية، بالقوائم الظاىرة المعمومات
 1جوىريا. تحريفا محرفة

  مخاطر التدقيق تعريف : 

 في التدقيق إجراءات فشل احتمال عن عبارة :أنيا عمي التدقيق مخاطر تعرف 
 اكتشاف، بدون وبقاءىا حدوثيا يمكن التي )الجوىرية( اليامة األخطاء عن الكشف
 كل بين التنسيق التدقيق، لعممية التخطيط عند االعتبار في يأخذ أن المدقق وعمي
 التي األتعاب من فائض تحقيق وىدف التدقيق عممية في المخاطر تدني ىدف من

 عمي يجب فإنو ذلك وعمي التدقيق، عممية مصروفات تغطية بعد عمييا يحصل
 وذات تعقيدا األقل الحاالت في التدقيق وأعمال إجراءات زيادة يتجنب أن المدقق

 وذات المعقدة الحاالت في التدقيق وأعمال إجراءات تقميل أو المنخفضة المخاطر .
 بدون الحسابات مدقق فشل خطر :بأنو التدقيق خطر يعرف كما 2المرتفعة. المخاطر

 3.جوىريا محرفة مالية قوائم عمي مالئمة بطريقة رأيو تعديل في قصد

ذا  4يمي: ما نالحظ أن يمكن فإننا التعريف ىذا إلي نظرنا وا 

                                                           
1
منصور أحمد البدوي، شحاتة السٌد شحاتة، دراسات فً االتجاهات الحدٌثة فً المراجعة) مع تطبٌقات على معاٌٌر المراجعة   

 .40، ص 7117/7110االسكندرٌة  -المصرٌة و الدولٌة( الدار الجامعٌة
2
 . 01ط المخاطر، الدار الجامعٌة، طبع، نشر، توزٌع، الطبعة الثانٌة، صمحمد عبد الفتاح محمد، المراجعة مدخل قٌاس و ضب  

3
عبد الوهاب نصر علً، موسوعة المراجعة الخارجٌة الحدٌثة وفقا لمعاٌٌر المراجعة العربٌة و الدولٌة و األمرٌكٌة، الجزء األول،   

 . 741الدار الجامعٌة، ص 
4
، التدقٌق المحاسبً فً المؤسسات العمومٌة )دراسة مقارنة(، تخصص تسٌٌر، كلٌة العلوم ٌعقوب ولد الشٌخ محمد ولد أحمد ٌورة  

 .072، ص 7100/7100االقتصادٌة و التسٌٌر و العلوم التجارٌة، جامعة بوبكر بلقاٌد، تلمسان، 
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 لرأي الحسابات مدقق إبداء من الناتج الخطر عن عبارة التدقيق خطر أن 
 يعدل أن عميو كان أنو ذلك ومعني .جوىري تحريف بيا مالية قوائم عمي معدل غير
 .معاكسا أو متحفظا رأيا يبدي كأن المالية، القوائم ىذه عمي رأيو

 الحسابات مدقق يعدل أن يستدعي المالية القوائم في جوىرية تحريفات وجود أن -
 .الرأي تعديل في الفشل خطر تحمل فقد يفعل لم فإن القوائم، ىذه عمي رأيو

 وبالتالي المالية، القوائم وحسابات قطاعات في تكون ىذه الجوىرية التحريفات أن -
 .المالية القوائم ىذه تتضمنيا كما اإلدارة تأكيدات أو مزاعم في

 رأيو تعديل عدم بسبب فشمو عن ومينيا قانونيا الحسابات مدقق مساءلة إمكانية -
 مدقق يحرص أن المفروض فمن وبالتالي جوىري، تحريف بيا ماليةة قوائم عمي

 .التدقيق خطر تدنية عمي الحسابات

 ونتائجو، الفشل ىذا عن المسؤولية من الحسابات مدقق إعفاء إمكانية عدم -
 عمي أثره يراعي وأن الخطر ىذا عمي سميم ميني حكم بإصدار مطالب وبالتالي
 .التدقيق إجراءات تخطيط

 

  مكونات مخاطر التدقيق : 

 الرأي بإبداء الحسابات مدقق يقوم أن عمييا المتعارف التدقيق معايير تقتضي  
 بتحديد يقوم فإنو الخطر لمستوي تحديده عند أنو إال .واحدة كوحدة المالية القوائم في

 بصورة المالية بالقوائم المدرجة الحسابات أرصدة من رصيد لكل الخطر مستوي
 لعممية النيائية المخاطر فإن لذلك ونتيجة العمميات، من مجموعة لكل أو منفردة
 يتعمق وما العمميات، من المعين النوع أو المعين الرصيد طبيعة عمي تتوقف التدقيق



المحاسبي و المالي للتدقيق العام االطار                           االول الفصل  
 

16 
 

 ناحية من التدقيق إجراءات فاعمية ومدى ناحية، من الداخمية الرقابة إجراءات من بيا
 نوع أو معين برصيد الخاصة التدقيق لعممية النيائية المخاطر فإن وعموما .أخرى
 المعين النوع أو الرصيد طبيعة ىي عناصر ثالثة عمي تتوقف العمميات من معين
 التدقيق إجراءات فاعمية بو، الخاصة لداخميةا الرقابة إجراءات فاعمية العمميات، من

 .العنصر ىذا فحص في الحسابات مدقق يستخدميا التي والتفصيمية التحميمية
  1ي:ى التدقيق لخطر مكونات ثالث ىناك وعموما

 من النوع ىذا القانونيين لممحاسبين األمريكي المعيد يعرف :المالزمة المخاطر
 لمخطأ العمميات من معين نوع أو معين حساب رصيد استعداد :أنو عمي المخاطر

 أو أخرى حسابات أرصدة في األخطاء من غيره مع اجتمع إذا جوىريا يكون قد الذي
 الداخمية. لمرقابة خاصة إجراءات وجود عدم مع وذلك أخرى، عمميات في

 الداخمية الرقابة مخاطر القانونيين لممحاسبين األمريكي المعيد يعرف :الرقابة مخاطر
 معين نوع في أو األرصدة أحد في خطأ حدوث من الناتجة المخاطر تمك :أنيا عمي
 نوع في أو أخرى أرصدة في أخطاء مع اجتمع إذا جوىريا يكون والذي العمميات من
 إجراءات طريق عن مناسب وقت في اكتشافو أو منعو يمكن وال العمميات، من

 2الداخمية. المحاسبية الرقابة

 الدقة عدم عمي التعرف عمي القدرة عدم احتمال في تكمن :االكتشاف عدم مخاطر
 ىذا محددة، رقابة إجراءات بواسطة المحاسبة مجال في أو العمميات سيرورة في

 تمت قد التسجيالت كل باعتبار حتى أو النظرية باب في حتى موجود يبقي الخطر
 3مراقبتيا.

                                                           
1
 .073ٌعقوب ولد الشٌخ محمد ولد أحمد ٌورة، المرجع السابق، ص   

2
 .001ٌورة، المرجع نفسه، ص  ٌعقوب ولد الشٌخ محمد ألحمد  

3
 .000المرجع نفسه، ص   
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 معايير التدقيق:   1.1

 عمى اعتمادا أخرى إلى حالة من كبيرا اختالفا التدقيق عمميات جودة تختمف 
 مرحمة المبكرة منذ التدقيق منيجية أدركت وقد الشخصي وحكمو المدقق وخبرة معرفة
 التي و األىدافو االجراءات األداء لجودة مقياس تعتبر التي لممعايير الممحة الحاجة
 األمريكي المجمع ويعتبر الفحص أثناء المدقق يتبناىا أن يجب والتي تحقيقيا يجب

 المنظمة ىو American Institute Of Certified Public القانونيون لممحاسبين
 يضم ، 1887 سنة حيز الى ظير .العالم نطاق عمى التدقيق مينة ترعى التي

 2016 سنة حتى.دولة 145 يضم. العالم عبر عضو 400.000 من أكثر اإلتحاد
 كما أقسام ثالثة إلى المعايير ىذه القانونين لممحاسبين األمريكي المعيد قسم وقد ،

 1يمي: 

 :العامة المعايير -أ

 ثالثة من وتتشكل بو يقوم ما وجودة المدقق بمؤىالت المعايير ىذه تتعمق 
 :يمي كما بالترتيب نذكرىا معايير

 المدقق يكون أن يجب :المينية لكفاءةا وأو العممي أ العممي التأىيل معيار 
 قانونيا تؤىمو شيادة عمى متحصل يكون أن يجب أي عمميا تأىيال مؤىال

 وعمى التدقيق لعممية الخاضعة لممؤسسات المالية القوائم عن األحكام إلصدار
 والتي مينية وكفاءة عممي تأىيل لو يكون أون . 39 سميمة عممية أسس
 الحديثة بالتطورات  ممما يظل أون التدقيق، ميدان في فعالة خبرة وجود تعني
 .الميدانية لتربصات او و الندواتا الممتقيات خالل من التدقيق مجال في

                                                           
1
 Hammini Allel, Le Control Interne Et L'élaboration Du Bilan Comptable, (Office Des Publications 

Universitaires ,Alger, 2003، P51. 
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 تجاه استقاللو عمى المدقق يحافظ أن المعيار ىذا يعني :االستقالل معيار 
 ىناك تكون ال المعيار ىذا وبدونو التدقيق، بميمة المتعمقة األمور جميع
 :المدقق استقاللية مدى لتحديد التالية النقطتين توافر وينبغي ، 40 تدقيق

 استقالل وجود بتدقيقيا؛ يقوم التي المؤسسة مع لممدقق مادية مصالح وجود عدم
 . ذاتي

 عمى الدالة الثالثة األبعاد تحدد أن يمكن التاليتين النقطتين توافر خالل من 
 :يمي كما المدقق استقالل

 التدقيق؛ برنامج إعداد في االستقالل 
 الفحص؛ مجال في االستقالل 
 التقرير عداد إ في االستقالل. 

 
 المينية العناية معيار: 

 إعداد وخالل ميمتو تأدية أثناء المعقولة المينية العناية المدقق يبذل أن يجب 
 تقتضي كما بو، يقوم ولماذا بو يقوم الذي العمل لطبيعة الجيد تفيمو خالل من تقريره
 .واىتمام وبدقة أخطاء بدون خدماتو المدقق يقدم أن المينية العناية

 1:الميداني العمل معايير -ب

 المدقق مؤىالت توضح فيو وتنفيذىا، التدقيقجراءات بإ المعايير ىذه تتعمق 
 :يمي ما في المعايير ىذه تتمثل أعمال من بو يقوم وما

 و االشراف التخطيط كفاية معيار: 
                                                           

1
روانً، التدقٌق المالً و المحاسبً، مطبوعة مقدمة لطلبة المحاسبة و التدقٌق، كلٌة العلوم االقتصادٌة التجارٌة و علوم   بوحفص  

 .77، ص 7102/7103التسٌٌر، جامعة غرداٌة،  
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 يقوم الذي لمعمل كافية خطة وضع المدقق عمى يجب أنو المعيار ىذا يعني 
 الميداني لمعمل جدا ميم بدوره ىو لذيا او لمتنظيم أساسي التخطيط أن حيث بو،

 وعممي عممي تقييم مع السابقة التقارير عمى لمتدقيق العممية الخطة وتعتمد السميم
 .المساىمين أعمال عمى جدي شرافإ ىناك يكون أن يجب كما ، 41 ألساسياتيا

 الداخمية الرقابة نظام تقييم معيار: 

 المفردات ولحجم المتبناة التدقيق لنوعية محدد أىم الداخمية الرقابة نظام يعتبر 
 نقيم يجب ليذا المعمومات ومصداقية ونوعية درجة عمى اعتمادا اختبارىا، رد ا الم

 وبقصد عمييا االعتماد مدى لتقرير المؤسسة في بيا المعمول الداخمية الرقابة أنظمة
 في تستخدم التي التدقيق اجراءات ألن بيا القيام الالزم االختبارات نطاق تحديد
 لدييا شركة في تستخدم التي تمك عن يختمف قوي داخمية رقابة نظام لدييا شركة
 رقابة نظام

 األدلة كفاية معيار: 

 طريق عن التدقيق قرائن أو اإلثبات أدلة من واف قدر عمى الحصول يجب 
 في الرأي إلبداء سميم كأساس وغيرىا و االستفسارات لمالحظة او المستندي الفحص
 وصالحية جودة ذو اإلثبات أدلة تكون أن يجب حيث الفحص، تحت المالية القوائم
  .فعالة تكون أون مالئمة

 :التقرير إعداد معيار  -ج

 أدلة وتقييم تجميع لعممية تتمة وىو التدقيق عممية ذروة ىو التدقيق تقرير 
 األساسي اليدف ىو الرأي وىذا الرأي عن التعبير بغرض لمناسبة او الكافية اإلثبات
 مخاطر قدر قد المدقق يكون أن بعد إال الرأي  عن التعبير يمكن الو لممدقق،
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 مقيدا غير المتضمن التدقيق تقرير فإن ،كذلك التدقيق اختبارات جميع أوكمل التدقيق
 تعديالت إدخال عمى وافق قد العميل يكون حتى وغيرىم لممساىمين إصداره يمكن ال

 إبداء من أشكال أربع ولممدقق المالية، القوائم في إلفصاحات او الالزمة التدقيق
 :لرأيا

 متحفظ الغير الرأي: 

 عادي، بشكل قدمت المالية القوائم أن يبين حيث النظيف بالتقرير ويسمى 
 وفقا ىو نقديةال او لتدفقات او العمميات نتائج إلى باإلضافة المالي المركز من وكل

 . عنيا المتعارف المحاسبة لمبادئ

 المقيد لرأيا: 

 مسائل وجود ويعني باستثناء، مقيد الرأي أن أي التحفظي بالتقرير ويسمى 
 .المالية القوائم تحتويو ما في تحفظات وجود أي التقييد بيا يرتبط

 

 

 

 المعاكس الرأي: 

 من كل عادل بشكل تقدم ال المالية القوائم أن أي السالب بالتقرير ويسمى 
 المحاسبة مبادئ مع يتفق بما لمكيان النقدية اولتدفقات العمميات ونتائج المالي المركز

 عمييا. المتعارف
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 1أخرى تدقيق معايير -د

 التدقيق معايير أكثر ومن التدقيق أنواع بإختالف التدقيق معايير أنواع تختمف 
 :ىناك إنتشار

 الدولية الداخمي التدقيق معايير - IIAs : 

 وتم IIA األمريكي الداخميين المدقيقن معيد أصدرىا معايير عبارة ىو 
 داخل الداخمي التدقيق عممية وتعزيز ألداء إطار وتضم IFAC طرف من إعتمادىا
 الدولية المعايير كذلك وتسمى . 1978 سنة معيار أول إصدار وتم .الشركات
 INTERNATIONAL STANDARDS FOR الداخمي لمتدقيق المينية لمممارسة

THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING 
 معيد  IIAاألمريكي الداخميين المدقيقين معيد يصدرىا IPPF آخر إختصار وىناك

 مستقمة ىيئة ىو Institute of Internal Auditors األمريكي الداخميين المدقيقين
 أكثر يضم الداخمي بالتدقيق خاصة دولية معايير لوضع وىذا 1941 سنة تأسست

 .CIA معتمد داخمي مدقق شيادة ويمنح دولة 165 من

 

 

 المعمومات أنظمة تدقيق معايير : 

 ( المعمومات أنظمة عمى والرقابة لتدقيق الدولية الجمعية تصدرىا معايير ىو 
ISACA ( المعمومات أنظمة عمى والرقابة لتدقيق الدولية الجمعية Information 

                                                           
1
 .01بوحفص روانً، المرجع السابق، ص   
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Systems Audit and Control Association سنة تأسست مستقمة ىيئة ىو 
  .المعمومات نظم بتدقيق خاصة دولية معايير لوضع وىذا 1967

 أصدرىا التي GAGAS و الحكومية التدقيق معايير ىناك ذلك إلى باإلضافة 
 الحكومية، األجيزة تدقيق أجل من األمريكية المتحدة الواليات في المحاسبة مكتب

 الحكومية األجيزة تتسمميا التي الحكومية واألموال الوظائف، األنشطة، البرامج، 
  : 1بالتالي المعايير وتتعمق

 المينية؛ المدقق مؤىالت 
 التدقيق؛ جيد نوعية 
 التدقيق بتقرير الخاصة المميزات. 

 
 الشرعي التدقيق معايير: 

 االسالمية المالية لممؤسسات رجعة ا والم المحاسبة ىيئة تصدرىا معايير ىي 
 المالية والمؤسسات لممصارف المالية المحاسبة ىيئة سابقاً  تسمى كانت والتي

 من عدد من الموقعة التأسيس اتفاقية بموجب أنشأت حيث ) الييئة (اإلسالمية،
 م 1990 فيبراير 26 وافق الم ىـ4141صفر 1 بتاريخ اإلسالمية المالية المؤسسات

 مارس 27 الموافق ه 1411 رمضان 11 في الييئة تسجيل تم وقد .الجزائر في
 ال مستقمة معنوية شخصية ذات عالمية ىيئة بصفتيا البحرين دولة في م 1991
 .الربح إلى تسعى

 أىمية  و أىداف التدقيق:   1.1

                                                           
1
 .31 ص ، 2009 للنشر،األردن، صفاء دار األولى، الطبعة ،والتأكيد التدقيق في المعاصرة اإلتجاهات جمعة، حلمً أحمد  
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 التقييم وسائل أىم من تجعمو المؤسسة في التدقيق أىمية إن أىمية التدقيق: -أ
 المتبعة والسياسة األىداف حسب المؤسسة وظائف من وظيفة لكل والفحص والرقابة
 تستوجب لذلك المؤسسة، تواجو التي والسمبيات النقائص لتشخيص المتوفرة والوسائل
 .1 جوانبيا لكل شاممة دراسة التدقيق عممية

 المؤسسة في المصمحة ذات األطراف من العديد تخدم وسيمة التدقيق ويعتبر 
 يخدم أن يجب التدقيق بعممية القيام أن حيث ذاتو حد في غاية يعتبر وال وخارجيا
 المالي المركز عدالة عمى التعرف في مصمحة ليا تجد التي الفئات من العديد

 : األطراف ىذه ومن لممؤسسة،

  ورجال والمالك، المشروع، إلدارة بالنسبة المحاسبي التدقيقأىمية 
 في تستخدم التي المحاسبية البيانات عمى المؤسسة إدارة تعتمد: االقتصاد
 تحرص ىنا ومن عالية، بكفاءة أىدافيا لتحقيق لممستقبل، والتخطيط الرقابة،
 . محايدة ىيئة قبل من مدققة البيانات ىذه تكون أن عمى

 التخاذ االقتصادية، لوحداتيم المالي المركز بمعرفة فتيتم المالك فئة أما 
 باالعتماد ممكن، عائد أكبر ليم تحقق التي رتيم استثمارا بتوجيو المتعمقة القرارات

 عمى يعتمدون االقتصاد رجال نجد أخرى جية ومن المالية القوائم وصحة دقة عمى
 وفي الخام، الداخمي والناتج القومي، الدخل تقرير في )المالية القوائم( األخيرة ىذه
 . االقتصادية الخطط برامج رسم

 قراضاإل ومؤسسات والبنوك، ،و الموردين لمدائنين، بالنسبة أىميتو: 

 المالية، القوائم وسالمة لصحة المدقق تقرير عمى يعتمدون المورد، و لمدائن بالنسبة
 االئتمان منح في الشروع قبل بااللتزامات الوفاء عمى والقدرة المالي، المركز لمعرفة

                                                           
1
 .10عادل مقدم، المرجع السابق، ص   
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 المركز عمى فتعتمد األخرى االقراض ومؤسسات والبنوك، فيو، والتوسع التجاري
 . مشروعاتيا تمويل في لممؤسسة السميم المالي

 الحكومية الييئات و الضرائب إدارة لمنقابات بالنسبة أىميتو : 

 اإلدارة مع المفاوضات في المدققة المالية القوائم عمى العمال نقابة تعتمد 
 الييئات تعتمدىا كما األرباح، في والمشاركة العمل، زيا ا م وتحقيق األجور، بشأن

 الوعاء تحديد الرقابة، التخطيط، منيا عدة أغراض في الضرائب إدارة الحكومية،
 1الصناعات. لبعض اإلعانات وتقديم الضريبي،

 تطور مدى إلى ننظر جعمنا التدقيق لمينة التاريخي التطور إن أىداف التدقيق: -ب
 عدة في األىداف حصر يمكن لذا الحالي، وقتنا إلى النشأة منذ وأىدافو مضمونة،

 : يمي فيما منيا نذكر نقاط،

o مدى وتقدير , وسجالتيا المحاسبية البيانات ودقة صحة من التأكد 
  عمييا االعتماد

o غش أو أخطاء من المحاسبية بالدفاتر يوجد قد ما اكتشاف . 
o ىو ما مع المالية القوائم مطابقة حول محايد فني رأي عمى الحصول 

 . والسجالت  بالدفاتر مقيد
o المفاجئة المدققة الزيارات طريق عن والغش , األخطاء فرص تقميل 

 . لدييا المستخدمة الرقابة أنظمة وتدعيم , لممؤسسة
o  وتحديد , األىداف تحقيق ومدى , تنفيذىا ومتابعة , الخطط مراقبة 

 2معالجتيا وطرق أسبابيا و , االنحرافات

                                                           
1
 عمان، والتوزٌع، للنشر الرواق  مؤسسة األولى، الطبعة ،والتطبٌق النظرٌة بٌن الحسابات مراجعة ،جربوع محمد ٌوسف 1   

 .13، ص 7111األردن،
2
 األردن، عمان، والتوزٌع، للنشر رق ا الو مؤسسة األولى، الطبعة ،والتطبٌق النظرٌة بٌن الحسابات رجعة ا م ،جربوع محمد ٌوسف 1  
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 مبادئ و فروض التدقيق المالي و المحاسبيالمطمب الثاني:   

 والمحاسبي المالي التدقيق مبادئ 1.1

 أركانو من ركن بكل وترتبط لمتدقيق، العممية المبادئ من مجموعتان ىناك 
 :إلى تقسيميا يمكن لممدققة العممية المبادئ فإن ذلك عمى وبناءا (التقرير التأكيد،)

 أحداث بطبيعة التامة المعرفة المبدأ ىذا ويعني :الرقابيدراك اإل تكامل مبدأ 
 طرافباأل وعالقتيا المؤسسة كيان عمى والمحتممة الفعمية وآثارىا المؤسسة
 لممعمومات المختمفة طرافاأل احتياجات عمى والوقوف جية، من األخرى

 1 أخرى جية من اآلثار ىذه عن المحاسبية
 مدى يشمل أن المبدأ ىذا ويعني :االختياري الفحص مدى في الشمولية مبدأ 

 المالية التقارير وكذلك والفرعية الرئيسية المؤسسة أىداف جميع الفحص
 وتمك األىداف ليذه النسبية األىمية مراعاة مع المؤسسة بواسطة المعدة
 .التقارير

 إلى اإلقالل ضرورة إلى المبدأ ىذا ويشير :الفحص في الموضوعية مبدأ 
 وذلك الفحص أثناء التمييز أو الشخصي التقرير عنصر من ممكن حد أقصى

                                                                                                                                                                      
 .14، ص 2000

1
 ص ، 2015 األردن، عمان، والتوزٌع، للنشر صفاء دار للتدقٌق، الدولٌة للمعاٌٌر وفقا والتأكٌد التدقٌق إلى المدخل جمعة، حلمً أحمد  

51-07. 
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 وتدعمو المدقق رأي تؤيد التي اإلثبات أدلة من الكافي العدد إلى باالستناد
 وتمك نسبيا، كبيرة أىمية ذات تعتبر التي والمفردات العناصر اتجاه خصوصا

 .غيرىا من أكبر فييا الخطأ حدوث احتمال يكون التي
 فحص وجوب إلى المبدأ ىذا ويشير :اإلنسانية الكفاية مدى فحص مبدأ 

 ليا لما اإلنتاجية الكفاية فحص بجانب المؤسسة في  اإلنسانية الكفاية مدى
 وىذه المؤسسة، أحداث عن المدقق لدى الصحيحلرأي ا تكوين في أىمية من

 تحتويو ما عن تعبير المناخ وىذا لممنشأة، السموكي لممناخ مؤشر ىي الكفاية
 .والمشاركة واالتصال والحوافز والسمطة لمقيادة نظام من المؤسسة

 تقارير أن االعتبار بعين األخذ إلى المبدأ ىذا يشير :االتصال كفاية مبدأ 
 العمميات عن وعادلة صادقة صورة تنقل أداة تعتبر الحسابات مدقق

 من بيا، ثقتيم عمى لتبعث معيا المتعاممة الجيات لجميع لممنشأة االقتصادية
 .التقارير ىذه من المرجوة األىداف تحقيق أجل

 المدقق تقرير محتوياتو تكون أن مراعاة إلى المبدأ ىذا يشير :اإلفصاح مبدأ 
و  المبادئ تطبيق ومدى المؤسسة، أىداف تنفيذ مدى  توضح الخارجي

 إظيار ضرورة عمى اإلفصاح ىذا وينص فييا، والتغيير المحاسبية االجراءات
 .والسجالت المستندات الداخمية، الرقابة أنظمة في الضعف نقاط

 وعناصر معنويات تكون أن مراعاة إلى المبدأ ىذا ينص :اإلنصاف مبدأ 
 بالمؤسسة، المرتبطة الجيات لجميع وعادلة منصفة  الخارجي المدقق تقرير
 .الخارجية أو الداخمية طرافاأل سواء
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 واضحاتقرير تفسيرا  يشمل أن مراعاة إلى المبدأ ىذا ويشير :السببية مبدأ 
 أسباب عمى تحفظاتو تبنى وأن المدقق بو يواجو عادي غير تصرف لكل

 1.وموضوعية حقيقية

 التدقيق المالي و المحاسبي:  فروض 1.1

 التوصل بغية منظم تفكير ألي البداية نقطة الخارجية المدققة فروض تمثل  
 بمثابة ىي المدققة ففروض المدققة، لنظرية عام إطار وضع في تساىم نتائج إلى

 األفكار وتطوير المدققة، نظرية تطوير في الباحثون منو ينطمق الذي األساس
 المفاىيم، في المتمثمة المدققة نظرية عناصر بقية وبالتالي بالمينة، الخاصة العممية

 2 .و االجراءات األىداف، المعايير،

  كمدقق بعممو البند ىذا في الحسابات مدقق يقوم :المدقق استقاللية 
 ال أن عمى والمدقق، المؤسسة بين ما المبرمة االتفاقية تضعو ما  لحسابات

 لمدقق األساسي الواجب أن عمى التدقيق، بمعايير االتفاقية ىذه تخل
 وعادلة صادقة بصورة تمثل وأنيا المالية القوائم في الرأي  إبداء ىو الحسابات
  .القوائم تمك لمستخدمي تقريره وتقديم لمنشأة الحقيقي المالي الوضع

 بوجود مرتبط الفرض ىذا أن المالحظ من:لمفحص المالية البيانات قابمية 
 مبرر فال لمفحص، قابمة المالية والقوائم البيانات تكن لم فإذا المدققة، مينة
 المدققة طبيعة أن من قوتو الفرض ىذا ويستمد المينة، ىذه لوجود إذن

 قابمية ثم ومن المنطق، من جذوره يستمد الذي البرىان عمى تعتمد جعمتيا

                                                           
1
 . 07 ص سابق، مرجع جمعة، حلمً أحمد  

2
، 0 سطٌف جامعة التسٌٌر، وعلوم االقتصادٌة العلوم كلٌة ،دكتوراه أطروحة رجعة، ا للم المهنً التنظٌم عمر، شرٌق2ً  

 .01-00، ص ص 7100/7107
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 الضروري بالبرىان الحسابات مدقق مد عمى ستعمل لمفحص المالية البيانات
 1 .سالمتيا مدى في الرأي إلبداء

  يقوم:التالعب أو العادية غير األخطاء من لمفحص المالية القوائم خمو 
 المقدمة المالية المعمومات قوائم أن بافتراض المدققة بعممية الحسابات مدقق

 ىذا ثبات عدم حالة وفي التالعب، أو العادية غير األخطاء من خالية لو
 كما اختياري وليس البيانات لكافة تفصيمي يصبح المدقق عمل فإن الفرض

 ىذا في يتطمب التالعب أو األخطاء ىذه وجود أن حيث المفترض، ىو
 وجود عدم من يتأكد حتى والسجالت الدفاتر لكافة التفصيمي الفحص المرفق
 2 .أخطاء

  من مجموعة عمى الداخمية الرقابة نظام يقوم :سميم داخمي رقابة نظام وجود 
 مما خطأ، حدوث احتمال من االبتعاد وجود إلى يؤدي أي والمفاىيم األسس
 ذلك يعني وال السميم، الرقابة نظام وجود إلى استنادا بعممو يقوم المدقق يجعل
 مخرجات فإن وفعال سميم رقابة نظام المنشأة في توفر فإذا الخطأ حدوث عدم
 والمالك اإلدارة قبل من أكبر بدرجة عمييا االعتماد يمكن المعمومات نظام

 3 .منشأة أي في الداخمية الرقابة نظام ويشمل
  أن نجد :الظروف في تغير يظير لم ما المستقبل في الماضي حقائق ثبات 

 المشروع، استمرار فرض وىو المحاسبة، فروض أحد من مستمد الفرض ىذا
 وأن تصرفاتيا في رشيدة المشروع إدارة أن لممدقق اتضح إذا أنو يعني وىذا

 المستقبل، في كذلك الوضع يستمر أن يفترض فإنو سميمة، الداخمية الرقابة
 الرقابة وأن التالعب، إلى تميل المشروع إدارة أي ذلك عكس لممدقق تبين واذا

                                                           
1
بن نعجة كمال، رقاقً مروان، جودة التدقٌق المحاسبً و أثرها على طبٌعة القرار و تنافسٌة المؤسسة االقتصادٌة، تخصص تدقٌق   

 .14-13، ص ص 7102/7103و مراقبة التسٌٌر، كلٌة العلوم االقتصادٌة ، التجارٌة و علوم التسٌٌر، جامعة أحمد دراٌة، أدرار، 
2
 .14ووان، المرجع نفسه، ص بن نعجة كمال، رقاقً مر  

3
 . 70 ص سابق، مرجع الحسابات، رجعة ا لم الحدٌث المدخل جمعة، حلمً أحمد  
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 حرص في ويكون االعتبار بعين ذلك يأخذ أن يجب فإنو ضعيفة، الداخمية
  .القادمة الفترات في منيا

  واإلدارة الخارجية المدقق من كل محاكمة بين حتمي تعارض وجود عدم: 
 ومدقق المؤسسة إدارة بين لممنفعة تبادل ىناك أن يتضح الواقع خالل من

 ترتبط التي المعمومات عمى قراراتيا معظم اتخاذ في تعتمد فاإلدارة الحسابات،
 أي وتقدميا المؤسسة لنجاح وفائدتيا ألىميتيا وذلك الحسابات، مدقق برأي 
 يتم لم التي تمك من أكبر بدرجة تدقيقيا تم التي المعمومات من تستفيد أنيا

 1.قراراتيا  اتخاذ عند تدقييا
 المبحث الثاني: مينة تدقيق الحسابات

 المطمب األول: شروط و قواعد ممارسة مينة تدقيق الحسابات 

 الحسابات تدقيق مينة ممارسة شروط1.1

 :2التالية الشروط تتوفر أن يجب الحسابات تدقيق مينة لممارسة 

 الجنسية؛ جزائري يكون أن  
 معترفا شيادة أو الحسابات لمدقق الجزائرية الشيادة حائزا عمى يكون أن 

 بمعادلتيا؛
 والسياسية؛ المدنية الحقوق بجميع يتمتع أن 
 بشرف مخمة جنحة أو جناية بارتكاب حكم حقو في صدر قد يكون ال أن 

 المينة؛
 المصف في مسجال يكون وأن بالمالية المكمف الوزير من معتمدا يكون أن 

 الشركة أو الحسابات لمدققي الوطنية الغرفة في أو المحاسبين لمخبراء الوطني
                                                           

1
 .14بن نعجة كمال، رقاقً مروان، المرجع السابق، ص   

2
 .00-01بن نعجة كمال، رقاقً مروان، المرجع السابق، ص ص   
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 ىذا في عمييا المنصوص الشروط وفق المعتمدين لممحاسبين الوطنية
 القانون؛

 المحاسب الخبير يؤدي" 6 المادة في عمييا المنصوص اليمين يكون أن 
 المصف في التسجيل وقبل االعتماد بعد المعتمد والمحاسب الحسابات ومدقق
 عمل، بأي لقيام وقبل الوطنية المنظمة في أو الوطنية الغرفة في أو الوطني
 بالعبارات مكاتبيم تواجد لمحل إقميميا المختص القضائي المجمس أمام اليمين
 أخمص أن وأتعيد قيام أحسن بعممي أقوم أن العظيم العمي باهلل أقسم :اآلتية
 المتصرف سموك األمور كل في وأسمك المينة سر أكتم وأن وظيفتي تأدية في

  ."شييد أقول ما عمى واهلل الشريف، المحترف

 الحسابات تدقيق مينة قواعد 1.1

 القواعد من بمجموعة االلتزام بيا القائم الشخص عمى الحسابات مراقبة مينة لممارسة
  :منيا

 :والموضوعية االستقاللية  -أ

 لممؤسسة المالية الحالة عن صادق أو رأي حكم إصدار لممدقق يتسنى متى 
 عمى يؤثران قد ربح أو مصمحة أي المراقبة تنفيذ عند يممك ال أن عميو يجب

  .الحكم وموضوعية استقاللي

 :المينية العناية -ب

 ويمزمون بمينتيم العناية عن العامة المسؤولية تحمل الحسابات مدققي عمى 
 الكافية المينية العناية يبذل أن الحسابات مدقق عمى أي النتائج دون الوسائل بتوفير
 و االشراف لممدققة كالتخطيط لمتقرير واعداده الشركة حسابات بمدققة قيامو عند
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 عمل ألوراق إعداده عمييا، المتحصل و البراىين األدلة من والتأكد مساعديو عمى
 الفحص معايير التزام مع المحايد، الفني ريو أ وابداء المالية، لمقوائم تقييمو المدققة،

  المينية والواجبات

 :المينية الكفاءة -ج

 بيدف ودقة، اىتمام بكل الميمة تنفيذ المدقق من يستدعي الحسابات تدقيق 
 من المدقق يتمكن وحتى لمتدقيق النيائي و القرار الحكم إلصدار متين أساس إنشاء

 :ب يقوم أن البد والمحاسبي المالي التدقيق مينة ممارسة

 كفاءتو؛ لتبرير القانون يفرضيا شيادات  
 ينصب ذلك إلى إضافة الحسابات لمدققي الوطنية الغرفة جدول في التسجيل 

 الحسابات؛ مدقق بيا الممزم والتطبيقي النظري التكوين شروط  عمى القانون
 التي وتصريحاتو أعمالو في المسؤولية كل المدقق يتحمل الكفاءات وىذه 

 المحاسبة لمبادئ تخضع وقانونية عممية ومصادر  أدلة عمى طبعا تستند
 .عمييا المتعارف

 :المينة سر  -د

 العميل أو المؤسسات مع لمتعامل أساسية ميزة يعتبر المينة بسر االحتفاظ إن 
 ضرورية رىا ا ي التي المعمومات جميع عمى يطمع الحسابات مدقق أن امعموم فمن

 ممزم فيو لذا لممؤسسة سرية معمومات عمى التعرف إلى يؤدي الذي الشيء لمتدقيق
 الحسابات مدقق يتقيد تنص وال كما إفشاء اقانون لزم إذا إال عمييا والمدققة بالكتمان
 عمييا المنصوص 10 رقم القانون من 72 المادة عميو - الحاالت في الميني بالسر
 .القانون في
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 المطمب الثاني: ميام مدقق الحسابات

 شخص كل القانون مفيوم في الحسابات، مدقق يعتبر . تعريف مدقق الحسابات:1
 حسابات عمى المصادقة ميمة مسؤوليتو، وتحت الخاص باسمو عادية بصفة يمارس

 بو. المعمول التشريع ألحكام ومطابقتيا وانتظاميا والييئات الشركات

 والمجاز والمستقل المؤىل الشخص أنو عمى الحسابات مدقق يعرف وعميو 
 عينتو التي الجيات أو الجية إلى حوليا تقريره وتقديم المالية، البيانات مدققة إلنجاز
 إلى تقريره يقدم الذي )العامة المساىمة شركات حسابات مدقق( المثال سبيل وعمى
 1والمساىمين. اإلدارة مجمس إلى أو عينتو، التي العامة الييئة

 . ميام مدقق الحسابات: 1

 ا الج رسيم ا والم القوانين في ورد ما منيا وتتعدد الحسابات مدقق ميام تتنوع 
 2 :منيا نذكر أن ويمكن بالمينة الخاصة زئرية

 ومطابقة وصحيحة منتظمة السنوية الحسابات بأن )الشيادة أو( المصادقة 
 المالية لموضعية بالنسبة األمر وكذا المنصرمة السنة عمميات لنتائج تماما

 .والييئات الشركات وممتمكات
 تقرير في المبينة لممعمومات ومطابقتيا السنوية الحسابات صحة فحص 

 .الحصص حاممي أو الشركاء أو لممساىمين المسيرون  يقدمو الذي التسيير
 تقرير يدعى الذي العام تقريره في الميمتين تمك تأديتو الحسابات مدقق يترجم 

 المالية. القوائم حول الرأي عن التعبير

                                                           
1
 .70ص  ، 2004 ص ،2 ط عمان، للنشر، وائل دار والعملٌة، النظرٌة الناحٌة من التدقٌق إلى مدخل التمٌمً، هادي  

2
 .00-07بن نعجة كمال، رقاقً مروان، مرجع سبق ذكره، ص ص   
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 اإلدارة مجمس من عمييا المصادق الداخمية الرقابة اجراءات حول الرأي إبداء 
 التي الشركة بين المنظمة االتفاقيات إبرام شروط تقدير المسير أو  المديرين ومجمس

 تكون التي والييئات المؤسسات بين أو ليا التابعة الييئات أو والمؤسسات رقبيا ا ي
 .مباشرة غير أو مباشرة مصالح المعنية لمشركة المسيرين أو باإلدارة لمقائمين فييا

 قد نقص بكل المؤىمة المداولة الييئة أو العامة والجمعية المسيرين إعالم 
 .الييئة أو المؤسسة يعرقل استمرار استغالل أن طبيعتو ومن عميو، اطمع أو يكتشفو

 األقل عمى تمثل التي الضمان ألسيم اإلدارة مجمس أعضاء حيازة من التأكد 
 .الشركة من رأس مال % 20

 عمى التسبيقات بتوزيع تسمح ونتائج احتياطات تظير الميزانية أن من التحقق 
  .األسيم أرباح

 و احتراميا المال تخفيض أو رأس رفع عممية وانتظام سالمة من التأكد 
 .والتنظيمية التشريعية  النصوص ألحكام

 ألحكام و احتراميا أسيم ذات الشركة تحويل عممية وانتظام سالمة من التأكد
 .والتنظيمية التشريعية  النصوص
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 خالصة الفصل:
 بإبراز وذلك لمتدقيق العريضة الخطوط يوضح أن حاولنا سبق ما عمى بناءا

 التدقيق لعممية الدعائم بمثابة وىي الفصل ىذا في الواردة التدقيق عموميات
 المتعارف لممعايير يستجيب أن شأنيا من والتي المالية القوائم ومراجعة المحاسبي

 أخرى جية من العامة واآلىداف جية من العامة المرسومة اآلىداف وتحقيق عمييا
 ولذلك الحالية االقتصادية الظروف ظل في بالغة بأىمية يحظى التدقيق أصبح ولقد
 سنتطرق ما وىذا التدقيق مينة لممارسة وات وخط قواعد يتبع أن المدقق عمى يجب
 .الموالي الفصل في إليو
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 تمهيد

ر التدقيق المحاسبي  و مراجعة الحسابات ميدان شاسو شيد تطورات يعتب 
كبيرة و شكل ممحوظ و متواصل أدت بو الى أن يحتل أىمية بالغة في ترشيد 

حاولنا أن نسمط الضوء عمى بعض العموميات و المفاىيم المتعارف القرارات لذلك 
من التفصيل و في ىذا الميدان من خبلل المباحث الواردة فيو و بشيء عمييا 

 التوضيح في المطمب التي تضمنيا ىذه المبحث. 

يعتبر التدقيق المحاسبي و مراجعة الحسابات ميدان واسع شيدت تطورا كبيرا  
و بشكل ممحوظ و متواصل أدت بو الى أن يحتل اىمية بالغة في ترشيد القرارات 

ا و ذلك من لذلك حاولنا أن نسمط الضوء عمى بعض العموميات و المتعارف عميي
 أجل تحديد االطار العام لمموضوع كمو و تناول جوانبو المختمفة. 
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 المبحث االول: مراجعة حسابات الميزانية و التسيير

 مراجعة حسابات األصول

 الثابتة اآلصول مراجعة : اآلول الفرع

  الثابتة اآلصول تعريف : أوال

 ممموسة غير أو ممموسة منقولة غير أو منقولة ممتمكات عن عبارة ىي 
 وليس ، بنشاط القيام من لتمكينو أو نشاطو في استخداميا بيدف المشروع يمتمكيا
 عمى اآلصول ىذه خدمات من المشروع يستفيد ذلك جراء من الربح وتحقيق بيدف
 .العام عن تزيد فترات

 في عام بشكل تتمثل الثابتة اآلصول عمى الداخمية الرقابة نظام مقومات : ثانيا
 التالية: اآلساسية المقومات

 الرأسمالية اإلضافات وكذلك الثابتة اآلصول شراء لعمميات تقديرية ميزانية وضع 1-
 ليا

 الممموكة الثابتة عناصر جميع لبيان البطاقات من مجموعة أو سجل تخصيص 2-
 الشراء تاريخ مثل منيا بند كل عن التفصيمية المعمومات بيان ضرورة مع لممشروع
 ... الشراء وتكمفة

 مسجل ماىو مع الجرد نتائج ومطابقة الثابتة اآلصول لعناصر دوري بجرد القيام 3-
 .الثابتة اآلصول بطاقات سجل في
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 يقوم من وبين ، الثابتة اآلصول استخدام عمى المشرفين بين التام الفصل 4-
 .الثابتة اآلصول بطاقات أو سجل في بالتسجيل

 مثل بيا تمحق التي المختمفة اآلخطار ضد الثابتة اآلصول عمى التأمين ضرورة 5-
ساءة  .اإلستعمال وا 

 سميمة أسس ووضع الصغيرة والميامات واآلدوات الغيار قطع عمى الرقابة إحكام 6-
 .الضياع أو لمسرقة تتعرض ال لكي المخازن من لصرفيا

  الثابتة اآلصول مراجعة أهداف :ثالثا

 تحقيق الثابتة اآلصول لتدقيق برنامجو وضع عند الحسابات مدقق عمى  
 : 1يمي فيما والمتمثمة اآلىداف من مجموعة

 الثابتة اآلصول تقويم صحة من الحسابي التحقق -

 الثابتة اآلصول وجود من الحسابي التحقق -

 الثابتة. لؤلصول المشروع ممكية من التحقق -

 الثابتة اآلصول مراجعة إجراءات : رابعا

 أن المدقق عمى : بالميزانية الثابتة اآلصول أرقام صحة من الحسابي التحقيق 
 بمقارنة يقوم ثم تفصيمي بشكل الثابتة اآلصول مفردات بأرصدة كشوفا يطمب

 بعد العام اآلستاذ بدفتر الخاص اإلجمالي بالحسابات اآلصول أرصدة بمجموعة
 الظاىرة اآلرقام مع أيضا ذلك ومقارنة ، حسابتيا كل ترصيد صحة من التأكد

 من المدقق يتأكد أن بذلك ويقصد الثابتة اآلصول تمك تظير أن عمى بالميزانية

                                                           
1
 .63بلحاس كوثر، مرجع سبق ذكره، ص   
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 إليو مضافا اآلصل تكمفة في تتمثل التي التاريخية بكمفتيا الدفاتر في الثابتة ظيور
 لآل بالنسبة والتركيب النقل ومصاريف الجمركية الرسوم مثل بو الخاصة المصاريف

 بشكل اآلصول ىذه باستيبلك المشروع قيام من التأكد أيضا المدقق عمى كما ، الت
 .منتظم

 عن الثابت اآلصل وجود من التحقق يتم : الثابتة اآلصول وجود من التحقق 
 كان ، بالفعل عمييا يوجد التي والحالة فعبل اآلصل وجود من والتأكد الجرد طريق
 عن مسؤوال الحسابات مدقق يعتبر وال ، لبلستعمال صالح غير أو صالحا يكون
 المشروع إدارة مسؤولية تعتبر العممية ىذه أن حيث الثابتة اآلصول جرد بعممية القيام
 عممية وسبلمة صحة عمى تطمئنو التي اختيارات ببعض القيام المدقق عمى أن إال

 : التالية بالخطوات المدقق يقوم ذلك ولتحقيق الجرد

 شراء تاريخ فييا مبينا ، الثابتة اآلصول ببنود تفصيمية كشوفا اإلدارة من يطمب - أ
 ىذه إعداد ويتم العام خبلل تغير من اآلصل عن طرأ وما الشراء وتكمفة اآلصل
 اإلدارة من شيادة بيا وترفق ، المشروع إدارة من وتعتمد فنية لجان قبل من الكشوف

 .لمحقيقة وتمثيميا الكشوف بيذه الموضحة البيانات صحة تؤكد

 خصوصا ودفاتر المستندات في تسجيمو تم بما الكشوف بيانات المدقق يطابق - ب
 .الثابتة اآلصول بطاقات أو بسجل الظاىرة البيانات

 المشروع في اآلصل وجود يعني ال : الثابتة لؤلصول مشروع ممكية من التحقق
 إليو يسمم ولم لمغيري بيعو تم أو الغير من مستأجرا يكون فقد اآلصل ليذا امتبلك

 ممكية من التأكد ىي اآلصل وجود من التحقيق بعد التالية الخطوة فإن لذا ، بعد
 اآلصل ممكية مستندات عقود عمى اإلطبلع طريق عن اآلصل ليذا المشروع
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 خبلل تغيرات من اآلصول عمى طرأ ما متابعة وكذلك مثبل والسيارات كالعقارات
 1.التدقيق لعممية خضعة التي المالية الفترة

 2: المتداولة اآلصول مراجعة

 تحويميا اإلدارة تسوي التي اآلصول تمك في : المتداولة اآلصول تعريف أوال 
 لممنشأة العادية التشغيمية الدورة أثناء في واستعماليا نقد إلى

  تدقيقها أهداف : ثانيا

 العامة الميزانية إعداد تاريخ في المتداول اآلصل وجود من التأكد -

 الممكية نوع وتحديد لؤلصل المنشأة ممكية من التأكد -

 واإلظيار إثباتات في الموضوعية الدقة أي المحاسبية المعالجة صحة من التحقيق -
 .والتبويب

 تتطابق الخزينة في فعبل المجودة النقدية أن من التأكد بمعنى الصندوق في النقد -
 .والسجبلت الدفاتر في الموجودة النقدية مع

 في المقيدة المبالغ وقانونية جدية من التأكد أي لمعمبلء المدنية الذمم من التأكد -
 العمبلء اآلرصدة صحة من التأكد وكذلك العمبلء حسابات

 مع مقارنتيا طريق عن بالدفاتر والمثبتة بالبنك المتعمقة العمميات صحة من التأكد -
 الكشف في الواردة العمميات

                                                           
1
 .64بلحاس كوثر، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .65بلحاس كوثرن المرجع نفسه، ص   
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ظياره الواجب الحقيقي الصحيح الرصيد إلى التوصل -  العامة الميزانية في وا 
جراءات البنك وتسوية مذكرة إعداد طريق عن وذلك لممؤسسة  بالدفاتر التسويات وا 
 البلزمة.

 

 1مراجعة حسابات الخصوم

و تضم ىذه المجموعة مصادر التمويل الذاتية الممموكة ألصحاب المشروع و  
 تشمل: 

راس المال المستثمر بمعرفة صاحب المشروع الفردي أو الحصص المقدمة من  -أوال
الشركاء في شركات االشخاص أو قيمة االسيم التي اكتتب فييا المساىمون في 

 شركات االموال و أميا الشركات المساىمة. 

االحتياطات التي تم حجزىا من االرباح لتدعيم المركز المالي لممشروع، أو  -ثانيا
احتياطي االجباري، االحتياطي ابمة سياسات ادارية أو حكومية معينة، مثل المق
 بالتحديات و غيرىا. المعمقةتياري و االحتياطي االخ

 ثالثا: األرباح غير الموزعة و المرحمة من سنوات سابقة

تتمثل حقوق أصحاب المشروع كما ذكرنا سابقا في مجموعة من البنود تتمثل  
في رأس المال و االحتياطات و االرباح غير الموزعة و المرحمة من سنوات سابقة و 

 تتمثل اىداف تدقيق ىذه البنود بشكل عام فيما يمي: 

  من قانونية جميع العمميات التي اثرت عمى أية بند منيا. كدالتأ أوال:

                                                           
1
تومي ناريمان، دور التدقيق المحاسبي و مراجعة الحسابات في ترشيد القرارات، شهادة ماستر، تخصص فحص محاسبي، كلية   

 .013-010، ص ص 3106/3102معة محمد خيضر، بسكرة، العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جا
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التأكد من صحة أرقام ىده البنود في الدفاتر و أن مسميتيا تعبر تعبيرا حقيقا  ثانيا:
 عن طبيعة كل بند منيا. 

 

 

 مراجعة رأس المال: 2.1

باختبلف الشكل القانوني لممشروع، ففي  اختمف مكونات رأس االمال  
المشروعات الفرجية يتكون رأس المال من المبمغ الذي خصصو صاحب المشروع 

 الستثماره في المشروع.

 مراجعة رأس المال في المشروع الفردي:  2.2.1

يتغير رأس المال في المشروع الفردي تبعا لمؤثرات متعددة رغبة صاحب  
تيجة األرباح المحققة و اعادة استثمارىا في المشروع، أو المشروع في زيادتو أو ن

نتيجة انخفاض رأس المال بسبب الخسائر التي تحققت، أو بسبب المسحوبات 
 الشخصية لصاحب المشروع، و عمى المدقق عند تدقيق ىذا البند مراعاة ما يمي: 

 ة التأكد من صحة رصيد حساب رأس المال و أنو يطتبق الرقم الظاىر بقائم
 المركز المالي. 

 ,تتبع ما حدث منت زيادة أو تخفيض عمى رأس المال خال الفترة 
  و التأكد من صحتيا.  الشخصيةفحص حساب المسحوبات 
 .فحص حساب االرباح و الخسائر بيدف  التأكد من صحة األرباح 

 جعة رأس المال في شركات األشخاص: رام 1.2.1
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تنشأ شركات االشخاص نتيجة عقد يمتزم بو شخصان أو أكثر بأن يقدم كل  
منيم حصة من مال أو عمل عمى أن يقتسم الشركاء ما ينتج عن أعمال الشركة من 
ربح أو خسارة، و يحدد ىاذ العقد المكتوب بين الشركاء طبيعة حصة كل شريك و 

ييا و نسبة األرباح الصافية مقدارىا و كيفية سدادىا و مقدار الفوائد المحسوبة عم
 الموزعة و عمى المدقق الحسابات عند التدقيق رأس المال مراعاة ما يمي: 

  االطبلع عمى عقد الشركة لمتعرف عمى مقدار رأس المال المستثمر و عمى
 حصة شريك و طبيعة ىده الحصص.

  التأكد من النسب المقررة لمسحوبات كل شريك و التاكد من عدم تجاوز الحد
 األقصى المنصوص عميو. 

  مطابقة نسب توزيع صافي الربح بين الشركاء أو النسب الفائدة عمى
 المسحوبات أو الفائدة عمى رأس المال. 

 مراجعة رأس الممال في شركات المساهمة: 2.2.1

يتكون رأس المال في شركات المساىمة من حصص متساوية يسمى كل   
منيا سيما في الغالب تكون قيمة كل سيم منيا ضئيمة و يمكن االكتئاب في تمك 
االسيم أو شرائيا من قبل جميع فئات الشعب بيدف توزيع الممكية راس المال عمى 

 أكبر عدد ممكن من المساىمين. 

تدقيق رأس المال شركات المساىمة مراعاة ما عند  تو عمى مدقق الحسابا 
 يمي: 

  االطبلع عمى عقد تاسيس الشركة و ناميا الداخمي و عمى قرارات الييئة
 التاسيسية. 
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 طابات التخصيص و التأكد من طبلع عمى قوائم االكتئاب و صور خاال
 صحة اجراءات عممية تخصيص االسيم. 

  غير االدية و عمى محاضر العامة  االطبلع عمى محاضر جمسات الييئة
 التي صدرت عنيا.  تمسات مجمس االدارة بيدف التعرف عمى القراراج

 صدرت وفقا لمنظام الداخمي  قرارات الخاصة بزيادة رأس المالالتأكد من أن ال
لمشركة و لمقوانين المعمول بيا في الدولة و أن عبلوة االصدار قدت تم 

 ترجيبل الى الحسابات الخاصة بيا. 
  التأكد من أن بيانات الخاصة رأس المال قد ظيرت بشكل واضح و دقيق في

 قائمة المركز المالي. 
 مراجعة االحتياطات 3.2.1
 أوال: تعريف االحتياطي 
ىو المبمغ الذي يخضم صافي الربح غرض معين أو تحقيق ىدف تعسى   

االحتياطي توزيعا ن ىنا يعتبر اليو المؤسسة أو تطبيقا ألحكام القانون الشركات و م
رباح عمى العكس من المخصص الذي يعتبر عبئا عمى االبراح الصافية لمقابمة لؤل

 دة.معينة أو تحقيق أىداف محد اغراض
 ثانيا: اجراءات راجعة االحتياطي االجباري

 عمى مدقق الحسابات في ىذا المجال القيام باآلتي:   
من صافي األرباح حتى يصل  ℅11. التأكد من حجز احتياطي القانوني بسنبة 1

 من رأس المال.  ℅55ىذا االحتياطي الى 
. في حالة حدوث زيادة أو نقص في راس المال يجب التأكد من أن الشركة قد 5
تياطي االجباري حسب النصوص القانونية و حالجت التغيرات التي تطرأ عمى االع

 النظام الداخمي لمشركة. 
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. في حالة اصدار الشركة اسيميا جديدة بعبلوة اصدار يقوم بالتأكد من أن ىذه 3
 العبلوة قد أضيفت الى االحتياطي االجباري حتى و لو بمغ االحتياطي حده األعمى. 

 ثالثا: اجراءات مراجعة االحتياطي االختياري
 التالية:  باإلجراءاتعمى المدقق القيام  

 االختياري ال يتعدى النسبة القانونية من ألرباح. . التأكد من أن االحتياطي1
 . التأكد من االحتياطي االختياري قد استخدم في اطار اليدف وضع من أجمو.5
  1.℅51التأكد من مجموع االحتياطات االختيارية ال يتعدى . 3

 مراجعة حسابات التسيير
 : اإليرادات مراجعة

 :المبيعات عمى الداخمية الرقابة : أوال
 أي في إليرادات ي الرئيس المرجع )الخدمات أو لمسمع سواء( المبيعات تعتبر 
 مبيعات عمى محكمة داخمية رقابية إجراءات وجود من التأكيد يجب لذلك مشروع
 :األىداف بين ومن عمميات من بيا يتصل ما وجميع

 خاصة ممفات في وحفظت سجمت قد العمبلء من المستممة الطمبات كل إن .1
 سؤول شخص عمييا صادق قد يجب الحساب عمى باألجل بيع عممية كل إن .5

 .الخدمات سداد أو السمع شحن عممية إتمام قبل بذلك
 أن عمى المحدد الموعد في العمبلء مطالب بإرسال الحسابات قسم يقوم أن .3

 الدفع بوالواج المستحق المبالغ عمى المطالب تحتوي
 المصرف وأودع سجل قد )المدنين من مدفوعات( العمبلء من المستمم اإليراد إن .4

 .بأول أوال
 .المتحصل إليراد األسبوعي أو اليومي المبيعات نشاط لبيان دورية ر تقاري ىناك .5

                                                           
1
 .012-016تومي ناريمان، المرجع السابق، ص ص   
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جراءات أهداف : ثانيا   : اإليرادات مراجع وا 
 تحقيق وراء  من المدقق إلييا يرمي التي األىداف سنعرض يمي وفيما 

 :األىداف لتحقيق يستخدميا التي اإلجراءات بيان مع اإليرادات
 ذلك ولتحقيق بالمبيعات الخاص لمعمميات المحاسبي التسجيل صحة من التأكد - أ

 يتبع
 ومرورا اليومية في قيدىا أول من حسابيا أو مستندينا العمميات من عينة فحص -1

 .ترصيدىا إلى وصوال الحسابات إلى بترحيميا
 المستندات أولى النقدية تسجيل وذلك المبيعات شروط إلى النقدية العمميات تتبع -5

 .النقدي البيع إيصاالت مثل البيع لعممية المؤدية
لى االئتمان قسم من الصادرة إلشعارات إلى جمة  من الصادرة البيع اإليصاالت وا 
 .الحسابات المبيعات تتبع قسم
 كشوف وكذلك البيع إليصاالت التسمسمي الترقيم نظام واختيار فحص -4

 )الصادرة( اإليصاالت
 الفترة نياية في تمت التي المبيعات وخاصة لممبيعات الفاصل الحد اختيار -5

 . أخرى فترة في معنية فترة مبيعات إدخال لتبلقي وذلك
 تصنيف في الثبات مدى وتيار ، المبيعات ، اإليرادات رصيد من التحقق - ب

 :كاألتي يعمل لئليرادات المختمفة العمميات تسجيل البنود وتبويب
 بالنشاط الخاصة اإليرادات أن من والتحقق لئليرادات السميم التبويب اختيار -

 .المعتاد غي بالنشاط الخاصة تمك عن فصمت قد المتعاد
 إن ألخرى فترة من المبيعات رقم في الكبيرة التغيرات وراء اآلسباب عن التحري -

 .وجدت
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 اإليرادات ضمن أدرجت قد تكون غريبة بنود أية عن واالستقصاء البحث -
 .نشأتيا من والتحقق

 حيث فعبل ، أكتسبت ، حققت قد سجمت التي اإليرادات جميع أن من التأكد - ت
 وبالتالي أعماليا نتائج تحسين بيدف اإليرادات بند في تتعالى الشركات من كثيرا أن

 بخصوص الشركة سياسة من التحقق المراجع عمى يجب ولذلك ، المالي مركزىا
 .التطبيق ثبات من والتأكد البيع نقطة ىي والتي اإليرادات تحقق نقطة

 
 المصروفات مراجعة

 المصروفات عمى الداخمية الرقابة : أوال
 أي أو الوظائف أو المسؤولية أساس عمى وبوبت سجمت قد المصروفات أن 1-
 ثباتو بشرط أخر أساس
 وبالمعيارية الفعمية المصروفات بين دورية مقارنة ىناك أن 2-
 .عمييا مصادق بمستندات مؤدية المصروفات كل أن 3-
 : المصروفات من التحقق إجراءات أهداف : ثانيا

 المصروفات من تحقق وراء من إلييا يرمي التي اآلىداف بعض يمي فيما 
 : اآلىداف ىذه إلى لوصول التحقق إجراءات وكذلك

 : اآلتي يتبع ذلك ولتحقيق بالدفاتر المصروفات تسجيل صحة من التحقق . أ
 في إثباتيا أول من المصروفات من لعينة والحسابية المستندية المراجعة 1-

 .بيا الخاصة الحسابات في وترصيدىا ترحيميا إلى المختمفة اليوميات
 الصادرة الشحن بأوامر ومقارنة المبيعات بتكمفة الخاصة قيود وفحص اختيار 2-
 حياليا
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 الوصول حتة االستقطاعات وتتبع العمل تكمفة احتساب كيفية وفحص اختيار 3-
 المدفوع صافي إلى

 بمواجعة وذلك بو المسموح بخصم المتعمقة المحاسبية القيود صحة من التأكد 4-
 .الممنوحة االئتمان مدى مراعاة مع العمبلء مدفوعات

 اإليرادية المصروفات بين لمتفرقة واضحة سياسة تطبيق وجود من التأكد 5-
 .تطبيقيا في الثبات مدى واختيار الرأسمالية والمصروفات

 : اآلتي يتبع ذلك ولتحقق الدخل بقائمة الظاىرة حسابات أرصدة من التحقق - ب
 المختمفة المصروفات وتصنيف تبويب في ثبات مدى اختيار . 1
 بعض أرصدة في وجدت إن ، الكبيرة االختبلفات أسباب عن التحري. 5

 ألخرى فترة من المصروفات
 .المعيارية والمصروفات الفعمية المصروفات بين االنحرافات أسباب عن التحري. 3

 : اآلتي بإتباع وذلك باإليرادات المصروفات مقابمة مبدأ تطبيق من التحقق

 اإليراد مدى صحة من لمتحقق وذلك لممبيعات الفاصل الحد ومعرفة تحديد. 1

 التسجيل صحة من لمتحقق وذلك لممشتريات الفاصل الحد ومعرفة تحديد. 5
 .التدقيق تحت بالفترة الخاصة المصروفات

 التي اإلجراءات نفس باستخدام وذلك بالدفاتر تثبت لم التزامات أي عن البحث. 3
 ىناك ليس أنو من لمتحقق الثابتة اآلصول حسابات وفحص اختيار ذكرىا سبق

 لنفس إدارية مصروفات اعتبارىا المفروض من كان والتي رسمت قد مصروفات
 .الفترة
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 الخاصة المصروفات بين لتفرقة وثابتة واضحة سياسة ىناك أن من التحقق - ث
 1المتكرر. وغير العادي غير بالنشاط

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني: التدقيق و عممية اتخاد القرار 

 تعريف عممية اتخاد القرارات و أهمية

 القرار: اتخاذ عممية تعريف 2.2

 إختيار عممية" بأنيا القرارات اتخاذ عممية حنفي عبدالغفار الدكتور يعرف 
 خبلل اآلىداف من مجموعة أو ىذف لتحقيق أكثر أو محتممين بديمين بين من بديل
 2 لممؤسسة والخارجية الداخمية  البيئة من كل معطيات ضوء في معينة زمنية فترة

 والتفكير الدراسة عمى تبنى التي العممية" بأنيا فتعرفيا أيوب نادرة الدكتور أما 
  "البدائل بين االختيار معين قرار إلى لموصول الموضعي

 االختيار عمى تقوم عممية" بأنيا القرار اتخاد عممية مفيوم برنارد ويحدد 
 "مباشر فعل رد أو توماتكية أو استجابات الغاب في تكون التي لمغيات المدرك

                                                           
1
، 3115،اإلسكندرية ، المراجعة في متقدمة دراسات شتيوي، شتيوي ، أحمد أيمن ، الدميري محمد الدين عالء محمد الفيومي محمد  

361-362. 
2
 .63 ص 8002 ، األعمال وأدارة ، التنظيم ، حنفي عبدالغفار  
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 بأنو القرارات يعرفان وزميمو بكر أبو مصطفى الدكتور أن نجد حين في 
 البديل يختار بحيث المتاحة البدائل من مجموعة النسبية المنافع بتقييم خاصة مرحمة"

 من عدد بين من اختياره يتم الذي األمثل البديل عن عبارة ىو أو ، لتنفيذه األمثل
 1 "فييا المرغوب النتائج تعظيم إلى يؤدي والذي الممكنة البدائل

 اتخاذ عممية تعريف في كبيرا اختبلف النرى السابقة التعاريف خبلل من 
 اتخاذ وتعريف القرار تعريف بين الموجود الفرق ىو انتباىنا يمفت ما أن إال القرارات
 االختيار بأنو القرار مفيوم يعني" بقوليا أيوب نادرة الدكتورة تؤكده ما وىذا القرارات
 العممية إلى فتشير ىي القرار اتخاذ عممية أما ، أكثر أو بديمين بين من واحد لبديل

 "لمبدائل إختيار أي معين قرار إلى لموصول الموضعي والتفكير الدراسة عمى التيتبنى

 في تمتد عممية ىي القرار اتخاذ عممية أن واضحا يكون أن ينبغي وليذ 
 والمتعمقة فييا اآلخيرة الناحية عمى التركيز ألن وذلك والمستقبل والحاضر ي الماض

 والمعقدة الطويمة العممية ويتجاىل لمقرار خاطئ مفيوم إلى يقود البدائل بين باالختيار
 اآلخيرة المفاضمة عممية تسبق والتي وغيرىا والتحميل االستكشاف عمى تنطوي التي
 عناصر توفر يستمزم القرار أن حقيقة عمى يدلنا منالتعاريف ماسبق استقراء إن ثم

 وجود ، إختيار عممية ىي العناصر وىذه ، قرار ىناك بأن القول يمكن حتى معينة
 .إليو الوصول يراد ىذف أو غاية وجود متمايزين اآلقل عمى بديمين

 أهمية اتخاذ القرار:  1.2

 والفعاليات النشاطات لجميع بالنسبة البدء نقطة القرار اتخاذ عممية تعتبر 
 والنشاط العمل شمل إلى يؤدي اتخاذىا عمى التوقف وألن المؤسسات حياة في اليومية
 وأنيا ، اإلدارية العممية جوىر القرار اتخاذ عممية اعتبرت ىنا ومن المؤسسة وتراجع

                                                           
1
 .36ص 2008الجامعة دار ، القرار التخاد اإلدارية المحاسبة ، السواري فتحي نور أحمد  
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 عمى كبير حد إلى يتوقف المؤسسة نجح فإن لذلك ونظرا ، لممدراء الغالب العمل
  .ومناسبة سميمة قرارات متخدي وكفاءة قدرة

 ىذه وتزداد ، وعممية فنية قدرات إلى تحتاج الصحيحة العممية ىذه أن كما 
 أىدافيا وتعدد وضخامة المؤسسات حجم بإزدياد وتعقيدات وصعوبة أىمية العممية
 .المجتمع بمصالح الميام تمك وارتباط ، ومياميا

 تكامميا خبلل من تتجمى القرارات اتخاذ عممية ومحورية أساسية فإن وبالتالي 
 اآلول القرار باتخاذ إال يتم ال التخطيط أن مثبل فنجد المختمفة اإلدارية الوظائف مع
 : مايمي بتحديد ييتم الذي القرارات نتخذ ثم نخطط : وىو

 تحقيقيا الواجب التخطيط من اآلىداف -

 اآلىداف ىذه لتحقيق البلزمة الموارد -

 اآلىداف لتحقيق البلزمة النشاطات وتحديد اآلعمال تنفيذ طريقة -

 الخطط تنفيذ وزمان مكان -

 أما التخطيط لوظيفة ومكممة ىامة عممية القرارات اتخاذ عممية تعد ولذلك 
 المشاكل بعض لمعالجة القرارات من أخرى مجموعة يتطمب فإنو لمتنظيم بالنسبة

 : تبين قرارات بينيا من اآلساسية

 ؛ )استشارية ، وظيفية ، تنفيذية( إداري منصب لكل تمنح التي السمطة نوع -

 ؛ )البلمركزية ، المركزية( السمطة تعويض درجة -

 والمناصب؛ العمل توزيع وأسس المسؤولية
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 واالدارات؛ اآلقسام بين العبلقات -

 المؤسسة؛ أجزاء مختمف بين االتصال خطوط -

 .القرارات اتخاذ عممية طريق عن فييا يفصل التي اآلمور من وغيرىا -

 القرار اتخاذ بعممية واعتمادية وثيقة عبلقة ليا أيضا التوجيو وظيفة أن ويرى 
 :مالي تبين التي اإلدارية القرارات من سمسمة فتخذ

 والتعميمات؛ اآلوامر واصدار التوجيو في اآلفضل اآلسموب  
 معا اإلثنين ، معنوية ، مادية( التحفيز في المستخدمة الوسائل(  
 المتبعة اإلشراف طرق.  

 وبين واإلدارية العاممين مصالح بين التضارب عمى القضاء شأنو من ما وكل 
 .عميو واالشراف العمل سير متابعة عمى يساعد ما وكذا بينيم فيما العمال

 والتي القرارات من مجموعة اتخاذ دون الرقابة وظيفة تتم أن يمكن ال كما 
 : ما يمي بتوضيح تتعمق

 ؛ لمرقابة تخضع التي النشاطات -

 ؛ الرقابة ومعايير أنواع -

 لمرقابة؛ المطموبة المعمومات نوع -

 .االنحرافات لتصحيح المناسب الوقت -
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 بشأنيا قرارات اتخاذ تم إذ إال وتنفيذىا وجودىا يتحقق ال الوظائف ىذه فكل 
 يدعم بشكل العممية بيذه نيتم يجعمنا ما وىذا بيا المتعمقة األخرى النشاطات وجميع

 .معا والمؤسسة المجتمع

  1مراحل اتخاد القرار

 المراحل وىذه ، اآلتي في شرحيا نحاول سبعة إلى القرارات اتخاذ عممية تقسم 
 : ىي

دراكها المشكمة إكتشاف : ىاآلول المرحمة   وا 

 مستوى فييا  يختمف التي الحاالت من الكثير يومي بشكل اإلدارة تواجو 
 في تكن لم طوارئ تحدث وقد ، تحقيقو في المرغوب مستوى من المحقق التنفيذ

 :فييا المرغوب غير أوضاع وجود نتيجة أساسا المشاكل وتظير تماما الحسابات

 مادي أثر ليا وليس ممموسة غير البداية في تكون قد المشاكل أن ولكون 
 أن يجب ما بين والمقارنة وتميزىا لوجودىا وادراكو الفرد قدرة عمى التعرف يتوقف
 في أساسيا دورا الرقابة تمعب المجال ىذا وفي ، فعبل كائن ىو ما وبين يكون

 المتوقعة غير والمواقف والمشاكل )والسمبية االيجابية( بنوعييا االنحرافات اإلكتشاف
 تفاقميا وقبل ممكن وقت أسرع في معالجتيا يستطيع لكي وذلك المناسب الوقت في
 .أسبابيا وكذا الزمنية أسبابيا وكذا والمكانية الزمنية أبعادىا تحديد بعد

 : المشكمة طبيعة تشخيص : الثانية المرحمة

 أوال توصيفيا طريق عن تشخيصيا من بد ال المشكمة وجود من التأكد بعد 
 وتفسير وتحميل بدارية ثانية القيام ثم ووقتيا وحجميا وحدودىا ومكانيا بواسطة

                                                           
1
بلحاس كوثر، أهمية التدقيق المحاسبي في اتخاذ القرار لمؤسسة اقتصادية، شهادة ماستر، تخصص تدقيق  و مراقبة التسيير، كلية   

 .25-24ص  ، ص 3104/3105العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
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 صحيحة عممية بطريقة وحميا المشكمة ىذه عبلج وأفاق تصورات وضع ثم المشكمة
 بعين أخذىا ليتم جانبية أخرى مشاكل وجود احتمال عمى نتعرف أن يجب أيضا

 ينبغي التي اآلىداف تحديد يتم ىذا بعد ، لممشكمة شامل القرار يكون حتى االعتبار
 الطبيعة تحديد إلى الوصول االداري يستطيع ولكي القرار اتخاذ جراء من تحقيقيا
 : التالية اآلسئمة عن يجيب أن عميو ، جيد بشكل المشكل

 ؟ المشكمة مانوع 
 ؟ نشأت كيف 
 فييا؟ والجوىرية اليامة النقاط ماىي وقعت وأين متى 
 ؟ المشكمة لحل المبلئم الوقت ماىو 
 المناسب؟ الوقت في حميا عدم عمى المترتبة المشاكل ماىي 
 ؟ مصدرىا ىو وما االزمة المعمومات ماىي 

 

 

 

 الالزمة المعمومات جمع : الثالثة المرحمة

 عند الحيوية اآلمور من والمعمومات الحقائق المعمومات تجميع عممية تعتبر   
 ينتقي أن المدير عمى ، معموماتي جيل أو فراغ في إلتتخذ فالقرارات ، القرارات اتخاذ

 ذات الحقائق

 أن عميو كما المعمومات صحة من تماما يتأكد أن وعميو بالمشكمة العبلقة 
 بعين يأخذ أن عميو ويجب عمييا الحصول كيفية تمزم التي االضافية المعمومات يحدد
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 إما تجميعيا تم التي والمعمومات البيانات جميع من استفادة عدم امكانية االعتبار
 عمى العمل وبالتالي ، البحث موضوع بالمشكمة بعضيا االرتباط عدم بسبب

 .استعماليا من الحذر أخذ وبالتالي وصبلحية بعضيا دقة عدم أو ، اسبعادىا

 

 

  والبدائل الحمول طرح : الرابعة المرحمة

 عن االقبلع عمى تساعد التي الحمول أو التصرفات تمك بالبدائل يقصد 
 اإلدارة أمام الموجودة الوسيمة البديل ويعد المشكمة عمى نيائيا القضاء أو االنحراف

 سميم بشكل المشكمة طبيعة تحديد فبعد ، المطموبة اآلىداف وتحقيق المشكمة لحل
 باإلمكان يصبح ، المشكمة بشأن جمعت التي البيانات وتحميل أبعادىا جميع وتحديد
 اآلىداف بعض تحقيق عمى بقدرتو يتصف البديل أن حيث ، المبدئية الحمول تخيل
 المتاحة والبشرية المادية الموارد حدود ضمن يكون وأن إلييا القرار متخذ يسعى التي
 .البديل صفة عنو ينفى اآلخرى دون الصفتين ىاتين إحدى وجود وأن القرار لمتخذ

 :بينيا من اآلساليب بعض البدائل طرح عممية وتتطمب

 ذوي أفراد من عمل فريق تشكيل عمى اآلسموب ىذا ويقوم : الخمفية لمتنوع الفريق -
 في يساعدنا المختمفة الخمفيات واشترط ، عمييم القرار مشكمة لعرض متنوعة خميفات
 كل من المشكمة تدرس بحيث ، نظرىم ووجيات اآلفراد بإختبلف مختمف طرح
 .جانب

 كفاءات ذوي اآلفراد من مجموعة فييا يجمع طريقة وىي : إلبتكاري الفكرة جمسة -
بداء الحمول إلبداء الفكري حماسيم إثار ، عمى تعمل ثم  مع ىذا .حرية بكل أرائيم وا 
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 لكثيرة بدائل إيجاد من تحد والتي القرار متخذ عمى القيود كل االعتبار بعين اآلخذ
 المطموبة اآلىداف تحقق

  المتاحة البدائل تقييم : الخامسة المرحمة

 لكل تقييم إجراء ذلك بعد عميو وجب بدائل لممدير بدائل لممدير تتضح أن بعد 
 المرحمة ىذه أن ونجد بديل لكل المتوقعة والمزايا العيوب تحديد أي ، البديمة الحمول
 في إال تظير ال والعيوب المزايا ألن المستقبل بحوادث التنبؤ عمى القدرة تتطمب

 وىناك بديل كل أساسيا عمى يقوم معايير وضع أيضا المرحمة ىذه وتتطمب المستقبل
 : فيمايمي والمتمثمة لتقييم موضوعية معايير عدة

 والطبيعية والبشرية المادية الموارد توفر مدى أي : البديل تنفيذ إمكانية 
 .التنفيذ وصعوبة سيولة حيث ومن المقترح البديل لتنفيذ البلزمة

 التي والنفسية المادية اآلثار ماىي أي : والمجتمع المؤسسة عمى البديل أثار -
 .المؤسسة قيم وعمى والمتعاممين العمال عمى البديل ىذا تنفيذ يخافيا

 ر النظ إلعادة فرصة ىناك ىل أي : وتعديمو البديل في النظر إعادة إمكانية -
 .معين خمل وظيور والزمن تنفيذه بعد القرار وتعديل

ال محددة زمنية فترة خبلل البديل ينفد أن فيجب : البديل التنفيذ في المستغرق -  وا 
 .المشكمة وزادت تفاقمت

 ي يقض الذي ىو الجيد البديل :القرار تنفيد جراء من أخرى مشاكل ترك عدم -
 أخرى مشاكل يختمف وال تماما المشكمة عمى

  اآلمثل البديل اختيار : السادسة المرحمة -
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 التالية الخطة فإن والبدائل والسمبيات اإليجابيات بمقارنة قام المدير أن بما 
 : وىي حل أفضل إلختيار معايير خمسة وىناك حل أفضل إختيار ىي

 يختاره الذي التصرف مخاطر يقدر أن عميو يجب المدير أن حيث : المخاطرة . أ
 .المخاطر نسبة من أكبر لمكسب نسبة تكون أن فيجب لذا المتوقعة المكاسب وفي

 تعطى أن يمكن الحمول أي نختار أن ينبغي حيث : الجهد في اإلقتصادية . ب
 جيد بأقل نتيجة أفضل

 سيبل يكون أن البديل عمى فإن عاجل بأنو يتسم الوقت كان فإذا : التوقيت . ت
  وسريعا

 المادية اإلمكانية وجود مع يتفق والذي البديل نختار أن يجب : الموارد قيود . ث
 .وأموال الميارات مثل لمتنفيذ البلزمة والبشرية

 ، وفمسفتيا سياستيا أىدافيا ، المؤسسة مع ينسجم والذي : البديل إختيار . ج
 .اإلدارة طرف من تحدد التي اإلستراتجية العوامل من مجموعة ليا ويحقق

 

 

 التنفيذ ومتابعة القرارات تنفيذ : السابعة المرحمة

 تمتد بل مثلاأل الحل إختيار مرحمة بإنتياء ينتيي ال القرار إتخاذ عممية إن  
 التنفيذ يرفق أن ويجب ، فعال عمل إلى تحويمو أي التنفيذ موضع القرار وضع حتى

 : وىي عمييا خطوات عبر التنفيذ ويتم بالمتابعة

عبلن صياغة -  القرار؛ وا 
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 ؛ التنفيذ إلنطبلق السميم التوقيت إختيار -

 ؛ لذلك البلزمة الموارد وتخصيص التنفيذ ومراحل المنفذين إختيار -

 1 إنحرافات لمنع وقائية إجراءات تحديد -

 التدقيق الداخمي و عممية اتخاد القرار 

 يساعد حيث اإلقتصادية المؤسسات لجميع حتمية وظيفة ىو الداخمي التدقيق 
 المعمومات بكل إلمام من تمكنو لمنيجية المدقق باتباع وذلك القرار اتخاذ عمى

 عمى المدقق وحصول محكمة خطة وجود ذلك يتطمب حيث ، والمالية المحاسبية
عداد والمحاسبية المالية القوائم حول رأيو إلبداء الكافية والقرائن اآلدلة  تقرير وا 

 واإلرشاد لمنصح التدقيق عممية جراء إلييا توصل التي النتائج يضم نيائية كمرحمة
 2القرار إتخاذ في يساعد ما وىذا

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .44، ص 3106-3103،  مستغانم باديس إبن عبدالحميد جامعة المؤسسة القرارات إتخاذ في المحاسبي التدقيق أهمية أمينة أدة بن  

2
، بومرداس جامعة ، التسيير علوم في ماجيستر راسلة اقتصادية مؤسسة األداء تقييم في الداخلية المراجعة ، سعاد معمر شدري  

 .013، ص 3115/3116
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 خالصة

من خبلل ما تقدم في ىذا العمل نستخمص ان مراجعة الحسابات ىي الركيزة  
االساسية التي تجعل من القوائم المالية تتميز بمصداقية و الموضوعية و ىذا في 
ظل المعايير المتعارف عمييا و حتى يصل المراجع الى ىذه النتيجة يتبع مجموعة 

ن أجل تحقيق أىداف مسطرة من اجراءات المراجعة الخاصة بكل بند، و ذلك م
 مسبقا من جراء اتباع ىذه االجراءات مو احكام الوقاية الداخمية عمى بعض البنود. 
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 تمهيد:

بعد أف تعرضنا في الفصكؿ السابقة االطار العاـ لمراجعة الحسابات ك قد  
حاكلنا أف نسمط الضكء ك نسقط طؿ االطار عمى كضعية الجزائر ك ذلؾ باالعتماد 
عمى دراسة سابقة لمتعرؼ  عمى  مسارىا في سبيؿ تنظيـ ىذه المينة العريقة ك تكفر 

دم عممو محافظ الحسابات أف يؤ ك الجك المساعد حتى يتمكف الظركؼ المالئمة 
الشركط العممية  ك العممية الالزمة في محافظ  رمف تكاف عمى أكمؿ كجو ك انطالقا

ذم الحسابات ك تحديد االجراءات الكاجب اتباعيا لمخركج برأيو الفني المحايد ك ال
انكف تنظيـ المينة ك القانكف التجارم عمى ىنة يعتبر ثمرة المراجعة ك قد نص ق

 ظ المحاسبات في عدد مف المكاد عمى ىذه االجراءات. محاف
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 ابات في الجزائرسالمبحث االول: تاريخ محافظة الح

مف أجؿ اعطاء الصكرة الكاضحة لممراجعة القانكنية لمحسابات في الجزائر  
 كاف ال بد مف دراسة تاريخ الخبرة ك معرفة المراحؿ التي مرت بيا.

 8811الحسابات قبل  محافظ 

بكاسطة األمر  1970بقد تـ تكريس مراقبة الشركات الكطنية في سنة  
حيث  1970المتعمؽ بقانكف المالية  لسنة  1969-12-31المؤرخ في  69/107

ك التخطيط بتعييف منو ما يمي: " يكمؼ كزير المكمؼ بالمالية  39جاء في المادة 
ية، المؤسسات العمكمية ذات الطابع المحافظيف لمحسابات في الشركات الكطن

لة اك ىيئة عامة حصة في الشركات التي تممؾ فييا الدك  االقتصادم ك التجارم ك
ك نزاىة حساباتيا ك تحميؿ حالتيا االصكلية ك  انتظاميةفي رأسماليا بغية ضماف 

  1الخصكصية.

تـ تحديد كاجبات ك  1970-12-16المؤرخ في  70/173ك في المرسـك  
النص  ركز لعمكمية ك شبة العمكمية ك قدالحسابات في المؤسسات ا محافظيمياـ 

بصفتيا مراقبا دائما لمتسيير في ىذه المؤسسات مسندا ميمة  محافظيو الحسابات
محافظي الحسابات في مادتو األكلى الى مكظفي الدكلة الذيف يتـ تعينيـ مف بقؿ 

 كزير المالية مف بيف: 

  مراقبة عاممكف المالية 
 المالية  ةمراقب 
 مفتشكف ماليكف 
  مكظفكف مؤىمكف مف كزارة المالية بصفة استثنائية 

                                                           
1
 .59-59يخلف أمال، المراجعة الخارجية في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، ص  بن  
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في شركات القطاع العاـ ك شبة العاـ  الحساباتك يتبيف مما سبؽ أف محافظ  
الدكلة ك  نيفك عالكة لقكا ترقبيواعتبر كمكظؼ عاـ في الدكلة يخضع في تعيينو ك 

ك المتمثؿ في  آنذاؾالذم سائدا  االقتصادمىذا الكضع ينسجـ في الكاقع مع التكجو 
 نمط المكجو ك الذم تكرس أيضا في المياـ لمكظفي الحسابات المتمثمة في : 

 
  المراقبة البعدية ك لشركط انجاز العمميات التي مف شأنيا أف تككف ليا

انعكاسات اقتصادية ك مالية مبشرة ك غير مباشرة، عمى تسيير الييئة  
 مكضكع المراجعة. 

  أك الكشكؼ التقديرية لممؤسسة، كفقا  المكازناتمتابعة تنفيذ الحسابات ك
 لمقتضيات الخطة.

 قانكنية أك التنظيمية ذات االنعكاسات فحص شركط تطبيؽ االحكاـ ال
 االقتصادية أك المالية. 

  ضماف انتظاـ ك نزاىة الجرد ك حسابات النتائج المتضمنة في المحاسبة
 مية لكؿ مؤسسة.العامة ك المحاسبة التحمي

محافظ الحسابات ىنا ال تنحصر في تقييـ انتظاـ ك نزاىة المعمكمات  فيمو 
 نكعييأف تبرز أخطاء التسيير ك الحسابات ك تقييـ المحاسبية اذ ينبغي  أيضا 

التسيير المالي ك التجارم لمييئة التي تمت مراجعتيا ك ىك ما يتنافى مع المياـ 
 المككمة لمحافظ الحسابات عمى الصعيد الدكلي. 

 ك مما تميزت بو ىذه المرحمة أيضا مجد ما ليؿ:  
  عدـ كفاية المؤىميف لممارسة ىذه الميمة مما أدل الى تراكـ األعماؿ المككمة

لكؿ منيـ مف جية ك عدـ القدرة عمى ضماف المراجعة بفعؿ تزايد عدد 
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ك تنامي حجميا مف جية ثانية ك استخداـ اشخاص أقؿ الشركات الكطنية 
 كفاءة. 

 د محافظ الحسابات االدارة ىي التي تحدد معايير الدخكؿ الى المينة اذ يع
 شخص مينيا مستقال لو قكاعد ك معايير تحكمو. 

  اعادة ىيكمة العضكية ك المالية لممؤسسات الكطنية في مطمع الثمانينيات أدل
الى زيادة معتبرة في عدد المؤسسات منيا مجمس المحاسبة الذم أككمت اليو 

لية لمدكلة صالحية رقابة المؤسسات العامة التي تستفي ذمـ المساعدة الما
ك  1980-03-01المؤرخ في  05-80الذم أنشا بمقتضى القانكف رقـ 

-70ك ضمنيا المرسـك  107-79مف األمر  39لمادة  صرحةالذم ألغى 
يث أعطى حالحسابات ك المشار الييما أعاله  بمحافظيوالخاص  173

االدارم ك القضائي  االختصاصيلمجمس المحاسب  05-80القانكف 
شاممة عمى الجماعات ك المرافؽ ك المؤسسات ك الييئات التي  رقابة لممارسة

 منيا ميما يكف كضعيا القانكني.  تستفيدتسير األمكاؿ العمكمية أك 
 .8811محافظة الحسابات بعد سنة 

أف تطكر مينة محافظ الحسابات في  نستنتجمف خالؿ التحميؿ السابؽ  
المؤرخ  01-88تاريخ صدكر قانكف  1988الجزائر كانت متذبذبة ك ىذا الى غاية 

لقانكف تكجيو المؤسسات العمكمية مف جميع باك المتضمف  1988-01-12في 
  1التي كانت تتخبط بيا في الماضي.  البيركقراطيةالعكائؽ االدارية 

ظيـ المعمؽ لميمة المراقبة لتجنب كؿ المعكقات ك ك بيذا ضركرة اعادة التن 
 عدـ التكافؽ مع االشكاؿ الصادرة مف لسمطات العمكمية. 

                                                           
1
 .35، ص 3002عرقاب شريفة/ المراجعة القانونية للحسابات في الجزائر، المركز الجامعي بالمدية،  
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االعتبار  إلعادةة النظيـ لمينة المراقبة تـ نقمو مف المخطط القضائي داف اعا 
 لمحافظة الحسابات  ك انشاء التدقيؽ الداخمي في المؤسسات العمكمية. 

لممراقبة ك التقييـ يضع المشرع الدلتيف  اتيفىلممؤسسة العمكمية  بإعطائوك  
حدا لمفكرة السابقة لممراقبة ك التقييـ ك النكعية لممراقبة بتعدد أشكاليا ك مف جية 

 حديديتيف. بميمتيفأخرل تخصيص قانكف لمحافظ الحسابات 
 ية.ممارسة ىذه المينة مف طرؼ مينتيف مستقمتيف لممراجعة القانكن -أكال
عدـ التداخؿ في التسيير ك ذلؾ يعؿ انفصاؿ تاـ بيف المراجعة الخارجية  -ثانيا

ف مف اختصاص محافظ اقية الحسابات التي أصبحت منذ اآللمشركعية ك مصد
 الحسابات الذم يبيف كحده تقدير التسيير ىك تحت مسؤكلية مجمس االدارة. 

ليذه المينة التامة مف  عتبارااللمبادئ االساسية التي ضمت اعادة نستطيع تقسيـ ا
 القطاع العاـ  االقتصادم الى ما يمي: طرؼ مينيف متخصصيف في 

 الداخمية المتعددة االشكاؿ.  المراقباتنقؿ ك عدـ كفاية  -اكال
التشدد في التسيير التي لـ يمكف حقيقيا مف دكف اعتبار الدكر الخاص  -ثانيا

ك تكجيو المؤسسة الذم ىك  إلرشاد ريةضرك ة االعالـ الممحاسبة الى حالة مثؿ أد
 مف اختصاصا مجمس االدارة. 

مبدأ الشفافية في التسيير في تسيير المؤسسات العمكمية المستقمة ذاتيا الذم  -ثالثا
  ىك متكقؼ عمى تحقيؽ المراقبة الخارجية الحرة. 

 : 8888الى  8898تنظيم المهنة من 
، 29/12/1971المؤرخ في  71/27بمرسـك رقـ  1975بعدة انشاءه في  

تنظيـ مينة المحاسب الخبير المحاسب، المجمس األعمى لتقنيات  المتضمف
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خصص أساسا لمضبط المحاسبي "استخبار المخططات المحاسبية  cstc  المحاسبة
  1القطاعية.

 المحاسبيالى جانب ىذا النشاط االساسي يكجد كصؼ لمشاكؿ أخرل  لميف  
 ثؿ:  المحاسبيك خبراء 

 كبة االستثمارات عمى مشاريع النصكص المتعمقة بالمحاسبةجأكال: أ
 ثانيا: المخالفات المينية.

 ثالثا: التنظيـ جد محدكد في العدد في الحديث عف المحاسبة. 
 مينة محافظي الحسابات دائما شبو غائبة. ك في جميع ىذه النشاطات  

غير اف المؤسسات القطاع الخاص في ذلؾ الكقت كانت في مرحمة التككيف ك ال 
ذات اسـ مسترؾ ك ىذاف النكعاف خارج  شركاتتككف اال مف مؤسسات فردية ك 

 الحسابات.  محازةميداف تطبيؽ 
ت غير أف بااك ىذا ما يشرح غياب عدـ التسجيؿ في قائمة محافظي الحس 

االعتبار لمحافظة الحسابات الذم كاف السبب في أخذ عد  بإعادةىذا الكضع انتيى 
 ة تدابير قانكنية في التنظيـ ك تأطير المينة. 

ك مف أجؿ ذلؾ السبب كاف متكقعا بالفعؿ انشاء المصنؼ الكطني لخبراء  
ك محافظي الحسابات ك قد شمؿ المصنؼ الكطني الميني  المعتمديفالمحاسبيف 

مكمؼ أكال بمؿء الفراغ القانكني الذم تتخبط فيو الثالثة في نظاـ كاحد ك منفرد 
 المينة. 

 
 
 

                                                           
1
 .20سابق، ص عرقاب شريفة، المراجعة  القانونية للحسابات في الجزائر، المرجع ال  
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 المبحث الثاني: ماهية محافظ الحسابات
صكرة عف التأىيؿ العممي ك العممي الذم يجب  بإعطاءيختص ىذا المبحث  

رض تعريؼ محافظ حسابات ك كذا كيفية ممارسة ميامو مع عأف يتحمى بو حافظ ال
  1بو في الجزائر. المعمكـفي االطار القانكني  ذلؾالحسابات ك كؿ 
 العممي ك العممي لمحافظ الحسابات  التأىيؿالمطمب األكؿ: 

مف أجؿ األداء الدم ك الكؼء لمحافظ الحسابات يجب اف يتمتع التأىيؿ  
يمكف مف القياـ بكاجباتو  ك ميامو العممي ك العممي الذم عف طريؽ ىذا التأىيؿ 

رؼ محافظ الحسابات حسب التشريع نتعرض لو تناكؿ تععمى أكمؿ كجو كقبؿ 
 المعمكؿ بو: 

 12المؤرخ في  91/08تعريؼ محافظ الحسابات: عرؼ القانكف التنفيذم رقـ  -أكال
بتعمؽ بمينة الخبير المحاسبي  1991أبريؿ سنة  27المكافؽ ؿ،  1411شكاؿ عاـ 

محافظ الحسابات كما سمي  27ك محافظ الحسابات ك المحاسب المعتمد في مادتو 
يمارس بصفة عمييا في  "يعد محافظ الحسابات في مفيـك ىذا القانكف كؿ شخص
 المادة األكلى أعاله بمكجب أحكاـ التشريع المعمكؿ بو". 

 الخصائص المينية ك المعنكية لمحافظ الحسابات ك شركط االلتحاؽ بالمينة:  -ثانيا
المؤىالت ك التي يمكف ترجمتيا بالتككيف النظرم ك التطبيقي حيث تشمؿ المعرفة 

 في ثالث مجاالت اساسية: 
ك تقنيات  المحاسبيمعمقة في المحاسبة ك التمكف الكبير بالتنظيـ  معرفة. 1

 المراجعة. 

                                                           
1
تومي ناريمان، دور التدقيق المحاسبي و مراجعة الحسابات في ترشيد القرارات، شهادة ماستر كلية العلوم االقتصادية و التجارية و   

 .030، ص 3002/3002علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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معرؼ في االقتصاد العاـ ك المؤسسات التي تساعده عمى فيـ المؤسسة فيما . 2
ك لكف عمى مستكل أنظمتيا ك تنظيميا،  المحاسبيةجيدا ليس فقط مف الناحية 
 مسيرتيا ك محيطيا الخارجي. 

قانكف األعماؿ حتى يترؼ حدكد مينتو ك مسؤكلياتو مف جية  . معارؼ كافية في3
عمى صحة  تأثيرهالتدقيؽ المعمؽ في الجانب القانكني ك التشريعي لممؤسسة ك مدل 

 ك انتظامية القكائـ المالية. 
كف التجارم التشريعات، الشريبيف، نالمعمقة في القاعني ىذا المعرفة يك  

 ك معرفة القانكف المدني.  التجاريةالقانكف الجبائي المطبؽ، عمى األعماؿ 
: 1991أبريؿ  27المؤرخ في  91/08ـ مف القانكف رق 03ك حسب المادة  
122 

يمكف أف يسجؿ كمحافظ حسابات طبقا لمشركط المنصكص عمييا في أحكاـ  
 أعاله األشخاص الذيف تتكفر المقاييس التالية:  08 – 91القانكف رقـ 

عمي اآلتية أك ام شيادات أجنبية اخرل لعالي الحائزكف عمى شيادات التعميـ ا .1
 1معادلة ليا. 

 ليسانس في العمـك المالية -أ
 )فره مف فركع مالية ك محاسبة( لمتجاربشيادة المدرسة العميا  -ب
 زيادة عمى ذلؾ:  ى جب عميك 
( يتكج بشيادة 02اما متابعة تدريب ميني كخبير محاسب مدتو سنتاف )  -

 التدريب القانكني. 
( في المياديف المحاسبي ك المالي ك متابعة 10ك اما اثبات خبرة عشر سنكات ) -

 أشير.  06تدريب ميني 

                                                           
1
 .033تومي ناريمان، دور التدقيق المحاسبي و مراجعة الحسابات في ترشيد القرارات، المرجع السابق، ص    
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 عمى شيادات التعميـ العالي المذككرة أدناه:  الحائزكف. 2
 شيادة المدرسة العميا لمتجارة لفركع أخرل غير فركع المالية ك المحاسبة.  -أ

 االقتصادفركع المراجعة ك المراقبة  ك فركع   لإلدارةرسة الكطنية دشيادة الم  -ب
 ك المالية 

 في العمـك االقتصادية  )النظاـ القديـ(  سانسيل -ج
 ليسانس في التسيير.  -د
 كي ك المالي بالجزائر.... الخ.د الجمر اشيادة المعيد االقتص -ق

 ب أف يككف بحكزتيـ احدل الشيادات المينية التالية: حكما س
 شيادة تقني سامي في المحاسبة  -أ

 شيادة مينية في الدراسات العمي المحاسبة  -ب
 في المحاسبة  كاممةشيادة مينية  -ت
 بكالكريا تقني سامي في المحاسبة.  -ث

  1ك اثبات ما يأتي:
 ( في مكتب خبير محاسب أك محافظ حسابات 02اما تدريب ميني مدتو سنتاف ) -
 06خبرة في الميداف المحاسبي ك المالي ك تدريب مدتو  10ك اما عشر سنكات  -

 أشير. 
نية عند تاريخ المدة طالمعتمديف ك المسجمكف في جدكؿ النقابة الك . المحاسبيف 3

ك  1991أفريؿ  27المؤرخ في  01/08االنتقالية المنصكص عمييا في القانكف رقـ 
اج لتي تتضمنا المجنة الخاصة في دكرة كاحدة كؿ الذيف نجحكا في امتحانات االندم

 ( سنكات. 03سنة مدة )
 المطمب الثاني: مهام محافظ المحاسب 

                                                           
1
 .033تومي ناريمان، دور التدقيق المحاسبي و مراجعة الحسابات في ترشيد القرارات، المرجع السابق، ص  
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ة مياـ حسب القانكف التجارم  ك حسب يتكلى محافظ الحسابات القياـ بعد  
 ك فيما يمي شرح المياـ التي يضطمع بيا.    الجزائرقانكف التنظيمي لممينة في 

اف ميمة مندكب الحسابات تنحصر في مراقبة أعماؿ االدارة ك االطالع عمى  
 715 ةك لقد جاءت الماد انضباطياحسابات الشركة ك عمى دفاترىا ك التحقؽ مف 

 مف القانكف التجارم لتفصيؿ المياـ عمى النحك التالي.  214المكرر 
في الدفاتر ك  تحقؽأم تدخؿ في التسيير في التتمثؿ ميمتيـ الدائمة باستثناء  

األكراؽ المالية لمشركة ك في مراقبة انتظاـ الحسابات لمشركة كما يدققكف في صحة 
أك المجمس المديريف حسب الحالة ك في  مجمس االدارة تقريرالمعمكمات المقدمة في 

 الكثائؽ المرسمة الى المساىميف حكؿ الكضعية المالية لمشركة ك حساباتيا. 
 يصادقكف عمى انتظاـ الجرد حسابات الشركة ك المكازنة ك صحة ذلؾ. -
  المساىميفاذا ما تـ احتراـ مبدأ المساكاة بيف  الحسابات مندكبكيتحقؽ  -
 في حالة االستعجاؿ.  لالنعقادكما يمكنيـ استعاء الجمعية العامة  -

 : ما يميعمى  ؽقانكف تنظيـ المينة في نفس السيامف  28ك قد نصت المادة  
ك صحيحة ك ىي مطابقة تماما لنتائج  ممتزمةأكال: تشيد باف الحسابات السنكية 

العمميات التي تمت في السنة المنصرمة ك كذا االمر بالسنبة لمكضعية المالية ك 
  1ياية السنة.ناألكلى أعاله في  ةدالييئات المنصكص عمييا في الما

ثانيا: يحفص صحة الحسابات السنكية ك مطابقتيا لممعمكمات المبنية في تقرير 
تركيف يقدر شركط ابراـ شلممساىميف أك شركاء أك الم يركفالمسقدمو التسيير الذم ي

يئات الت تتبعيا أك بيف المؤسسات يف التي يراقبيا ك المؤسسات أك الاالتفاقيات بي
أك المسيريف لمشركة المعينة مصالح مباشرة أك غير  باإلدارةالتي فييا لمقائميف 

 مباشرة. 
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لعامة أك الييئة المداكلة المؤىمة بكؿ نقص قد ثالثا: يعمـ المسيريف ك الجمعية  ا
 يكشفو ك اطمع عميو ك مف طبيعتو أف يعرقؿ استمرار استغالؿ المؤسسة. 

ك ىذه المياـ عبارة عف فحص قيـ ك كثائؽ الشركة أك الييئة المراقبة ك  
 كؿ تدخؿ في التسيير.  باستثناءالمطابقة المحاسبية المعمكؿ بيا 

  1:ما يميف نفس القانكف عمى م 29ك نصت  المادة  
عندما تعد الشركة ك الييئة كما تـ النص عمييا في المادة األكلى حسابات  

معدمة يشيد محافظ الحسابات أيضا أف الحسابات المدعمة صحيحة ك ذلؾ بناءا 
محافظي الحسابات في المؤسسات التي تممؾ فييا  تقريرعمى كثائؽ محاسبية أك 

 الشركة أسيميا. 
ك يترتب عف الميمة اعداد  تقرير يتضمف شيادة بتحفظ أك بدكف تحفظ عمى  

 ك صحة الكثائؽ السنكيةانتظامية 
كما أف المشرع الجزائرم  كمؼ محافظا الحسابات بمياـ متعددة خاصة حتى  

يجعؿ منو حارس األميف عمى تطبيؽ القكانيف داخؿ المؤسسة، ىذه المياـ الخاصة  
 منيا ما يمي:  ك المتعددة يمكف ذكر

 أكال: أخطار الجمعية العامة لممؤسسة بكؿ المخالفات التي اكتشفيا. 
 ثانيا: التدخؿ في حالة تغيير راس ماؿ االجتماعي. 

 ثالثا: التدخؿ ككيؿ الجميكرية بالكقاع االجرامية التي عمـ بيا. 
 ح بتقديـ تسبيقات عمى األرباح. طالتي تس الميزانيةرابعا: المصادقة عمى 
ك  النتائجلحسابات  ةحات تعديؿ االشكاؿ ك الطرؽ الخاصخامساؾ تقديـ اقترا

 (715الميزانية. )المادة 
 لالكتئاب.  التفضيميالحؽ  ممارسةسادسا: 

                                                           
1
 .032تومي ناريمان، دور التدقيق المحاسبي و مراجعة الحسابات في ترشيد القرارات، المرجع السابق، ص  



مراجعة الحسابات في الجزائر                                     الفصل الثالث  
 

72 
 

 المبحث الثالث: االجراءات العامة المعمقة بمهنة محافظ الحسابات: 
مكعة مف الميزات خصيا المشرع الجزائرم تتميز مينة محافظ الحسابات بمج 

يخمص مف اجراءات العممية التي يتعبيا مف أجؿ ميامو انطالقا مف تعيينو حتى 
كليات الى المسؤ  باإلضافةمى صياغة التقرير ك اجراءات مالية متعمقة باتباعو ع

  1قاة عمى عاتقو ك ىذا ما سنكرده في المطالب التالي:المم
 ييم محافظ الحساباتقت

سنعرض في ىذا المطبب تعييف محافظ الحسابات حسب القكانيف المعمكؿ  
 بيا ك كذا كيفية تحديد أتعابو مف خالؿ الفرعية التالييف: 

 الحساباتالفرع االول: تعيين محافظ 
 شروط التعيين:  -أزال

 المحاسبةمف مجمكعة النصكص القانكنية المتعمقة بضبط مينة  30حددت المادة 
ابات بنصيا عمى مؿ يمي: "تعييف الجمعية العامة أك سكيفية عييف محافظ الح

الجياز المكمؼ بالمداكالت محافظي الحسابات بعد مكافقتيـ مف بيف المحترفيف 
 المسجميف في جدكؿ المنظمة الكطنية حسب الشركط المنصكص عمييا في القانكف".

لمتجديد مرة كاحدة ال يمكف بعد ك تدـك ككالة محافظ الحسابات ثالث سنكات 
ككالتيف تعييف نفس محافظ الحسابات ال بعد ثالث سنكات" ك  ىذا حسب المادة 

مف نفس القانكف "عمى  32مف القانكف األساسي لممينة ك كما أشارت المادة  31
ي حسابات يعمالف أنو عندما تعييف الشركة محافظ الحسابات كمحافظ أك محافظ

مينتيـ بصفة شريؾ أك مشترؾ أك  اخاص أف يمارسك شليؤالء اال فباسميا ك ال يمك
مف نفس  13ك  12أجير اال في شكرة كاحدة مثمما ىك منصكص عميو في المادة 

 القانكف. 
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 ي )حاالت عدم التعيين(فانالت  -ثانيا
مف أجؿ ضماف استقاللية ك حياد محافظ الحسابات ك مف أجؿ تكفير جميع  

ميامو عمى أكمؿ كجو أخد المشرع بعيف االعتبار ىذه  الظركؼ حتى يتمكف أداء
الظركؼ ك أقر مجمكعة مف الشركط التي مف نشأتيا تخؿ بكظيفتو ك قد نصت 

ك تماشيا  1975كافؽ سبتمبر الم 75/59قانكف التجارم ك االمر مف ال 679المادة 
  1مع القانكف يجب عدـ تكفر أية:

مكف ئة الرابعة، بما في ذلؾ القاجى الدر االقرباء ك االصيار حت ية:. رابطة فرد8
 ك اعضاء مجمس المديريف ك الشركاء.  باإلدارة

المتعمقة بمحافظ الحسابات ك التي تككف  المكافآتك تشمؿ جميع  . رابطة مالية:2
 بشكؿ أكبر مف المتفؽ عميو مثؿ: عمكلة، أجرة، تعكيض. 

ك تقع تحت طائمة التنافي عندما تككف المكافأة مدفكعة مف طرؼ مدراء  
 الرأس الماؿ االجتماعي في المؤسسة.  1/10المؤسسة أك ام مؤسسة تممؾ 

: عالكة عمى حاالت ما يميعمى  08-91مف قانكف  23كما نصت المادة  
مك مف الذيف تق لألشخاصالتنافي المنصكص عمييا في القانكف التجارم ال يمكف 

شكرة أك ىيئة خالؿ السنكات الثالث األخيرة أجكر أك أتعابا ك امتيازات أخرل ال 
محافظي حسابات في الشركة أك  يعينكاسيـ افي شكؿ قركض أك ضمانات أف 

 الييئة نفسيا. 
 الفرع الثاني: اتعاب محافظ الحسابات

 07ـ المكافؽ لػ  1415جمادل األكلى عاـ  03حدد القرار المؤرخ في  
ك المتعمؽ بمسـ أتعاب محافظ الحسابات ك جميع التفاصيؿ المتعمؽ  1994نكفمبر 

ك كيفية حسابيا ك ىذا في اطار المياـ العادية المككمة اليو حيث نصت المادة 

                                                           
1
 .039المحاسبي و مراجعة الحسابات في ترشيد القرارات، المرجع السابق، ص تومي ناريمان، دور التدقيق  



مراجعة الحسابات في الجزائر                                     الفصل الثالث  
 

74 
 

د القرار نظاـ االجكر الذم يطبؽ عمى د: "محما يميالقرار عمى األكلى  مف ىذا 
لمتشريع ك محافظي الحسابات في تطار المياـ العادية التي يستند الييـ طبقا 

 "التنظيـ  المعمكؿ بيما
ك يتقاضى محافظك الحسابات أتعابا عف األعماؿ التي ينجزىا خالؿ السنة  

يحسب مبمغتيا  المالية في اطار المياـ العادية ك مع احتراـ العينات المينية ك
 مف نفس القانكف.  02ك  حسب السمـ الممحؽ بيذا القرار ىذا حسب المادة

 حقوق و مسؤوليات محافظ الحسابات في الجزائر
حسابات بالجزائر بمجمكعة مف الحقكؽ ك تمقى عمى عاتقو محافظ ال يحظى 

ؾ مجمكعة مف المسؤكليات ك قد خصيا المشرع الجزائرم بمجمكعة مف المكاد ك ذل
 بغية اعطاء صكرة كاضحة عف ىذه الحقكؽ ك المسؤكليات. 

 1في الجزائر الحساباتالفرع االكؿ: حقكؽ محافظ 
 خصة المشرعحتى يتمكف محافظ الحسابات مف أداء ميامو عمى أكمؿ كجو  

ي الحقكؽ ف عدةالجزائرم في نصكص بمجمكعة مف النصكص التي تكفؿ ضماف 
 سندرسيا بشيء مف التحميؿ. يعدد مف المكاد ك الت

ت سمطة االطالع عمى ا: لقد منح القانكف لمحافظ الحسابالحؽ في االطالع -أكال
كثائؽ المؤسسة أك ام كثيقة يراىا ضركرية لذلؾ، دكف أف يككف مجبرا عمى اعالـ 

 .المؤسسة بذلؾ 
فسارات يحؽ لمحافظي الحسابات طمب االستالحؽ في طمب االستفسارات:  -ثانيا

 35عف األمكر التي يركنيا غامضة ك الالزمة ألداء ميامو ىذا حسب نص المادة 
مف نفس  39مف نفس القانكف )نص المادة المذككرة أعاله( ك كما نصت المادة 

القانكف عمى حرية المحافظ في تحديد المدة الالزمة ألداء ميامو بنصيا "يحدد 
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بمقاييس  االلتزاـ مراعاةي الرقابة مع ف ميتمةمحافظ الحسابات بكؿ حرية ك مدل 
 التفتيش  ك الكاجبات المينية". 

الحؽ في حضكر اجتماعات مجمس االدارة: لقد حكؿ المشرع الجزائرم  -ثالثا
  40لمحافظ الحسابات الحؽ في الحضكر اجتماعات مجمس االدارة بنص المادة 

يستدعي محافظ يمي:"  عمى ما 40( حيث نصت المادة 91/08)  43المادة 
الحسابات الى اجتماع مجمس االدارة، أك مراقبة الذم يضبط حساب  النتائج ك 

 قبؿ انعقاده.  ثؿيكما عمى االم 45لسنة المنصرمة مكازنة ا
 الفرع الثاني: مسؤوليات محافظ الحسابات

 تأديةفي اطار  المسكليفتقع عمى عاتؽ محافظ الحسابات مجمكعة مف  
  1ميامو ك يمكف تقسيميا الى ثالثة أنكاع:

  المسؤكلية المدنية 
 المسؤكلية الجزائية 
  التأديبيةالمسؤكلية 
المتعمؽ بتنظيـ   91/8مف القانكف  45المسؤكلية المدنية: بمكجب المادة  -أكال

طاء خيف تجاه الشركة أك الييئة عف األالمينية: " بعد محافظة الحسابات مسؤكل
سكاء اتجاه الشركة فيما  بالتضامفيا أثناء تاجية مياميـ ك يتحممكف التي يرتكبكن

 يخص المخالفات. 
مؽ بضبط المينة التي عمف القانكف المت 52طبقا لممادة  المسؤكلية الجزائية: -ثانيا

ك المحاسبكف  الحساباتتنص عمى "يمكف أف يحتمؿ الخبراء المحاسبكف ك محافظة 
في  تجاه كؿ تقصير الجزائيةطبقا لقانكف االجراءات  المسؤكلية الجزائرية المعتمد

 القياـ بالتزاـ قانكني.". 
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: " ما يميعمى  91/08مف القانكف  53: نصت المادة التأديبيةالمسؤكلية  -ثالثا
ك المحاسبيف  الحساباتيمكف أف يترتب عمى الخبراء المحاسبيف ك محافظي 

تجاه المنظمة الكطنية عف كؿ مخالفة أك تقصير  االنضباطيةالمعتمديف، مسؤكلية 
 في القكاعد. 

  مسمك محافظ الحسابات
 الفرع األول: قبول التوكيل و الدخول الى الوظيفة

القانكف المتعمؽ بتنظيـ المينة كردت االجتيادات الدنيا في  08-91ضمف  
 1.الكظيفةاطار قبكؿ التككيؿ ك الدخكؿ الى 

حافظ الحسابات قبؿ ابداء قبمو لمتككيؿ الذم يستشعر قبكؿ التككيؿ: يجب عمى م
 بو، اف يضع حيز التنفيذ ك االجتيادات:

مف عدـ كقكعو تحت طائمة التنافي ك الممنكعات  الحساباتيتأكد محافظ  -1
مكرر  715مكرر ك  715الشرعية ك القانكنية المنصكص عمييا ال سيما في المكاد 

المعدؿ ك المتمـ لألمر  25/04/1993في المؤرخ  08-93مف المرسـك رقـ  15
ك المتضمف القانكف التجارم ك في المكاد  26/09/1975المؤرخ في  75/59رقـ 
ك المتعمؽ بمينة  27/04/1991المؤرخ في  08 -91مف القانكف  47ك  34 34

 الخبير المحاسبي ك محافظ الحسابات ك المحاسب المعتمد. 
االدارييف أك أعضاء مجمس الرقابة  لممتصرفيف. يطالب المحافظ القائمة الحالية 2

لمشكرة المراقبة ك الشركات المنسكبة ك اذا اقتضى األمر قائمة المساىميف بالمكاؿ 
 العينة. 

. ك في حالة استشعار بتبديؿ محافظ الحسابات معزكؿ عميو أف االستعالـ لدل  3
 . الشركة بأسباب ذىاب سمفو
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 الفرع الثاني: منهجية محتفظ الحسابات
 أوال التعرف بالشركة المراقبة بصفة عامة: 

الحسابات عمى محافظ الحسابات معرفة الكقائع االقتصادية ك  مراقبة. قبؿ بداية 1
 المراقبة.  لمشركة المالي ك القانكنية ك المحاسبية

الكافية لخصكصيات عمى المفاىيـ المعيف ليذه المرحمة ىك الحصكؿ  . اليدؼ2
 الشركة المراقبة. 

 عمكمات التي تخص المجاالت التالية: م. عمى محافظ الحسابات أف يبحث عف ال3
 طبيعة النشاط -أ

 قطاع النشاط -ب
 التنظيـ العاـ. -ج

 فحص ك تقدير المراقبة الداخمية:  -ثانيا
بد مف محافظ الحسابات عمى المؤسسة المعنية بالمراقبة ال  فبد أف يتعرؼ 

التعرؼ عمى مجمكعة مف الضمانات التي تساىـ في التحكـ  فييا أم نظاـ مراقبتيا 
قكانيف ك التنظيمات أف تمؾ األخيرة ميو أف يتأكد حسب ما نصت عميو ال، عخميةادال

 تمسؾ الدفاتر االجبارية. 
ة حمة أىـ المراحؿ ك قد تـ التعرؼ بالشكر ر مراقبة الحسابات: تعتبر ىده الم -ثالثا

ت ك امف أجؿ الكصؿ الى مراقبة الحساب بشكؿ عاـ ك تقييـ أنظمة الرقاب ة الداخمية
  1:ما يميمف تنظيـ المينة عمى  08-91قد نص في ىذا السياؽ القانكف 

رام  إلبداءك جمع عناصر مقنعة كافية  ىاف اليدؼ مف ىده المرحمة الميمة . 1
 السنكية.  الحساباتحكؿ 

 تعكد لممرحمتيف السابقتيف.  الحسابات. اـ امتداد طبيعة المراقبات المستعممة في 2
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أف يككف مخففا أك ممتدا درجة الثقة التي  الحسابات. يجب عمى برنامج مراقبة 3
المحاسب ك الى األنظمة ك االجراءات المعمكؿ  آلييالى  الحساباتيمنحيا محافظ 

 بيا. 
 ة عمى كرقة عمؿ خاصة ك منظمة. . يمكف تحرير برنامج مراقب4

 الفرع الثالث: صياغة التقرير
قت مف دخكلو الى السابقة انطمعمى المراحؿ  الحساباتبعد مركر محافظ  

يفة  ك قبكؿ التككيؿ ك قيامو بتقييـ نظاـ الرقابة الداخمية حتى يتمكف مف ظالك 
في كتبة التقرير تعتبر نتائج  الممتثمةة ك ير فاف مرحمة األخ الحساباتمراجعة 

 العمميات السابقة.
نص المشرع الجزائرم عمى ىذه المرحمة في قانكف تنظيـ المينة ك كرج  دك ق 

 : ما يميفيو 
عمى أف ميمة محافظ 91/08مف الفقرة الثانية مف القانكف  29. تنص المادة 1

 تؤدم الى اعداد تقرير. الحسابات
الحسابات الى التعبير بصفة كاحدة ك غير مشتبية . يؤدم تقرير العاـ لمحافظ 2

 عف رأيو حكؿ األحكاؿ المالية في مجمميا. 
 . يجب اف يضمف التقرير العاؾ عمى المعمكمات اآلتية: 3
 تذكرم عف كيفية ك تاريخ تعييف محافظ الحسابات. -أ

 تعريؼ الشركة ك النشاط المراقب  -ب
 اؿ محافظ الحسابات. جة في مستعمماحتراـ االجراءات الم -ج
. شيادة صحيحة ك بسيطة لما تقدـ األحكاؿ المالية المراقبة مستكل عاؿ مف 4

  1الصحة  ك العشرية.

                                                           
1
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 خالصة: 

ة محافظ نيأف الجزائر قد تأخرت في تنظيـ م بناءا عمى ما سبؽ نستخمص 
ـ بعد مررىا بمراحؿ متعددة حتى 1991بشكؿ محكـ الى غاية سنة  الحسابات

تمؾ المرحمة ك قد تـ ضبط جميع الشركط الكاجب تكفرىا في محافظ  بمكغيا
لمخبراء  نيةالكطالحسابات مف أجؿ االلتحاؽ بيا ك يصبح مسجال في المنظمة 

عمكمييف ك كذا االجراءات التي ك المحاسبيف ال الحساباتالمحاسبيف ك محافظي 
 عمى عاتقو.  ممقاةالانطالقا مف تعيينو، اتعابو، حقكقو، ك المسؤكليات  بياتمع
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 القوائم من تجعل التي األساسية الركيزة ىي مراجعتيا و الحسابات تدقيق إن 
 و عمييا المتعارف المعايير ظل في وىذا الموضوعية و بالمصداقية تتميز المالية
 ذلك و الخاصة، اإلجراءات من مجموعة يتبع النتيجة ىذه إلى المراجع يصل حتى
 استغالل سوء أي من عمييا الحفاظ أجل ومن مسبقا، مسطرة أىداف تحقيق أجل من
 ىامة نتيجة إلى الوصول بغية ذلك و عمييا تطرأ أن يمكن تالعبات أو اختالس أو

 خصوميا و المؤسسة أصول من التحقق نتائج إعالن كذلك و المعنية األطراف تفيد
يراداتيا نفقاتيا و  .ترشيدىا و القرارات إتخاذ من تتمكن حتى وا 

 اإلجابة إلي األطروحة ىذه فصول واستعراض تناول خالل من سعينا ولقد 
 مدى و المحاسبي؟ التدقيق أىمية ىي ما في والمتمثمة ليا، الرئيسية اإلشكالية عمي
 وتطورىا التدقيق عممية ظيور أن ؟،حيث القرارات ترشيد عمى متكامل كإطار تأثيره
 وتوسع االقتصادي لمتطور نتيجة كان اليوم عميو ىي ما إلي وصمت حتى

 انفصال إلي أدي مما وتفرعاتيا تعقدىا درجة وزيادة وظائفيا وتشعب المؤسسات
 تتحدد خالليا من التي والمبادئ الفروض إلي التطرق تم كما اإلدارة، عن الممكية

 والتي لمتدقيق العامة المعايير وكذلك الحسابات، تدقيق لعممية التنفيذية اإلجراءات
 ومنيجية والصالحيات والمسؤوليات الميني السموك وآداب وقواعد التدقيق مينة تحكم
 التخطيط في تتمثل رئيسية أركان ثالثة عمي تقوم والتي الحسابات تدقيق عممية تنفيذ
 إلي باإلضافة اإلثبات، أدلة وجمع الداخمية الرقابة نظام وتقييم التدقيق لعممية السميم
 واقع عمي الوقوف ومحاولة  الجزائر في الحسابات تدقيق لمينة التنظيمي اإلطار

جابتا الجزائرية المؤسسات في الحسابات تدقيق لعممية العممية الممارسة  عمى وا 
 : عمينا يجب سبقا مذكور فرضياتنا
 لعممية كامل تنظيم أجل من لممينة المنظمة والتشريعات القوانين تفعيل 

 .التدقيق
 تزويدىا خالل من فييا الداخمي التدقيق بإدارة المؤسسات اىتمام ضرورة 

 عمي والعمل وعمميا عمميا المؤىمين الداخميين  المدققين من الكافي بالعدد
 .بيم المناط بالدور ليقوموا مستمر بشكل مياراتيم وتطوير تدريب



 خاتمة

 

82 
 

 مراعاتيا عمي المستمر وحثيم الميني السموك وآداب بقواعد المدققين توعية 
  .بيا والتمسك

 في التشدد مع الحسابات مدققي وحقوق بواجبات الخاصة التشريعات تفعيل 
 من أو المدققين قبل من سواء يخالفيا من عمي الرادعة العقوبات تطبيق

 .المؤسسات
 احتياجات في لمتغيرات مواكبتيا من لمتأكد ومراجعتيا لمتدقيق معايير وضع 

 . التدقيق



 
 قائمة المراجع

 



 قائمة المصادر و المراجع
 

 .2016 الجامعة دار ، الحسابات لمتدقيق حديث مدخل ، جمعة حممي أحمد. 1

 األولى، ةالطبع ،والتأكيد التدقيق في المعاصرة اإلتجاهات ،جمعة حممي أحمد. 2
 . 2009 لمنشر،األردن، صفاء دار

 لمتدقيق، الدولية لممعايير وفقا والتأكيد التدقيق إلى المدخل جمعة، حممي أحمد. 3
 . 2015 األردن، عمان، والتوزيع، لمنشر صفاء دار

 دار ، القرار التخاد اإلدارية المحاسبة ، السواري فتحي نور أحمد. 4
 .2008الجامعة

بمحاس كوثر، أهمية التدقيق المحاسبي في اتخاد القرار لمؤسسة اقتصادية، . 5
تخصص تدقيق و مراقبة التسيير، كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم 

 .2017/2018التسيير، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، 

بمحاس كوثر، أهمية التدقيق المحاسبي في اتخاذ القرار لمؤسسة اقتصادية، . 6
شهادة ماستر، تخصص تدقيق  و مراقبة التسيير، كمية العموم االقتصادية و التجارية 

 .2017/2018و عموم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 

 جامعة المؤسسة القرارات إتخاذ في المحاسبي التدقيق أهمية أمينة دةأ بن. 7
 .2013-2012،  مستغانم باديس إبن عبدالحميد

بن نعجة كمال، رقاقي مروان، جودة التدقيق المحاسبي و أثرها عمى طبيعة . 8
القرار و تنافسية المؤسسة االقتصادية، تخصص تدقيق و مراقبة التسيير، شعبة عموم 
التسيير، كمية العموم االقتصادية، التجارية و عموم التسيير، جامعة أحمد دراية، 

 .2017/2018أدرار، 



 قائمة المصادر و المراجع
 

يخمف أمال، المراجعة الخارجية في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة  بن. 9
 الماجستير، جامعة الجزائر

رواني، التدقيق المالي و المحاسبي، مطبوعة مقدمة لطمبة المحاسبة و  بوحفص. 10
التدقيق، كمية العموم االقتصادية التجارية و عموم  التسيير، جامعة غرداية،  

2017/2018. 

تومي ناريمان، دور التدقيق المحاسبي و مراجعة الحسابات في ترشيد القرارات، . 11
شهادة ماستر، تخصص فحص محاسبي، كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم 

 .2013/2014معة محمد خيضر، بسكرة، التسيير، جا

 المؤسسة في لالستثمارات المحاسبي والتدقيق الداخمية الرقابة ابراهيم زيتوني. 12
 2009 سنة االقتصادية العموم معهد ليسانس شهادة لنيل مذكرة االقتصادية

 رسالة اقتصادية مؤسسة األداء تقييم في الداخمية المراجعة ، سعاد معمر شدري. 13
 .2008/2009، بومرداس جامعة ، التسيير عموم في ماجيستر

 العموم كمية ،دكتوراه أطروحة رجعة، ا لمم المهني التنظيم عمر، شريقي. 14
 .2011/2012، 1 سطيف جامعة التسيير، وعموم االقتصادية

دم، أهمية التدقيق المحاسبي و مراجعة الحسابات في ترشيد القرارات، عادل مق. 15
تخصص محاسبة و تدقيق، قسم العموم المالية و المحاسبة، كمية العموم االقتصادية 
و التجارية و عموم التسيير، جامعة الجياللي بونعامة، خميس مميانة، 

2019/2020. 

عبد الوهاب نصر عمي، موسوعة المراجعة الخارجية الحديثة وفقا لمعايير . 16
  .المراجعة العربية و الدولية و األمريكية، الجزء األول، الدار الجامعية



 قائمة المصادر و المراجع
 

عرقاب شريفة/ المراجعة القانونية لمحسابات في الجزائر، المركز الجامعي . 17
 . 2003بالمدية، 

 شتيوي، شتيوي ، أحمد أيمن ، الدميري محمد الدين عالء محمد الفيومي محمد. 18
 .2008،اإلسكندرية ، المراجعة في متقدمة دراسات

ط المخاطر، الدار محمد عبد الفتاح محمد، المراجعة مدخل قياس و ضب. 19
 .الجامعية، طبع، نشر، توزيع، الطبعة الثانية

منصور أحمد البدوي، شحاتة السيد شحاتة، دراسات في االتجاهات الحديثة في . 20
 -المراجعة) مع تطبيقات عمى معايير المراجعة المصرية و الدولية( الدار الجامعية

 .2002/2003االسكندرية 
 وائل دار والعممية، النظرية الناحية من التدقيق إلى مدخل التميمي، هادي. 21

 . 2004 ،2 ط عمان، لمنشر،

يق المحاسبي في المؤسسات يعقوب ولد الشيخ محمد ولد أحمد يورة، التدق. 22
العمومية )دراسة مقارنة(، تخصص تسيير، كمية العموم االقتصادية و التسيير و 

 .2014/2015العموم التجارية، جامعة بوبكر بمقايد، تممسان، 

 األولى، الطبعة ،والتطبيق النظرية بين الحسابات مراجعة ،جربوع محمد يوسف. 23
 .2000األردن، عمان، والتوزيع، لمنشر الرواق  مؤسسة

24. Hammini Allel, Le Control Interne Et L'élaboration Du 
Bilan Comptable, (Office Des Publications Universitaires 
,Alger, 2003. 

 



 

 

 

 

 

 

 الكلمات المفتاحية: 

 التدقٌق، األداء، القوائم المالٌة، ترشٌد القرارات

Résumé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

les mots clés: 

Audit, performance, états financiers, rationalisation des décisions 

 

 ملخص 

ان أي مؤسسة اقتصادٌة معاصر تسعى الى تحقٌق معدالت نمو سرٌعة  

مع الحرص على البقاء و االستمرارٌة و للوصول الى هذا المسعى ال بد المتابعة 

 الجدٌة ألداء الماهم و مدى كفاءة هذا االداء.

تهدف دراستنا هذه الى تبٌان أثر التدقٌق المحاسبً على ترشٌد القرارات  

من خالل القوائم المالٌة، و تبرز أهمٌة مهنة المراجعة، و اثراء المكتبة و توسٌع 

 المجال العلمً.

 

 Toute institution économique contemporaine qui cherche à atteindre des 

taux de croissance rapides avec un souci de survie et de continuité, et pour 

atteindre cet effort, il est nécessaire de suivre sérieusement la performance de 

l'important et l'efficacité de cette performance. 

 Cette étude vise à montrer l'impact de l'audit comptable sur la 

rationalisation des décisions à travers les états financiers, et met en évidence 

l'importance de la profession d'audit, enrichissant la bibliothèque et élargissant le 

champ scientifique. 
 




