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المتغيرات التي طرأت على بيئة المؤسسات االقتصادية وكذلك تطور االقتصاد المحلي 

على مختلف  األداءوذلك لتقييم  التدقيق،ظهور أداة من أدوات الرقابة أال وهو  أدى الى والعالمي،

 المحاسب، فبعدعمل المدقق من حيث ينتهي عمل  أالمؤسسة. يبدالمستويات تحت تصرف الشركة أو 

انتهاء المحاسب من تجميع وتبويب وتسجيل المعلومات المتعلقة بالعمليات الناتجة عن نشاط 

وربما  األخطاءدور المدقق في الحكم على مدى سالمة هذه العمليات وخلوها من  المؤسسة، يأتي

 التالعبات. 

بالمؤسسة، ذات العالقة  األطرافتعتبر مهنة التدقيق الخارجي حجر الزاوية الذي يخدم كافة 

ألهمية هذه  والعدالة، ونظراالمعلومات المقدمة من طرف المؤسسة تتمتع بالمصداقية  أنيضمن  فهو

     المهنة فقد سنت معايير ومواثيق دولية تحدد كل ما يخصها. 

وفي سعي الدولة الجزائرية لتحسين وتطوير مهنة التدقيق الخارجي فقد قامت بمجموعة من  

قامت  والقرارات، وقدجملة من القوانين والمراسيم  إصدارالتي مست المهنة من خالل  اإلصالحات

معيار جزائري للتدقيق كإطار مرجعي للمهنة حيث كان مزاولو المهنة في  عشرستة  بإصدارحديثا 

جزائريًة، وكان معيار الجزائر يعتمدون على معايير التدقيق الدولية في ظل غياب معايير تدقيق 

لمعايير التدقيق  ة"اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق" ضمن اإلصدارات األولي 210التدقيق الجزائري 

يعد هذا المعيار االطار المفاهيمي لعملية التدقيق التي يبرز فيها مهمة المدقق، ،NAA الجزائرية 

المدقق لالتفاق مع اإلدارة حول شروط مهمة التدقيق،  المعيار الجزائري واجبات هذا حيث عالج

)سواء والمسؤوليات المخولة للمدقق  ويقصد بهاته األخيرة االتفاق بين الطرفين على طبيعة التدقيق

 .كان المدقق التعاقدي او القانوني( وكذا االتعاب المقدمة لصاحب المهمة

 الدراسةإشكالية 

مساهمة التدقيق الخارجي ما مدى ": كاآلتيعلى ضوء ما تقدم يمكن لنا تحديد مشكلة الموضوع 

 في المؤسسة االقتصادية"؟ NAA 210الجزائري للتدقيق وفق المعيار 

 سئلة الفرعية التالية:األ لىإ اإلشكاليةم نقسأن  البدوضوع الم اإللماملنا  سنىيت يثوح

 ؟في المؤسسة هميتهأهي ما المقصود بالتدقيق الخارجي وما 

 كيف يساهم المدقق الخارجي في تحقيق أهداف المؤسسة؟ 

 هو الهدف من معيار التدقيق الجزائري  ماNAA 210؟ 

 فرضيات الدراسة

 :يةات التاليح الفرضترالسابقة نقة يالفرعألسئلة ا اللمن خ

 خطاءألل من احتمال الوقوع في الة وقائية يقليعتبر التدقيق الخارجي وسي. 

  يساهم المدقق الخارجي في تحقيق األهداف المسطرة التي تكون في خدمة الهدف العام للمؤسسة

 "االستمرارية" وذلك من خالل تقرير الذي يقوم بإعداده.

  يهدف معيار التدقيق الجزائريNAA 210  من خالل رسالة المهمة إلى تبيان مسؤوليات

 وواجبات المدقق الخارجي وضمان حقوقه.

 منهج الدراسة



 

 ب
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لإلجابة على التساؤالت وإثبات أو نفي الفرضيات ولتحقيق أهداف البحث، اعتمدت دراستنا 

الخارجي، ومن ثم اعتمدنا على المنهج  على المنهج التاريخي لدراسة التطور التاريخي للتدقيق

في المؤسسة  NAA 210الجزائريالوصفي الذي يوضح دور التدقيق الخارجي وفق المعيار التدقيق 

من خالل التعرف على أساسيات التدقيق الخارجي والتطرق إلى مختلف المفاهيم  وذلكاالقتصادية، 

 النظرية والمنهج التحليلي الذي ينسجم في تحليل المعطيات المتوفرة في المؤسسات.

 أهمية الدراسة

والممارسة  ةيالدراسات العلم نيالخارجي نقطة الوصل ب قيالتدق دانيالبحث في م عتبري

 ريعتب كما األكاديمية،والجهات  مهنيةال اتيئلدى اله ةبينس ي الموضوع أهميةعطيذا ما هو ،مهنيةال

هذه الدراسة حسب  ، وتعدذا المجاله هيشهدالموضوع محاولة لكسر الجمود الذي  هذاالبحث في 

 إطالع الطالب مساهمة عملية أي إضافة قيمة علمية جديدة.

 هداف الدراسةأ

 ليها الدراسة:  إالتي تسعى  األهدافمن 

  الجزائر؛التعرف على واقع ممارسة التدقيق الخارجي في 

  ومدى اهميته؛  الجزائريةمعايير التدقيق  أحدتسليط الضوء على 

 اكتشاف الدور الذي يلعبه معيار التدقيق في المحافظة على حقوق المدقق؛ 

  تدقيق الخارجي؛جل تطوير مهنة الأعلى اعتماده من قبل المدققين من  التأكيدمحاولة 

  إظهار الدور الذي يلعبه المدقق الخارجي في المساعدة على تقديم معلومات مالية ومحاسبية تتميز

 .والمصداقيةبالدقة 

 الدراسةموضوع  أسباب اختيار

 :وضوعية والذاتية أهمهاالمسباب األلعل اختيارنا للموضوع يعود لجملة من 

  مجال التدقيق، والتعرف على معايير التدقيق الجزائرية؛الرغبة في إثراء الرصيد المعرفي في 

 أهمية البحث في الوقت الراهن، حيث يتزامن مع حداثة اعتماد معايير التدقيق الجزائرية؛ 

 واضيع؛المه ذخلوا الدراسات السابقة من مثل ه 

 ا جديد فيم ع على كل ما هوطالمواضيع التدقيق ورغبة منه في االلللطالب  صييول الشخالم

 وضوع؛الم يخص

 الدراسةهيكل 

استهل موضوعنا بمقدمة عامة  المطروحة، لقدلدراسة موضوعنا ومن أجل معالجة اإلشكالية 

 واختتم بخاتمة عامة، وفي حين قسم البحث إلى ثالث فصول كاآلتي:

إلى اإلطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي، حيث تناولنا في  في الفصل األول تطرقنا

المبحث األول التطور التاريخي للتدقيق الخارجي في الجزائر، تعريفه، أهميته، أهدافه، وأنواعه، أما 

في المبحث الثاني قمنا بعرض معايير التدقيق الخارجي والهيئات المنظمة له في الجزائر باإلضافة 

صفاته  عن المدقق الخارجي تعريفه، فيه نياته مرورا إلى المبحث الثالث تحدثناإلى وسائله وتق

 تقرير المدقق الخارجي.في األخير وأخالقياته، مسؤولياته، حقوقه وواجباته ثم تضمن هذا المبحث 



 

 ج
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في المؤسسة  NAA 210في الفصل الثاني قمنا باستعراض معيار التدقيق الجزائري رقم

، كما حددنا دور هذه األخيرة، االقتصاديةمن خالل المبحث األول عرفنا المؤسسة  االقتصادية

 خصائصها، أهدافها وأنواعها ووظائفها؛

 ، الهدف منه ومضمونه؛210NAAعيار الجزائري للتدقيقمالمجال تطبيق  الثاني:أما المبحث 

 ومحفزاته هاداتانتق، NAA210عيار الجزائري للتدقيقم انعكاسات الثالث عنوفي المبحث 

 .'' مؤسسة مرابطي ألشغال البناء والري''دراسة سابقة لحالة تناولنا  أما في الفصل الثالث

 ''.مؤسسة مرابطي ألشغال البناء والريالمبحث األول: تقديم ''

 .''مؤسسة مرابطي ألشغال البناء والريالمبحث الثاني: منهجية إنجاز مهمة التدقيق في ''

مؤسسة مرابطي ألشغال البناء ''المبحث الثالث: التدقيق الخارجي كوسيلة لتحقيق فعالية األداء في 

 .''والري

 

 

 

 



 

 

 
 الفصل األول

 

االطار المفاهيمي حول التدقيق 

 الخارجي
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

 تمهيد

للتدقيق أهمية كبرى في الواقع االقتصادي، لما ظهر من حاجات متزايدة من داخل المؤسسة 

ومن خارجها فهو وسيلة هامة للحكم على مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية 

االقتصادية، ويعد عملية انتقادية للقوائم المالية الختامية، من خالل فحص جميع الدفاتر للمؤسسات 

 .مطابقة عناصر القوائم للواقع الفعلي لها التحقق من مدى كالسجالت المحاسبية، وكذا

فالتدقيق الخارجي باعتباره فرع من فروع التدقيق الرئيسي وهو األداة الرئيسية المستقلة 

لذي يهدف إلى فحص القوائم المالية في المؤسسة ومن ناحية أخرى إن التدقيق الخارجي والحيادية ا

ما هو إلى نظام يهدف إلى إعطاء الرأي الموضوعي في التقارير واألنظمة واإلجراءات المعنية 

بحماية أصول المؤسسة موضوع التدقيق، حيث أنها تمكن المدقق من إبداء رأي فني محايد حول 

القوائم المالية للمركز المالي الحقيقي لها، وتعتمد على جملة من المعايير التي توجه وتعطي مدى داللة 
اإلطار العام الذي تمارس فيه مهامها، باإلضافة إلى ذلك فإنها تعمل على توجيه المدقق أثناء قيامه 

أيه عن القوائم بعمله، حيث أن للمدقق الخارجي مسؤوليات، وفي نهاية عمله يقدم تقريرا يوضح فيه ر

 .المالية كنتائج األعمال لتلك الفترة

 :ولدراسة أعمق وأشمل تم ذكره، ارتأينا تقسيم هذا الفصل ثالث مباحث كاآلتي

 .المبحث األول: ماهية التدقيق الخارجي

 مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر :المبحث الثاني

 مفاهيم حول المدقق الخارجي المبحث الثالث:
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

 المبحث األول: ماهية التدقيق الخارجي

 المطلب األول: التطور التاريخي للتدقيق الخارجي في الجزائر

ية عرفت مهنة التدقيق الخارجي في الجزائر تطورا نتيجة لعدة تحوالت سياسية واقتصاد

قانونية البها البالد منذ االستقالل، وسنتطرق إلى هذا التطور حسب مجمل النصوص  واجتماعية مرت

 .إلى يومنا هذا 1962بداية من  للمهنة والتشريعية المنظمة

لى عالتدقيق الخارجي يتم من طرف وزارة المالية للوقوف  كان1969إلى 1962الفترة من  أوال:

ت هذه صحة الحسابات واستمدت إطارها التشريعي من اتفاقيات ايفيان والقوانين الفرنسية، تميز
تنظيم عف في المهنة نظرا للتخطيط المركزي والتبعية للقوانين ونقص الالمرحلة بفراغ كبير وض

 .والكفاءات

يتضمن  1971ديسمبر 29المؤرخ في 71-82صدور األمر رقم1988إلى 1969الفترة من ثانيا:

يفية تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب من حيث تحديد االختصاص، وشروط الدخول للمهنة وك

 75-25إحداث مجلس أعلى للمحاسبة تحت سلطة وزير المالية. صدور األمر  ممارستها إضافة إلى
ي المؤرخ ف 88-01والمتعلق بالمخطط المحاسبي الوطني، والقانون رقم 29/04/1975المؤرخ في 

 الذي يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات االقتصادية والذي فتح المجال أمام 01/12/1988

 .مهنة المدقق المهنيين المستقلين لموازنة

 27المؤرخ في 91-08خالل هذه الفترة تم صدور القانون 1996إلى 1990الفترة من ثالثا:

يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات  والذي 1991افريل
قانون والمحاسب المعتمد لدى الشركات التجارية بما فيها شركات رؤوس األموال وفقا ألحكام ال

دة مراسيم ع، وقد تبع هذا القانون االجتماعية والنقاباتلتجاري وكذا لدى الجمعيات والتعاضديات ا

 ا:تنفيذية وقرارات اهمه

 خبراء يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية لل 1992جانفي  13في  92-20المرسوم التنفيذي رقم

 .اختصاصاته وقواعد عملهومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط  المحاسبين

 المتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات 07/11/1994القرار المؤرخ في. 

 بير والمتضمن أخالقيات مهنة الخ 1996أفريل  15المؤرخ في  96-136المرسوم التنفيذي رقم

 .المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

دما كان يمارسها المراقبون الماليون التابعون بالتالي أصبحت مهنة التدقيق في الجزائر مستقلة بع

لوازرة المالية، حيث تم جمع ثالث تنظيمات في هيئة واحدة مستقلة سميت بالمصف الوطني للخبراء 

 .1الحسابات والمحاسبين المعتمدين المحاسبين ومحافظي

 أهمها:تميزت بصدور عدة مراسيم تنفيذية وقرارات نذكر  2009-1997الفترة من رابعا:

                                                             
لعينة من المؤسسات زينب براهيمي، أهمية التدقيق الخارجي في ترشيد قرارات المؤسسة االقتصادية دراسة حالة  1

المسيلة،  -، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر أكاديمي في العلوم المالية والمحاسبية، جامعة محمد بوضياف-المسيلة-االقتصادية

 3، ص2018/2019
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

 ذي ، يعدل ويتمم المرسوم التنفي1997ديسمبر  01المؤرخ في 97-458المرسوم التنفيذي رقم

 المؤرخ 92-20رقم

حسابات الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي ال 1992يناير 13في

 .والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله

 يحدد كيفيات نشر مقاييس تقدير اإلجازات والشهادات التي  1998مارس 28قرار مؤرخ في

ي تم ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد والذ تخول الحق في

 .1999مارس  24الموافقة عليه في المقرر في 

  ي التكميل، يتضمن قانون المالية 2005جويلية 25مؤرخ في  05-05من األمر رقم 12المادة

دة ان ينص:" يتعين على الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدو والذي ،2005لسنة 

كثر يتم ولمدة ثالث سنوات مالية، محافظ حسابات أو أ2006   ةالمالي السنة تعين، ابتداء من

 ".الحساباتالمنظمة الوطنية لمحافظي  اختبارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول

إلى يومنا هذا من أهم ما ميز هذه الفترة هو إعادة تنظيم المهنة ونقل  2010الفترة من خامسا:

صالحياتها من المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين إلى 

، يتعلق بمهن الخبير 2010جوان 29المؤرخ في 10-01وزارة المالية، وذلك بصدور القانون

اسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، والذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة المح

مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. وقد تلي بعد صدور هذا القانون، عدة 

مراسيم تنفيذية لتنظيم مهنة التدقيق، تصب في إطار توزيع وتوضيح الصالحيات، حيث صدرت هذه 

 .20111فيفري 02، بتاريخ07سيم في الجريدة الرسمية رقمالمرا

 المطلب الثاني: تعريف التدقيق الخارجي

 :هناك عدة تعاريف للتدقيق الخارجي نذكر منها

 رائن تعريف الجمعية المحاسبية األمريكية للتدقيق على أنه عملية منتظمة للحصول على الق

لتأكيد ااالقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض المرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث 
 .المعنية من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايير الموضوعية، ثم توصيل نتائج ذلك إلى األطراف

 وعرف "GERMOND" ET "BONNAULT"  التدقيق على أنها " اختبار تقني صارم

ل على نوعية ومصداقية وبناء بأسلوب من طرف مهني مؤهل ومستقل، بغية إعطاء رأي معل

ذه المؤسسة، وعلى مدى احترام الواجبات في إعداد ه المعلومات المالية المقدمة من طرف
لمعمول والقوانين والمبادئ المحاسبية ا المعلومات في كل الظروف وعلى مدى احترام القواعد

 "بها، في الصورة الصادقة على الموجودات وفي الوضعية المالية ونتائج المؤسسة

  كما عرف "خالد امين " التدقيق على أنه " فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات

والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصا انتقاديا منظما، قصد الخروج لرأي 

منية فني محايد عن مدى داللة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة ز

 ." 2معلومة، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح وخسارة عن تلك الفترة

                                                             
زينب براهيمي، أهمية التدقيق الخارجي في ترشيد قرارات المؤسسة االقتصادية دراسة حالة لعينة من المؤسسات 1

 .05-04، مرجع سابق ذكره، ص ص -المسيلة-ديةاالقتصا
، مرجع سابق محمد التهامي طواهر، مسعود صديقي، المراجعة والتدقيق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبيقية2

 .09ذكره، ص
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

  ق من "مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منس نهأعرفت منظمة العمل الفرنسي التدقيق على

ل، يستعمل مجموعة من تقنيات المعلومات والتقييم بغية إصدار حكم معلل ومستق طرف مهني

 ". التنظيمبوتقدير مصداقية وفعالية النظام واإلجراءات المتعلقة م التقيي استنادا على معايير

 :من خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن عملية التدقيق تقوم على عناصر أساسية وهي

 تأكيدات أن عملية التدقيق تعتمد على حصول المدقق الخارجي على األدلة والقرائن المرتبطة ب

 .األنشطة االقتصادية للمؤسسة قيد التدقيقاألحداث و اإلدارة على

 نها وبين أن عملية التدقيق تعتمد على فحص األدلة وتقييمها بموضوعية لتحديد مدى االتفاق بي

 .خرىمن جهة ومدى توافقها مع معايير اإلبالغ المالي الدولية من جهة ا تأكيدات اإلدارة

 تائج هذه العملية ومدى تعبير القوائم المالية أن عملية التدقيق تنتهي بإصدار تقرير نهائي يوضع ن

 .1حقيقة النشاط خالل فترة محددة وإيصال هذا التقرير إلى الجهات المعنية التي تعتمد عليه عن

 وأنواع التدقيق الخارجيأهمية المطلب الثالث: 

 التدقيق الخارجيوأهداف أهمية الفرع األول: 

 أوال: أهمية التدقيق الخارجي

التدقيق إلى كونه وسيلة ال غاية، ولهذه الوسيلة أهمية كبيرة هذا بالنظر إلى الخدمة التي  تعود أهمية
الجهات التي تستخدم القوائم المالية المدققة وتعتمدها في اتخاذ قراراتها ورسم  فتقدمها لمختل

 2:تتمثل هذه الجهات في، سياساتها

 أهمية التدقيق بالنسبة إلدارة الشركة والمساهمين .1

 الخارجي بالنسبة إلدارة الشركة أهمية التدقيق .أ

ا الصحة عند قيام إدارة الشركة بالتخطيط تعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات التي يشترط فيه

ة مطلقة وال يمكن الوثوق في هذه المعلومات بصف .والدقة، وهذا لتحقيق األهداف المسطرة للشركة

شخص محايد وذلك بإعطاء رأي محايد حول صدق  إال إذا كانت معتمدة ومصادق عليها من طرف

 .يةالقرارات المالية بكل دقة   وموضوع البيانات والقوائم المالية التي تساعد على اتخاذ

 أهمية التدقيق الخارجي بالنسبة للمساهمين: .ب

دام بالنسبة للمساهمين التدقيق الخارجي يمكنهم من الوقوف على ممتلكاتهم، وضمان استخ 

ر يتضمن رأيا الموارد المتاحة استخداما أمثال وبكفاءة عالية، فالمدقق الخارجي يقوم بإعداد التقري

 ة.ليسليما حول عدالة القوائم المالية وتمثيلها للمركز المالي للشركة ونتائج الدورة الما

 :أهمية التدقيق الخارجي بالنسبة إلدارة الضرائب وللموردين .2

 أهمية التدقيق الخارجي بالنسبة إلدارة الضرائب:  .أ

                                                             
 .26، ص2015رزق أبو زيد الشحنة، تدقيق الحسابات، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 1
الخطيب، خليل الرفاعي، علم تدقيق الحسابات النظري والعلمي، الطبعة األولى، عمان، دار المستقبل للنشر والتوزيع،  خالد2

 .12، ص 2009



 

9 
 

 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

تعتمد إدارة الضرائب على التدقيق الخارجي في تحديد الوعاء الضريبي واحتساب الضريبة التي 

ى ذلك إال إذا قام شخص تحصل عليها من إدارة الشركة، فإن إدارة الضرائب ال يمكنها التعرف عل

الشركة بفحص عملياتها ونتائجها، مما يعطي إلدارة الضرائب صورة  موثوق فيه ومستقل عن

 .1هاواضحة عن المركز المالي للشركة ونتائج

 أهمية التدقيق الخارجي بالنسبة للموردين: 

يحدد  للشركة، ممايسمح التدقيق الخارجي للموردين باالطالع على الوضعية المالية الحقيقة 

قادرة على  درجة التعامل معها، فإذا اتضح للمورد أن الوضعية المالية جيدة بالنسبة للشركة وأنها

 .الوفاء بالتزاماتها في آجال استحقاقها، يصبح أكثر ثقة وليونة في التعامل معها

 :التدقيق الخارجي لنقابة العمال وتسيير الموارد المتاحة أهمية .3

 أهمية التدقيق الخارجي لنقابة العمال:  .أ

بة العمال يعطي التدقيق الخارجي الصورة الحقيقية عن الوضعية المالية للشركة، مما يساعد نقا

لمقابل على المطالبة بحقوق العمال، ففي حالة تمتع الشركة بمركز مالي جيد، وينعكس ذلك با

 .قيمة األجور للعمال

 يير الموارد المتاحة: أهمية التدقيق الخارجي في تس .ب

سيير فيقوم يتوصل المدقق الخارجي أثناء القيام بعملية الفحص والتدقيق إلى نقاط الضعف في الت

 .بتحديدها، والعمل على التقليل منها

ة من شأنها الرفع من درجة كفاء واقتراحاتمن خالل تقديم توصيات  وهذاتحسين التسيير 

 .الموارد المتاحة بفعالية واستخدام

 أهداف التدقيق الخارجيثانيا: 

 :تتلخص أهداف التدقيق في اآلتي

ي التأكد الهدف من التدقيق الخارجي هو التحقق من الوجود أو الحدوث أ يكون: والتحققالوجود  .أ

قيقها إلبداء من أن األصول المختلفة مثل المخزون والنقديات موجودة بالفعل في الميزانية يتم تد

شتريات قد تمت الرأي عنها وأن العمليات المختلفة الظاهرة في القوائم المالية مثل المبيعات والم

 .ء الفترة محل التدقيقفعال أثنا

ا حدث مالهدف من التدقيق الخارجي هنا هو التحقق من اإلكمال أي أن كل  الشمولية والكمال: .ب

 ة.ووقع أثناء السنة المالية موضوع الفحص تم تسجيله وإظهاره في القوائم المالي

يم وأنه تقيبهدف التدقيق الخارجي في هذه الحالة إلى التحقق من صحة ال التقييم أو التخصيص: .ت

 تم تخصيص تكلفة المخصصات وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها كتكوين المخصصات
 الالزمة لألصول المحتمل تعرض قيمتها للهبوط كعمالء والمخازن...الخ

ظاهرة في يسعى التدقيق الخارجي إلى التحقيق من الملكية وأن األصول ال الملكية والمديونية: .ث

 ...للشركة وأنه ال توجد عليها أية حقوق للغيرالميزانية هي ملك 

                                                             
، الطبعة األولى، عمان، دار وائل للطباعة والنشر، -الناحية النظرية والعملية  -خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات  1

 .15، ص 2000
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

شركة الهدف من التدقيق الخارجي في هذا اإلطار فحص القوائم المالية لل العرض واإلفصاح: .ج

ءات وذلك من يستطيع المدقق الخارجي إعطاء رأي موضوعي في تقاريره حول األنظمة واإلجرا

ت سالمة وتبويب وتصنيف الحسابا المعنية بحماية ممتلكات الشركة إضافة على التحقق من

 .المختلفة واإلفصاح عن كل المعلومات الالزمة

ا تم نقصد بهذا المبدأ أن كل العمليات قد تم جمعها بطريقة صحيحة كم التسجيل المحاسبي: .ح

ن دورة متسجيلها وتركيزها باحترام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وباعتماد طرق ثابتة 

 ..... إلى أخرى ونقصد بالتسجيل أن كل العمليات سجلت أي أدرجنا فيها ما يجب
عملية المراجعة إلى إبداء رأي فني محايد حول المعلومات يسعى المراجع من خالل  إبداء الرأي: .خ

المحاسبية الناتجة عن النظام المحاسبي المولد لها ويتمثل ذلك في تقريره الذي يقوم بإعداده في 

 1...نهاية عملية المراجعة

 أنواع التدقيق الخارجي: نيالفرع الثا

 :للحسابات وهييمكن التفريق بين ثالثة أنواع من التدقيق الخارجي 

 التدقيق القانوني  : (Audit Legal) عمال أوهو التدقيق الذي يفرضه القانون، ويتمثل في

 .المراقبة السنوية اإلجبارية التي يقوم بها محافظ الحسابات

 )التدقيق التعاقدي)االختياري:(Audit contractuel)ف التدقيق الذي يقوم به محتر هو
جديدها تبطلب من أحد األطراف )الداخلية أو الخارجية( المتعاملة مع المؤسسة والتي يمكن 

 .سنويا

 الخبرة القضائية :(Expertise judiciaire) التي يقوم بها محترف خارجي بطلب من

لمحاسبية وتقديم المحكمة، الهدف منها اعالم اإلدارة وارشادها حول األوضاع المالية وا

 .2مؤشرات باألرقام، وهي ظرفية تحدد مدتها من طرف القاضي

 :وللوقوف على طبيعة األنواع الثالثة يمكن حصرها في جدول للمقارنة

 (: مقارنة بين أنواع التدقيق01-01الجدول رقم )

                                                             
التهامي طواهر ومسعود صديقي، المراجعة وتدقيق الحسابات، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر، محمد  1

 .16-15، ص ص2006
محمود بوتين، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 2

 27، ص2008الجزائر، 

 المميزات تدقيق قانوني تدقيق تعاقدي الخبرة القضائية

تحدد بكل دقة من 

 المحكمةطرف 

مؤسسات ذات  تعاقدية

 طابع عمومي
 طبيعة الحجم

من طرف المديرية  من طرف المحكمة
العامة أو المجلس أو 

 اإلدارة

من طرف 
 المساهمين

 التعيين



 

11 
 

 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

أعالم العدالة 

وإرشادها حول 

أوضاع مالية 

ومحاسبية، تقديم 

 مؤشرات باألرقام

المصادقة على شرعية 

 وصدق الحسابات

على  المصادقة

شرعية وصدق 

الحسابات والصور 

الفوتوغرافية 

الصادقة، تدقيق 

معلومات مجلس 

 اإلدارة

 الهدف

مهمة ظرفية يحدد 

 القاضي مدتها

محددة حسب  مهمة

 االتفاقية

 تغطي دائمة مهمة

 مدة التعيين الشرعية
 التدخل

تامة تجاه مجلس  تامة من حيث المبدأ تامة تجاه األطراف

 اإلدارة والمساهمين
 االستقاللية

يحترم مبدئيا لكن له  ينبغي احترامه

تقديم إرشادات في 

 التسيير

مبدأ عدم التدخل في  يجب احترامه تماما

 التسيير

القاضي المكلف 
 بالقضية

المديرية العامة، مجلس 
 اإلدارة

مجلس اإلدارة 
الجمعية العامة 

 ""عادية، غ عادية

 إرسال التقارير إلى

لتسجيل في قائمة 

المحاسبة لدى  خبراء

 مجلس القضاة

التسجيل مبدئيا في 

 الجمعية الوطنية

لتسجيل في الجمعية 

الوطنية لخبراء 

المحاسبة، محافظي 

 الحسابات

شروط ممارسة 

 المهنة

إخبار وكيل  نعم ال منع

الجمهورية باألعمال 

 غير المشروعة

بحسب الوسائل أو  بحسب النتائج مبدئيا
بحسب النتائج حسب 

 المهمةنوع 

 االلتزام بحسب الوسائل

مدنية، جنائية،  مدنية، جنائية، تأديبية مدنية، جنائية، تأديبية

 تأديبية
 المسؤولية

من طرف القاضي 

المشرف على 

 الخبرات

مهمة تأسيسية عادة  محددة في العقد

من طرف القضاة 

 بعد طلب المؤسسة

 التسريح

اقتراح من الخبير 

يحدد من طرف 

 القاضي

 األتعاب قانون رسمي في العقد محددة
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 بن عكنون، لجامعية،ديوان المطبوعات االطبعة الثالثة،  محمود بوتين، المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، المصدر:
 .28، ص2008 الجزائر،

 في الجزائر التدقيق الخارجيمهنة  المبحث الثاني:

 : الهيئات المنظمة للتدقيق في الجزائرولالمطلب األ

بالجزائر هيئات تنظمها مفروضة حسب التشريع الجزائري، تتمثل لمهنة التدقيق الخارجي 

هاته الهيئات في المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين، والمجلس الوطني للغرفة 

يناير سنة  27المؤرخ في  25-11الوطنية لمحافظي الحسابات، يوضحهما المرسومين التنفيذيين رقم 

  .2011يناير سنة  27المؤرخ في  26-11، ورقم 2011

 الفرع األول: المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين

في ثالثة ابواب تشكيلة  2011يناير سنة  27المؤرخ في  25-11يشرح المرسوم التنفيذي 

وصالحيات وقواعد سير المجلس الوطني للخبراء المحاسبين، حيث يتضمن الباب األول تشكيلة 
الثاني يتضمن صالحيات المجلس، أما الباب الثالث فيتضمن قواعد سير المجلس المجلس اما الباب 

   .الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين

 1الباب األول: تشكيلة   المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين

 2011يناير سنة  27المؤرخ في  25-11تتضمن المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  

تشكيلة المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين المتمثلة في تسعة أعضاء منتخبين عن 

من نفس المرسوم من الجمعية العامة من بين االعضاء  11طريق االقتراع السري حسب المادة 

ن والمسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين، يصنف هؤالء االعضاء التسعة المعتمدي

حسب عدد االصوات المعلن عنها والتي تحصلوا ،بحيث يعين صاحب اكبر عدد من االصوات هو 

الرئيس يليه االمين العام ثم امين الخزينة ،ويوزع الست االعضاء الباقون حسب العد التنازلي 

تحصل عليها وفي حالة تساوي عدد االصوات يعتبرا فائزا المترشح االقدم في المهنة لألصوات الم
،ويعين ثالثة أعضاء من هؤالء االعضاء التسع في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من الوزير 

 .المكلف بالمالية بناءا على اقتراح رئيس المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين

 : صالحيات المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبينالباب الثاني

على المهام  2011يناير سنة  27المؤرخ في  25-11تنص المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 

 :2التي يتكلف بها المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والمتمثلة في

                                                             
آسيا هيري ،''فعالية التدقيق الخارجي وفق أخالقيات المهنة في تحسين جودة معلومات تقرير المدقق ''، أطروحة تدخل   1

 .137، ص2018/2017ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه ، جامعة احمد دراية ،أدرار، السنة الجامعية 
 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمصف  2011يناير  27المؤرخ في  25-11المادة الرابعة، المرسوم التنفيذي رقم 2

طريقة تتماشى وحاجة 

الخبرة القضائية 

 المطلوبة

تقييم اإلجراءات، تقييم 

المراقبة الداخلية، 

مراقبة الحسابات، 

 مراقبة قانونية

تقييم اإلجراءات، 

تقييم المراقبة 

الداخلية، مراقبة 

الحسابات، مراقبة 

 قانونية

 طريقة العمل المتبعة
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

 وتسييرها؛ لتابعة للمصف الوطني للخبراء المحاسبينإدارة االمالك المنقولة وغير المنقولة ا 

 نوية مرفقةإقفال الحسابات السنوية عند نهاية كل سنة مالية وعرضها على الجمعية العامة الس 

 بكشف تنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة المالية الموالية؛

 تحصيل االشتراكات المهنية المقررة من طرف الجمعية العامة؛ 

 ؛ان تعميم نتائج االشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطيه المهنة ونشرها وتوزيعهاضم 

 تنظيم ملتقيات تكوين لها عالقة بمصالح المهنة؛ 

 مالية؛االنخراط في كل منظمة جهوية او دولية تمثل المهنة بترخيص من الوزير المكلف بال 
 لية المماثلة؛تمثيل المصف الوطني للخبراء المحاسبين لدى المنظمات الدو 

 اعداد النظام الداخلي المصف الوطني للخبراء المحاسبين.   

حد كما يكلف كل من رئيس المجلس واالمين العام للمجلس وامين الخزينة بمهام تخص كل وا

ما يضمن تنفيذ منهم بحيث يقوم الرئيس بتمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام الدولة، ك

كلف الوطني للمحاسبة والسير المنتظم للمجلس، وأيضا يرسل لممثل الوزير الم قرارات المجلس
نعقاد اجتماع ابالمالية مشروع جدول االعمال وكذا كل الوثائق المتعلقة به خمسة عشر يوما قبل تاريخ 

االقدمية  المجلس، وفي حالة غياب الرئيس او حدوث مانع له فإنه يتولى مهامه عضو المجلس الذي له

 ي المهنة؛ف

أما عن مهام األمين العام فهي تتمثل في تحرير محضر اجتماع المجلس الذي يوقعه رئيس الجلسة 

وممثل الوزير المكلف بالمالية، بحيث تسجل القرارات الموصي بها في المحضر والمتضمنة أسماء 
لمجلس االعضاء الحاضرين أو ممثليهم في االجتماع في سجل مداوالت مرقم ومؤشر من طرف ا

الوطني للمحاسبة؛ وتتمثل مهام أمين الخزينة الذي يعتبر المؤتمن على جميع االمالك المنقولة وغير 

المنقولة التابعة للمجلس تتمثل في أنه يضمن تحصيل االشتراكات وكل مبلغ مستحق للمجلس ويحرر 

ع الميزانية، ويقوم في وصال بذلك، كما يقوم األمين العام بِعد مشاريع الحسابات السنوية وكذا مشرو

نهاية كل  ثالثي بعرض الوضعية المالية على المجلس مرفقا بكشف حول تنفيذ الميزانية، على أن 

توقع عمليات الدفع من طرف أمين الخزينة والرئيس، وفي حالة غياب أمين الخزينة يوقعها الرئيس 

وعرض حسابات المصف الوطني  واألمين العام. كما يقوم أمين الخزينة بإعداد التقرير المالي

للخبراء المحاسبين في نهاية كل سنة على المجلس الذي يقوم بإقرارها وعرضها على الجمعية العامة 

  .1السنوية مرفقة بالميزانية

على أنه  2011يناير سنة  27المؤرخ في  25-11نصت المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 

المجلس وكل الوثائق المتعلقة بتسييره اليومي من الرئيس واألمين توقع كل الوثائق الصادرة عن 

 .2العام، وفي حالة غياب أحدهما، يتم تعويضه بأمين الخزينة

 الباب الثالث: قواعد سير المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين

 25-11تشرح المواد من المادة التاسعة إلى المادة رقم اثنان وعشرون من المرسوم التنفيذي

قواعد سير المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين،   2011يناير سنة  27المؤرخ في 

فالمادة التاسعة تنص على أنه يجب على كل مترشح االنتخابات المجلس أن يكون مستوفي للشروط 
انونية وأن يودع طلبا بالترشح يتضمن بالخط الواضح اللقب واالسم وتاريخ ومكان الميالد ورقم الق

                                                             
 وصالحياته وقواعد سيره. الوطني للخبراء المحاسبين 

 .25-11المادة الرابعة، نفس المرسوم التنفيذي رقم 1
 المشار إليه سابقا. 25-11المادة الثامنة، نفس المرسوم التنفيذي رقم 2
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وتاريخ شهادة التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين مرفقة بنسخة مصادق عليها 

فبعد  من هذه الشهادة لدى المجلس خالل خمسة عشر يوما على االقل قبل التاريخ المحدد لالنتخابات،

إيداع الترشح لدى المجلس ال يقبل سحبه كما يمنع يوم االقتراع تعويض أي مترشح متوفى أو حصل 

له مانع فقد االهلية بعد عملية االيداع. وتوضح المادة العاشرة من نفس المرسوم التنفيذي على أنه ال 

في المجلس الوطني يمكن لمترشح لالنتخاب في المجلس أن يكون في نفس الوقت مترشحا لالنتخاب 

للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو في المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.     

ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وتنتهي عهدتهم يوم انتخاب المجلس الجديد، 
الثانية إال بعد انقضاء مدة ثالث وال يمكن لمنتخب في المجلس أن يقدم ترشيحه عند نهاية عهدته 

سنوات حسب ما نصت عليه المادة الثانية عشر من نفس المرسوم التنفيذي، وفي حالة شغور منصب 

في المجلس الي سبب كان، يقوم باقي االعضاء بتعويضه بالمترشح االحسن ترتيبا في االنتخاب 

ضاء المجلس الرئيس الجديد االخير، وان ن كان الشغور يخص منصب رئيس المجلس، ينتخب أع

من بينهم. أما إذا كان هناك شغور متزامن لمناصب ثالثة أعضاء على األقل فإنه يستدعي األعضاء 

  .اآلخرون في المجلس جمعية عامة انتخابية الستبدالهم

ت ال تصح مداوالت المجلس إال بحضور أغلبية أعضائه وان لم يكن ذلك فإنه يجرى تصوي

صوات قة تتضمن نفس جدول األعمال ويكون موضوع استدعاء ثان، تعتبر أغلبية أثان في جلسة الح

ة األعضاء الحاضرين في هذه الحالة كافية. وفي حالة تساوي عدد األصوات يكون رئيس الجلس

مرجحا، وتؤخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين ففي حالة تساوي عدد 

  .حااألصوات يكون صوت الرئيس مرج

أكثر  نصت المادة الخامسة عشر من نفس المرسوم التنفيذي على أنه ال يمكن لعضو أن يمثل

من عضو في نفس جلسة اجتماعات المجلس، أو في كل جلسة الحقة تتضمن نفس جدول األعمال، 

ع أو كما نصت المادة السادسة عشر على أنه في حالة استقالة أعضاء المجلس أو رفضهم االجتما

رشح قانوني ركة في المداوالت مما يؤدي ذلك إلى استحالة سير المجلس، أو عندما ال يقدم أي تالمشا

لية عند االنتخابات، تمارس صالحيات المجلس من طرف متصرف مؤقت يعينه الوزير المكلف بالما

االلتزام  يمكنه لمدة محددة بحيث ال يمكن للمتصرف المؤقت القيام إال باألعمال اإلدارية التحفظية وال

تخدمي المجلس. بالنفقات التي تتجاوز األموال المتوفرة كما ال يمكنه اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بمس
ن الوزير موعند انقضاء المدة، يتم وضع لجنة خاصة تكلف بتنظيم االنتخابات تحدد تشكيلتها بقرار 

 .المكلف بالمالية

هنيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو تغطى نفقات المجلس بواسطة اشتراكات يتحملها الم

معنويين مسجلين في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين، على أن تحدد مبلغ االشتراكات 

الجمعية العامة سنويا باقتراح من المجلس. يعتبر مبلغ االشتراك مبلغ إلزامي التسديد تحت طائلة 
من نفس المرسوم التنفيذي تمارس وظائف عقوبة التوقيف أو الشطب. وحسب المادة الثامنة عشر 

 .1أعضاء المجلس مجانا غير أنه يرخص بتعويضهم عن المصاريف التي أنفقوها بمناسبة أداء مهامهم

تنـص المــادة التـاسعـة عشـر مـن نفـس الـمـرسـوم على أنـه يسـتـدعى الـمهنـيون 

المـسجلـون في جـدول المـصـف الـوطـني للـخبـراء المـحاسبيـن لحـضـور جمـعيـة عـامـة عـاديـة 

بطـلب عـلى األقل مـرة في السـنـة، ويـكـون ذلك شهـر أكتـوبـر بـاستـدعـاء من رئـيـس المـجلـس أو 
من ثـلثي أعـضـاء المـجلـس وذلك أسبـوعيـن عـلى األقل قبـل التـاريـخ المـحدد لالجتماع، يمـكـن 
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

أن تـستـدعى جمـعيـات عـامة استـثنائـية بـطلـب مـن الـرئـيس أو مـن ثلـثي أعضـاء الـمجلـس أو 

ـن عـلى األقل . بـالتمـاس مـكتـوب مـن خمـس أعضـاء الـمصف الـوطني للـخبراء  المحاسبي

ولحـضـور الجـمعيــات الـعامــة العــادية وغيـر العـاديـة تـرسـل استـدعـاءات إلى الـمهنـيين 

الـمسجـليـن في جـدول المـصـف الـوطـني للخبـراء الـمحاسبـين تتـضمـن تـاريـخ عقـد الـجمـعيـات 

ـة فـرديـة عـن طـريـق رسـالـة وجـداول أعمـالهـا، بـحيـث تـرسـل هـاتـه  االستدعاءات بـصف

مـوصـى عـليـها مـع وصـل استالم وتـبلـغ عـن طـريـق إعالن في ثـالثــة يوميـات وطنـيـة، بالـلغتـين 

العـربيـة والفـرنـسيـة، قـبل خـمسـة عشـر يـومـا عـلى األقل مـن تـاريـخ التـصويـت، وال تصـح 
ذا نـصـف األعضاء الممـارسيـن المـسجـليـن فـي جـدول  مداوالت الجـمعـيـة العـامـة إال بحـضـور

المـصـف الوطـني للخبـراء المحـاسبيـن عـلى األقل، واذا لـم يكتمـل النصـاب المطلـوب، يستـدعى 

اجـتمـاع ثــان للجمعية العامـة الـذي يستـوجـب انعقـاده فـي أجـل ثـالثيـن يـومـا ابتـداء مـن تـاريخ 

اع األول بنفـس جـدول األعمال وتـصـح مـداوالتـهـا مهمـا يـكـن عـدد األعضاء انعقـاد االجتم

الحـاضـرين. عـلى أن يمثـل كل عضـو صـوت واحـد إال فـي حـالـة حـدوث مانـع يـمكـن تمـثيلـه 

ـن بـوكالـة معـدة قـانـونـا تمـنح لعـضـو آخـر حسـب مـا نـصـت علـيـه المـادة الـواحـد والعـشـرون م

نـفس المـرسـوم التنفيـذي. يجـب عـلى الجمعيـة العـامـة حسب المادة الثانية والعشرون من نفس 

المرسوم التنفيذي أن تنتخـب نـاظـرا مـن بين أعضاء المصف الوطني للخبراء المحاسبين، يكلف 
ة. ال يمكن للناظر أن هذا الناظر بإعداد تقرير للجمعية العامة حول التسيير المالي للسنة المالية المقفل

تكون له عضوية بالمجلس وال يمكن له أن يحصل على تعويضات المصاريف التي تم عرضها 

 .1بمناسبة القيام بمهمته

 الفرع الثاني: المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

شكيلة ت في ثالثة أبواب 2011يناير سنة  27المؤرخ في  26-11يشرح المرسوم التنفيذي رقم 

اب وصالحيات وقواعد سير المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، حيث يتضمن الب

ضمن قواعد األول تشكيلة المجلس، أما الباب الثاني يتضمن صالحيات المجلس، أما الباب الثالث فيت

 .سير المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

 لس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتالباب األول: تشكيلة المج

 27المـؤرخ في  26-11يتضمــن الباب األول في المادة الثالثة مـن المـرسـوم التنفيـذي رقـم 

 تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات المتمثلــة في تسعة أعضاء 2011يناير 

من نفس التنفيذي من الجمعية العامة من بين  11ادة منتخبين عن طريق االقتراع السري حسب الم

األعضاء المعتمدين والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، يصـنف هؤالء 
األعضـاء التسعـة حسب عـدد األصـوات الـمعـلن عنـها والـتي تـحصلـوا، بحـيث يـعـين صــاحــب 

ـليـه األمـين العـام ثـم أمـين الخـزينـة، ويـوزع السـت أكبـر عـدد مـن األصـوات هـو الـرئـيس ي

األعضـاء الباقون حسب العد التنازلي لألصوات المتحصل عليها وفي حالة تساوي عدد األصوات 

يعتبر فـائـزا المـترشـح األقـدم فـي المـهنـة، ويعين ثـالثـة أعضـاء من هؤالء األعضاء التسع فـي 

اسبـة بقـرار مـن الـوزيـر الـمكلـف بـالمـاليـة بـنـاء عـلى اقتـراح رئـيس المـجلـس الـوطنـي للمحـ

 .2الـمجـلس الـوطنـي للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

                                                             
 المشار إليه سابقا. 25-11المادة التاسعة، نفس المرسوم التنفيذي رقم 1
، الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية 2011يناير  27المؤرخ في  26-11المادة الثالثة، المرسوم التنفيذي رقم  2

 الحسابات وصالحياته وقواعد سيره. لمحافظي



 

16 
 

 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

 .الباب الثاني: صالحيات المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

يكلف  2011يناير  27المـؤرخ في  26-11حسب المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقـم 

 :1يالمجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات في مجموعة مهام تتمثل ف

 تسييرها،إدارة األمالك المنقولة وغير المنقولة التابعة للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات و -

مرفقة  سنويةإقفال الحسابات السنوية عند نهاية كل سنة مالية وعرضها على الجمعية العامة ال -

 بكشف تنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة المالية الموالية،

 تحصيل االشتراكات المهنية المقررة من طرف الجمعية العامة، -

 ضمان تعميم نتائج األشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطيه المهنة ونشرها وتوزيعها، -

 نة،تنظيم ملتقيات تكوين لها عالقة بمصالح المه -

 ية،االنخراط في كل منظمة جهوية أو دولية تمثل المهنة بترخيص من الوزير المكلف بالمال -

 لغير،اتمثيل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لدى الهيئات العمومية وجميع السلطات وكذا  -

 تمثيل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لدى المنظمات الدولية المماثلة، -

 .النظام الداخلي للغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتإعداد  -

اصة كما يتكلف كل من رئيس المجلس واألمين العام للمجلس وأمين خزينة المجلس بمهام خ

عدالة، حيث تتمثل مهام رئيس المجلس في تمثيل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام ال

إرسال اسبة والسير المنتظم للمجلس، كما يقوم بوأيضا ضمان تنفيذ قرارات المجلس الوطني للمح

جتماع مشروع جدول األعمال وكذا كل الوثائق المتعلقة به، خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد ا
لغرفة الوطنية المجلس إلى ممثل الوزير المكلف بالمالية، أما عن مهام األمين العام للمجلس الوطني ل

ل محضر اجتماع المجلس الذي يوقعه رئيس الجلسة و ممث لمحافظي الحسابات فتتمثل في تحرير

ء الوزير المكلف بالمالية، وأيضا تسجيل القرارات الموصى بها في المحضر والمتضمنة أسما

األعضاء الحاضرين أو ممثليهم في االجتماع فيسجل مداوالت مرقم ومؤشر من طرف المجلس 

 .الوطني للمحاسبة

ميع ي للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات المؤتمن على جيمثل أمين خزينة المجلس الوطن

غ مستحق األمالك المنقولة وغير المنقولة التابعة للمجلس، فهو يضمن تحصيل االشتراكات وكل مبل

وم في للمجلس ويحرر وصال بذلك، كما يعد مشاريع الحسابات السنوية وكذا مشروع الميزانية ويق

لى أن الية على المجلس مرفقا بكشف حول تنفيذ الميزانية، عنهاية كل ثالثي بعرض الوضعية الم

عها توقع كل عمليات الدفع من طرف أمين الخزينة والرئيس، وفي حالة غياب أمين الخزينة يوق

غرفة الوطنية الرئيس واألمين العام. كما يقوم أمين الخزينة بإعداد التقرير المالي وعرض حسابات ال

ة العامة ة كل سنة على المجلس الذي يقوم بإقرارها وعرضها على الجمعيلمحافظي الحسابات في نهاي

 .السنوية مرفقة بالميزانية
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توقـع جميـع الوثـائـق الصـادرة عـن المـجلـس وكـل تـلك الـمتعلقـة بـتسيـيـره الـيومـي 

ــوضه أمــين الرئـيس واألميـن العـام، وفـي حـالـة غيـاب أحـدهمـا يع بـصفـة مـشتـركـة مـن طـرف

 .1الخزينـة

 .الباب الثالث: قواعد سير المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

قواعد  2011يناير  27المـؤرخ في  26-11يتضمن الباب الثالث من المرسوم التنفيذي رقـم 

نه يجب سير المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، فالمادة التاسعة منه تنص على أ

على كل مترشح النتخابات المجلس المستوفي للشروط القانونية أن يودع لدى المجلس خالل خمسة 

على األقل قبل التاريخ المحدد لالنتخابات طلبا بالترشح يتضمن بالخط الواضح اللقب  عشر يوما

ظي الحسابات واالسم وتاريخ ومكان الميالد ورقم وتاريخ شهادة التسجيل في الغرفة الوطنية لمحاف

مرفقة بنسخة مصادق عليها من هذه الشهادة، وال يقبل سحب أي ترشح بعد إيداعه لدى المجلس، 
ويمنع يوم االقتراع تعويض أي مترشح متوفى أو حصل له مانع فقد األهلية بعد عملية اإليداع. 

اب في المجلس أن وتنص المادة العاشرة من نفس المرسوم التنفيذي على أنه ال يمكن للمترشح لالنتخ

يكون في نفس الوقت مترشحا لالنتخاب في المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين أو 

 .2في المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين

لمجلس ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد وتنتهي عهدتهم يوم انتخاب ا
انقضاء مدة  لمنتخب في المجلس أن يقدم ترشيحه عند نهاية عهدته الثانية إال بعدالجديد، وال يمكن 

غور شثالث سنوات حسب ما نصت عليه المادة الثانية عشر من نفس المرسوم التنفيذي، وفي حالة 

منصب في المجلس ألي سبب كان، يقوم باقي األعضاء بتعويضه بالمترشح األحسن ترتيبا في 

وإن كان الشغور يخص منصب رئيس المجلس، ينتخب أعضاء المجلس الرئيس  االنتخاب األخير،

ستدعي يالجديد من بينهم. أما إذا كان هناك شغور متزامن لمناصب ثالثة أعضاء على األقل فإنه 

 .األعضاء اآلخرون في المجلس جمعية عامة انتخابية الستبدالهم

ية افظي الحسابات إال بحضور أغلبال تصح مداوالت المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمح

يكون أعضائه وإن لم يكن ذلك فإنه يجرى تصويت ثان في جلسة الحقة تتضمن نفس جدول األعمال و

الــة حموضوع استدعاء ثان، تعتبر أغلبية أصوات األعضاء الحاضرين في هذه الحالة كافية. وفي 

ـأغلبيــة تؤخــذ قــرارات الـمجلـس بـتســاوي عدد األصــوات يـكون رئــيس الجلسة مـرجحــا، و

 أصــوات األعضاء الحــاضـريــن ففي حالـة تســاوي عــدد األصوات يكــون صوت الـرئيس

 .مرجحا

نصت المادة الخامسة عشر من نفس المرسوم التنفيذي على أنه ال يمكن لعضو أن يمثل أكثر 

الحقة تتضمن نفس جدول األعمال، من عضو في نفس جلسة اجتماعات المجلس، أو في كل جلسة 

نصت المادة السادسة عشر على أنه في حالة استقالة أعضاء المجلس أو رفضهم االجتماع أو  كما

في المداوالت مما يؤدي ذلك إلى استحالة سير المجلس، أو عندما ال يقدم أي ترشح قانوني  المشاركة

مؤقت يعينه الوزير المكلف بالمالية عند االنتخابات، تمارس صالحيات المجلس من طرف متصرف 

محددة بحيث ال يمكن للمتصرف المؤقت القيام إال باألعمال اإلدارية التحفظية وال يمكنه االلتزام  لمدة
بالنفقات التي تتجاوز األموال المتوفرة كما ال يمكنه اتخاذ قرارات نهائية تتعلق بمستخدمي المجلس. 
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خاصة تكلف بتنظيم االنتخابات تحدد تشكيلتها بقرار من الوزير وعند انقضاء المدة، يتم وضع لجنة 

 .المكلف بالمالية

تغطى نفقات المجلس بواسطة اشتراكات يتحملها المهنيون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو 

معنويين مسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، على أن تحدد مبلغ االشتراكات 

ويا باقتراح من المجلس. يعتبر مبلغ االشتراك مبلغ إلزامي التسديد تحت طائلة الجمعية العامة سن
عقوبة التوقيف أو الشطب. وحسب المادة الثامنة عشر من نفس المرسوم التنفيذي تمارس وظائف 

 .1أعضاء المجلس مجانا غير أنه يرخص بتعويضهم عن المصاريف التي أنفقوها بمناسبة أداء مهامهم

ون دة التـاسعـة عشـر مـن نفـس الـمـرسـوم على أنـه يسـتـدعى الـمهنـيتنـص المــا

ـامـة عـاديـة المـسجلـون في جـدول الغـــرفة الوطــــنية لمــحافظي الحسابــات لحـضـور جمـعيـة ع

ـجلـس أو بطـلب لك شهـر أكتـوبـر بـاستـدعـاء من رئـيـس المذ عـلى األقـل مـرة في السـنـة، ويـكـون
تـمـاع، يمـكـن من ثـلثي أعـضـاء المـجلـس وذلك أسبـوعيـن عـلى األقـل قبـل التـاريـخ المـحدد لالج

لـمجلـس أو أن تـستـدعى جمـعيـات عـامة استـثنائـية بـطلـب مـن الـرئـيس أو مـن ثلـثي أعضـاء ا

ألقـل. و ابــات عـلى بـالتمـاس مـكتـوب مـن خمـس أعضـاء الغــرفة الوطــــنية لمــحافظي الحسا

لـمهنـيين لحـضـور الجـمعيــات الـعامــة العــادية وغيـر العـاديـة تـرسـل استـدعـاءات إلى ا

قـد الـجمـعيـات عالـمسجـليـن في جـدول الغــرفة الوطـــــنية لمــحافظي الحسابــات تتـضمـن تـاريـخ 

سـالـة رـاءات بـصفـة فـرديـة عـن طـريـق وجـداول أعمـالهـا، بـحيـث تـرسـل هـاتـه االستـدع

نـيـة، مـوصـى عـليـها مـع وصـل استـالم وتـبلـغ عـن طـريـق إعـالن في ثـالثــة يوميـات وط
ـخ التـصويـت، وال بالـلغتـين العـربيـة والفـرنـسيـة، قـبل خـمسـة عشـر يـومـا عـلى األقـل مـن تـاري

ـليـن فـي ـة إال بحـضـور نـصـف األعـضـاء الممـارسيـن المـسجتصـح مـداوالت الجـمعـيـة العـام

ـاب المطلـوب، جـدول الغــرفة الوطــــنية لمــحافظي الحسابــات عـلى األقـل، إذا لـم يكتمـل النص

ـومـا ابتـداء مـن ييستـدعى اجـتمـاع ثـان للجمعية العامـة الـذي يستـوجـب انعقـاده فـي أجـل ثـالثيـن 

كـن عـدد يخ انعقـاد االجتمـاع األول بنفـس جـدول األعمـال وتـصـح مـداوالتـهـا مهمـا يـتـار

يـمكـن  األعضـاء الحـاضـرين. عـلى أن يمثـل كل عضـو صـوت واحـد إال فـي حـالـة حـدوث مانـع

لـواحـد ة اتمـثيلـه بـوكالـة معـدة قـانـونـا تمـنح لعـضـو آخـر حسـب مـا نـصـت علـيـه المـاد

 .والعـشـرون مـن نـفس المـرسـوم التنفيـذي

يجـب عـلى الجمعيـة العـامـة حسب المادة الثانية والعشرون من نفس المرسوم التنفيذي أن 

يكلف هذا الناظر بإعداد  ،تنتخـب نـاظـرا مـن بين أعضاء الغــرفة الوطـــــنية لمــحافظي الحسابــات

تقرير للجمعية العامة حول التسيير المالي للسنة المالية المقفلة. ال يمكن للناظر أن تكون له عضوية 

 .2بالمجلس وال يمكن له أن يحصل على تعويضات المصاريف التي تم عرضها بمناسبة القيام بمهمته

 جيمعايير التدقيق الخار :ثانيالالمطلب 

د ما المعايير بشكل عام أنها " نموذج ومؤشر، تصدره هيئات مهنية وقانونية لتحديعرفت 

المهني،  ألداءلكما تعتبر معايير التدقيق مستويات  .أن يكون عليه التطبيق العملي عند التدقيق'' يجب

بط من قبل الجهات المنظمة للمهنة وتهدف إلى توفير مستوى معقول من الضوابط التي تض وضعت

 .التدقيق وتحدد نوعا من اإلطار الذي يعمل فيه المدقق ضمنه يةعمل

                                                             
 المشار إليه سابقا.26-11، المرسوم التنفيذي رقم 10و 09المادتين 1
 المشار إليه سابقا. 26-11، المرسوم التنفيذي رقم 20و 19المادتين 2
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

ل على ويرى البعض أنها مقياس للجودة من حيث أداء المدقق لإلجراءات واألهداف التي يعم

تمتاز  تحقيقها، وهي النموذج أو النمط الذي يستخدم للحكم عن مدى جودة عمل المدقق وغالبا ما

 بالثبات النسبي. 

ه المعايير كوسيلة أساسية يجب أن تتوفر في المدقق الخارجي ألداء مهمة كما تعتبر هذ

معايير العمل  المعايير العامة، وتتمثل في:مجموعات متكاملة (3)فهي مبوبة في ثالثة التدقيق،
 :1،معايير إعداد التقرير ويمكن تلخيصها في الجدول التالي الميداني

الخارجي(: معايير التدقيق 02-01الجدول رقم )  

 

المجال  المجال الفرعي مضمون المعيار

 الرئيسي

يتم الفحص بواسطة شخص لديه التدريب الفني الكافي  أنيجب 

 بأيةالالزمة في مجال التدقيق وان يكون على علم  والخبرة

 تطورات في هذا المجال لمواكبتها

العلمي  التأهيل

 والكفاءة المهنية

 

 

 

المعايير 

 العامة

 

 

 ثناءأفي االتجاه الذهني  والحياديتوفر للمدقق االستقالل  أنيجب 
عمله بموضوعية ونزاهة  بأداءعملية التدقيق وان يقوم  أداء

 ويكون مستقل مظهرا

استقاللية المراجع 

 للمدقق

 يجب بذل العناية المهنية الواجبة لممارسة التدقيق وان يكون

ص الفح إلنجازحريصا على القيام بالمراحل الكاملة لهذه المهمة 

 التقرير وإعداد

 العناية المهنية

 اإلشرافيخطط عمله تخطيطا كافيا ويجب  إنيجب على المدقق 

 وجدوا إنالسليم على المساعدين 
 واإلشرافالتخطيط 

 

 

 

معايير 

العمل 

 الميداني

خلية وتعني ضرورة قيام المراجع بدراسة وتقييم نظام الرقابة الدا

ية في الوحدة محل المراجعة لتحديد مدى االعتماد عليه ومدى كفا
 اختبارات التدقيق الخاصة بالمدقق

 تقييم نظام الرقابة

 نظام ام

كافية ومالئمة من خالل الفحص  أدلةيجب الحصول على 

مناسب لغداء الرأي  أساسوالتحقيق والمالحظات وذلك لتكوين 

 في القوائم المالية محل التدقيق

 اإلثبات أدلة

 

ادئ يجب أن يبين ما إذا كانت القوائم المالية قد عرضت وفق المب

 المحاسبية المتعارف عليها والتي تعتبر معيار يقاس عليه صدق

 .هذه القوائم الماليةوعدالة 

اتفاق القوائم المالية 

مع المبادئ 

 المحاسبية

 

معايير 

إعداد 

 التقرير

طبق كانت المبادئ المحاسبية ت إذاضرورة تبيان تقرير المدقق ما 
ة بشكل ثابت ومنسق في جميع الفترات المالية يمكن مقارنة السن

 .الحالية بالسنة السابق

تطبيق المبادئ 

 المحاسبية

عن  اإلفصاحكان  إذايقتضي من التقرير تحديدها  أنيجب 

 .ال أوالمعلومات في القوائم المالية مالئم 
 المناسب اإلفصاح

 

                                                             
صالي أنيسة، ''دور العالقة التكاملية بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي في تسيير المؤسسة ''، مذكرة تخرج لنيل شهادة  1

 .16،ص2018/2017ماستر، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ،
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

 في القوائم المالية كوحدة رأيهيعبر عن  أنيتطلب من المدقق 

 أيضاالمتممة لها كما يتضمن  اإليضاحاتواحدة بما فيها 

 .خصائص عملية التدقيق ودرجة المسؤولية التي يتحملها

 الرأيوحدة 

 

مذكرة تخرج لنيل شهادة  ''دور العالقة التكاملية بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي في تسيير المؤسسة ''، صالي أنيسة، مصدر:
 17ص ،2018/2017ماستر، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ،

 وسائل وتقنيات التدقيق الخارجي الثالث:المطلب 

 وسائل التدقيق الخارجي :األولالفرع 

ومدى  وتطبق في الحكم على صالحية الطرائق المحاسبية المستعملة بمشروع العميل :المالحظة .1

لمشرع ا ألصولكفاءة نظم الرقابة الداخلية عالوة على استخدامها عند القيام بعمليات الجرد 

 المختلفة

دها الشبيهة لتقرير وجو األخرى واألصولوتطبق في تدقيق االستثمارات المالية  التفتيش: .2

ف والمصاري األصول، ولإليراداتكما تستخدم للحصول على بيانات داعمة لتكاليف  الفعلي،
 .شابه ذلك من بنود العادية، وما

 أطرافع الحسابات ومبالغ العمليات التجارية م أرصدةمن  التأكدفي  وتطبق (:التثبت)التعزيز .3

 كاإلرسالياتالموجودة في عهدة أشخاص خارج المشروع  األصول المؤسسة، وأرصدةخارج 

 . وغيرها األمانةوبضائع 

 أونات شبيهة الحسابات والبيانات المالية الجارية بمقارنتها مع بيا أرصدةوتطبق على  المقارنة: .4

 تغيرات هامة أيالكامنة وراء  األسبابالحقة لبيان  أومماثلة خاصة بفترات سابقة 

ية نشرها لتقرير مدى االعتماد عليها وصالح وتطبق على الحسابات والبيانات الجارية التحليل: .5

 كمعلومات عن المؤسسة المعنية
 وأرصدة المدة أخروتطبق على البيانات الرقمية المقدمة من العميل كاحتساب بضاعة  االحتساب: .6

 .وغيرهامقدما، والمستحقات  العمالء، والمدفوعات

 اإلفصاحوالقضايا التي ال يمكن  المعنية، واألموروتطبق على سياسات المؤسسة  االستفسار: .7

 المستقبلية، والتوقعات العرضية، والخططااللتزامات  المنشورة، مثلعنها في القوائم المالية 

 .1المحتمل على المركز المالي للمؤسسة األثرالمنظورة ذات 

 التدقيق الخارجي الثاني: تقنياتالفرع 

المتها سمن  والتأكدالنظر في القيود والمستندات  إمعان هو والوثائق:فحص الدفاتر والملفات  .1

على  محاسبيا وواقعيا في ضوء مبادئ المحاسبة المتعارف عليها ويطلق لفظ الفحص التحليلي

غير المحاسبية وعملية المعاينة التي يقوم بها المدقق فيما يتعلق بالمستندات والسجالت المحاسبية 

المستندي  اتاإلثبصالحية دليل  إنال شك فيه  المستندية ومما بأدلة اإلثباتوهو غالبا ما يرتبط 
 تعتمد لحد كبير على: اإلقناععلى 

  المستند.  ومنشأمصدر            

  2للمدقق مباشرة أرسلكان المستند قد  إذاما .                           

                                                             
، علم تد 1  .87، ص1999قيق الحسابات الناحية النظرية، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن، خالد امين عبد ّللاه
، 2015د. احمد قايد نور الدين، التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية، الطبعة األولى، دار الجنان للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  2

 .82ص
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

                     :المستندية أدلة اإلثباتوهناك اتجاهين الستخدام 

  المالية  بالقوائم يبدأالمدقق مسارا عكسي للنظام المحاسبي حيث  يسلك المستندي:عملية الفحص

وائم معينة بالق أرصدةثم الدفاتر المحاسبية ثم المستندات بغية اكتشاف المغاالة في عرض 

         المالية. 

  لمستنداتبتحديد ابيدا  المحاسبي، حيثللنظام  مسارا أماميالمدقق  يسلك التتبع: إعادةعملية 
منها  لهدفالمالية، وابالقوائم  أثرهاعملية تسجيلها بالسجالت وتحقق ظهور  للتحقق منثم يسعى 

 معينة بالقوائم المالية أرصدةاكتشاف تدني عرض 

مهمة  حيث يعتمد المدققون طيلة عملية التدقيق على المالحظة كوسيلة المشاهدة العينية: .2

 للتأكدعها المؤسسة وفرو إدارةبع سير العمل في المدقق بتت ، فيقوماألدلة والبراهينلتجميع 

لوجود امن  للتأكدتستخدم  المرسومة، كماالعمل المحاسبي والمالي يسير طبقا للخطة  أنمن 

 والتحقق من ملكية المؤسسة له وكذا صحة التقييم لألصلالمادي 

 أووافقة المدقق مباشرة بالم إلىمن الغير مرسلة  إقرارات أوعن شهادات  عبارة المصادقات: .3
 على المدقق اتخاذ االحتياط الكافي لتجنب حساباتهم ويجب أرصدةاالعتراض على صحة 

إليه، من جانب موظفي المؤسسة قبل الوصول  اإلقراراتتالعب في مثل هذه  أيحدوث 

 االعتبارات التالية إتباعذلك يجب  ولتفادي

  لقانونية الصفة ا ال يملكالمؤسسة الن المدقق  إدارةتصدر طلبات المصادقة للغير عن  أنيجب

 .اتجاه الغير

 للغير.  وإرسالهاهذه المصادقات  إعدادالمدقق على عملية  إشراف       

  قيع عليها بعد التو إرسالهاالمصادقات بضرورة  إليهمالذين ترسل  بإخطارالمؤسسة  إدارةقيام

 دائرة التدقيق إلىمباشرة  واإلجابة
لبحث يحرص في ا أنالمدقق في الحالتين  ، وعلىتحريريا وأشفويا  إما يكون االستفسارات: .4

عتمد على ي إذذاتي  األسلوبهذا  بها، ويعتبريقتنع  أنالتي يتلقاها قبل  اإلجاباتعن تعزيز 

، الداخليةالرقابة  أنظمةحال تقييم  للتطبيق فيتفسير المدقق وحكمه الشخصي. ويصلح 

 .ياغتهاوص األسئلةالتي يحصل عليها المدقق على كيفية توجيه  واألدلةقوة القرائن  وتتوقف

المدقق في بداية  إليهاالقياس والتحليل تقنية يلجا  أن التحليلي:الفحص  أوالتدقيق القياسي  .5

من تناسق  للتأكدكما تستعمل في النهاية  المهمة ليوجه عملية التدقيق التي يجب القيام بها،

األقل مع مقارنة بعض تلك المؤشرات على  باإلضافة إلىالمعلومات المالية في مجموعها 

لمعرفة  إليهشرات والمعايير النموذجية للنشاط الذي تزاوله المؤسسة وللقطاع الذي تنتمي المؤ

 .1مكانها

 حول المدقق الخارجي الثالث: مفاهيمالمبحث 

 المدقق الخارجي األول: تعريفالمطلب 

 :تعريف المدقق الخارجي نبين منها ما يلي إلىتعددت المفاهيم التي تطرقت 

                                                             
 .82د. احمد قايد نور الدين، التدقيق المحاسبي وفقا للمعايير الدولية، مرجع سابق ذكره،ص 1
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

الذين يقومون بمهنة التدقيق  األشخاصمجموعة  أو''المدقق الخارجي هو شخص  :األولالتعريف 

شريطة ان تتوفر لديهم جميع ما تطلبه قواعد التدقيق المتعارف عليها والمتعلقة بشخصية المدقق 

 .1ة"التدريب والكفاءة المهنية واالستقالل وبذل العناية المهنية الكافي التدقيق( وهي)القواعد العامة 

''وهو شخص يمارس مهنة التدقيق كعضو في مكتب او  ى انه:لع أيضاعرف  كما الثاني:التعريف 

شركة تدقيق مرخصة تقوم بتقديم خدمات مهنية ويشترط في العضو الممارس لهذه المهنة توافر 
المناسب، العلمي  التأهيلالقواعد العامة للتدقيق المتعارف عليها والمتعلقة بالشخص المدقق وهي 

بذل العناية  باإلضافة إلى ية المتعلقة باالستقالل والحياد،والكفاءة المهن المهني المحدد، والتدريب

المدقق بعملية التدقيق المالي وفقا لمعايير التدقيق الدولية المتعارف  والكافية، ويقومالمهنية المناسبة 

 2عليها

 رأيهالمدقق الخارجي هو شخص مستقل يعطي  أنمن خالل التعاريف السابقة نستخلص 
ادئ على شرعية وقانونية القوائم المالية حسب المب للمؤسسة، ويصادقحول الحسابات السنوية 

 .التشريعية المعمول بها واألحكامالمحاسبية العامة 

 وحقوق وواجبات المدقق الخارجي الثاني: مسؤوليةالمطلب 

 المدقق الخارجي األول: مسؤوليةالفرع 

             األنواع التالية:  يمكن تقسيم مسؤوليات المدقق المختلفة إلى        

ي التي تدخل في صميم عمله كمراجع حسابات قانوني للشركة وتتلخص ف وهي فنية:مسؤولية  .1

         مجالين رئيسيين هما: 

  بية المؤسسة قد طبقت وبشكل سليم القواعد والمبادئ المحاس أنمسؤوليته في التحقق من

 محاسبين والمقبولة قبوال عاما؛ المتعارف عليها بين ال

  لوثائق اوالعقود وغيرها من  واألنظمةنصوص القوانين واللوائح  أنمسؤوليته في التحقق من

              المؤسسة قد روعيت وطبقت تطبيقا سليما.  أنشطة أعمالالتي تنظم 

ما  ذلك أمثلةالمهنة ومن  وأخالقيات بأمانة باإلخاللالتي تتعلق  وهي أخالقية:مسؤولية  .2
             يلي:

 المراجعة؛المدقق حقائق مادية معينة عرفها عند  إخفاء 

  حقيقية؛تقديم بيانات مضللة وغير           

 الدفاتر؛ أوالسجالت  أوتحريف في المستندات  أوتالعب  أي إخفاء 

 ؛3عمله أداءالتقاعس في  أو اإلهمال                

 لم يضمن تقريره كل االنحرافات التي كشف عنها.  إذا             

علق بعمل هذه المسؤولية بالنسبة للمدقق في بعض نواحي القصور التي تت تتمثل مدنية:مسؤولية  .3

           يلي:ما  وأهمهاالمدقق 
  الالزمة؛عمله وعدم بذل العناية المهنية  بأداءالمدقق في قيامه  إهمالحالة    

                                                             
منى مجحودة،''دور المدقق الخارجي في تقييم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة االقتصادية"،  -لطيفة بوترعة  -بشيرة نين 1

 .03، ص2018/2017، السنة الجامعية -الوادي-حمة لخضر مذكرة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، جامعة الشهيد 
رزق أبو زيد الشحنة، تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدولية، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزيع، 2

 .41، ص2015عمان، األردن، 
 .65، ص2007الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  محمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل، المكتب 3
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  مراجعته؛ أثناء األخطاءحالة وقوع المدقق في بعض      

  بالمراجعة.  أصالعدم قيامه                

بير وقد ك أويسيرة  أخطاء رأيللمسؤولية حيث يسال عن  اإلهماللذلك قد يتعرض المدقق نتيجة هذا 

 المسؤولين في المؤسسة. أماملفت النظر مما قد يضطره للحرج  أوعرضة للتحذير  يكون

التي تتمثل في ارتكاب المدقق لبعض التصرفات الضارة بمصلحة  وهي جنائية:مسؤولية  .4

ة للمدقق التي يترتب عليها المسؤولية الجنائي أو األفعالالمؤسسة عن عمد ومن هذه التصرفات 

     : ما يلي

  ي صورية على المساهمين حتى ال تظهر نواح أرباحعلى توزيع  اإلدارةتآمر المدقق مع

       الشركة؛ إدارةفي  واإلهمالالقصور 

  حة في مصل أنهافي مجال اتخاذ قرارات معينة في ظاهرها  اإلدارةتآمر المدقق مع مجلس
               المساهمين؛ أوالشركة ولكن في حقيقتها فيها كل الضرر بمصلحة المؤسسة 

 ة المدقق وتغاضيه عن بعض االنحرافات التي ارتكبها بعض المسؤولين في المؤسس إغفال

في  األطرافوعدم تضمين تقريره ذلك خوفا على مصالحة شخصية دون مصلحة باقي 

       المؤسسة؛

  ن عند مناقشة الجمعية العامة للمساهمي أمامفي شهادته )عند طلبها(  أوالكذب في كتابة تقريره

           المساهمين؛جوانب هامة وخطيرة بالنسبة لنشاط المؤسسة ومصالح 

  بعض  إفشاءوالمخالفات الجسيمة بما يضر بمصالح المؤسسة ومن ذلك  األخطاءارتكاب
يخص المدقق  أخرالمؤسسة المنافسة لغرض  إلىالمؤسسة في مجاالت مختلفة  أسرار

          ا. شخصي

القانونية عند  اإلجراءاتمثل هذه التصرفات تعرض المدقق للمساءلة الجنائية واتخاذ  أنوال شك 

 1جسيم إهمالعن  أوارتكبت عمد من قبل المدقق  أنهامن  والتأكداكتشاف هذه التصرفات 

 وواجبات المدقق الخارجي الثاني: حقوقالفرع 

 حقوق المدقق الخارجي

ادي مهنة التدقيق من الفحص الشامل للدفاتر والسجالت إلى الفحص أالنتقبعد أن تطورت 

ونه الرقيب اإلدارة ك الرأي الفني المحايد لنتائج الفحص للحكم على مدى سالمة أداء المنظم إلبداء

حسابات بتلك المهمة يجب أن يتمتع مدقق ال بالمؤسسة، وللقياموالراعي لحقوق األطراف المعنية 

            التي تمكنه من القيام بذلك ومن أهم حقوق مدقق الحسابات ما يلي:  ببعض الحقوق

ي وقت أللمدقق الخارجي االطالع على دفاتر المؤسسة وسجالتها ومستنداتها في  : يحقاالطالعحق 

رة ويشمل ذلك جميع الدفاتر والسجالت المحاسبية وغير المحاسبية ومحاضر جلسات مجلس اإلدا

عني هذا انه مة للتأكد من مدى التقيد بنظام المؤسسة ومتطلبات قانون الشركات ،كذلك يوالهيئة العا
سبق من حق المدقق زيارة المؤسسة لالطالع على دفاترها ومستنداتها في أي وقت ودون إخطار م

م خاصة إذا كان هناك شكوك لدى المدقق عن حاالت تالعب أو غش ورأى انه من الضروري القيا

ا واالتفاق جئة ،أما في حالة عدم وجود الشك فيقوم مدقق الحسابات بإبالغ المؤسسة مسبقبزيارة مفا

ن من على موعد زيارته الختيار الوقت المالئم حتى ال يعطل أعمال المؤسسة ،وليتمكن الموظفي

                            تجهيز الدفاتر والمستندات الالزمة لعملية الفحص. 
                                                             

 .67-66محمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل، مرجع سابق ذكره، ص ص1
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رية سكن المدقق من ممارسة هذا الحق بسبب قيام المؤسسة بوضع العراقيل مثل وفي حالة عدم تم

قريره بهذا أو عدم وجود الوقت الكاف لتجهيزها فانه يجب على المدقق في هذه الحالة رفع ت األوراق

 إلى مجلس اإلدارة والى الجمعية العمومية للمساهمين. األمر

ة الحسابات طلب البيانات والتوضيحات من إدار لمدقق يحق والتوضيحات:حق طلب البيانات   

دى الحكم على م المناسب، ويعتمدالمؤسسة التي يقوم بفحص حساباتها للقيام بمهمته بالشكل 

                     ضرورتها لتقرير المدقق الشخصي ومدى ارتباطها بعملية التدقيق. 

ه يحق ات الضرورية لمدقق الحسابات فانفي حالة رفض إدارة المؤسسة توفير البيانات والتوضيح 
يره صراحة الن المدقق يذكر في تقر توفيرها، وذلكله إبالغ مجلس اإلدارة عن امتناع الموظفين عن 

عما إذا تمكن من الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية ألداء 

                                   مهمته. 

يوجهها مجلس اإلدارة للمساهمين لحضور  التي االستفسارات:حق الحصول على نسخة من     

                   إلى القوائم المالية المرفقة.  اجتماعات الهيئة العامة باإلضافة

اهمين لمدقق الحسابات دعوة الجمعية العامة للمس يحق للمساهمين:حق دعوة الجمعية العامة    

صرف تمثل سوء  مؤسسة تهدد مركزها المالي واستقرارها،لالجتماع في حالة حدوث حالة طارئة بال

اهمين حاالت انحراف خطيرة تؤثر على مستقبل المؤسسة وذلك كونه وكيال عن المس اإلدارة، وجود
اكل إلحاطتها علما بما يحصل داخل المؤسسة من خلل ومش وأموالهم، وذلكللحفاظ على مصالحهم 

                        حتى يخلي مسؤوليته 

طية لمدقق الحسابات مناقشة اقتراح عزله عن طريق مذكرة خ يحق عزله:حق مناقشة اقتراح     

معية العامة يحق له مناقشة اقتراح عزله والرد والدفاع عن موقفه أمام الج المؤسسة، كذلك ترسل إلى

أو  تعسفيا الضوابط التي تحول دون عزل مدقق الحسابات عزال أحدهذا الحق  للمساهمين، يعتبر

                استخدام هذا الحق للتأثير عليه. 

لمدقق الحسابات قانوناً أن يحتجز  : يحقأتعابه حق احتجازه لألوراق والمستندات حتى يحصل على
األوراق والمستندات للمطالبة بأتعابه والحصول عليها كاملة وال يقوم بردها إلى المؤسسة حتى 

                  . 1استخراج تلك المستنداتيحصل على أتعابه وتكاليف 

اتها حتى لمدقق الحسابات تحديد وقت الجرد لممتلكات المؤسسة والتزام يحق الجرد:تحديد وقت     

أو بحضور  يتم هذا الجرد تحت إشرافه المؤسسة، وانيتحقق من عدالة تصوير القوائم المالية لواقع 

 .افهيعتمد على كشوف الجرد التي تمت دون أن تكون تحت إشر وإال من حقه أن ال من ينوب عنه،

 :واجبات المدقق الخارجي .1

كمل وجه برنامج مراجعته على أ إلنجازيتمثل فيما يجب أن يقوم المدقق به من أعمال مختلفة     

                          ومن أهم هذه الواجبات مايلي:  وبشكل موضوعي وفعال،

 خطاء القيام بالفحص والتدقيق الفعلي لحسابات المؤسسة والتأكد من القيود والكشف عن األ

    صحيحة؛والتحقق من أن الحسابات الختامية تمثل الواقع وان الميزانية العمومية 

 لتقويم التحقق من قيم األصول والخصوم وأنها مطابقة لألسس العامة المحاسبية وان أساليب ا
            عموما؛مبادئ المحاسبية المقبولة متوافقة مع ال

 جعة بشكل التأكد من مدى قوة نظام الرقابة الداخلية بتقييمه حتى يستطيع اختيار عينات المرا

                       المؤسسة؛مالئم وسليم ويغطي معظم عمليات 

                                                             
سداوي سامية، "دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة "، جامعة عبد الحميد  1

 .16-15، ص ص2015/2014سنة الجامعية مستغانم، ال-ابن باديس
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  :تقديم التوصيات واالقتراحات المالئمة كما يلي      

        اكتشافها؛معالجة وتصحيح األخطاء التي تم  -

      ذلك؛ عدم الوقوع في األخطاء مستقبال ما أمكن -

                .وإدارات المؤسسة حسن سير العمل في أقسام -

 ق القوانين إلى جانب الفحص والمراجعة الدفترية أن المؤسسة تقوم بتطبي يجب على المدقق التأكد

ود المختلفة كما تلتزم بنصوص بنود العق المختلفة وتلتزم بها بطريقة سليمة،واللوائح واألنظمة 

 التي قبلتها ووقعت عليها؛
  ها ما يلي: التحقق من أن المؤسسة تلتزم بتطبيق القواعد المحاسبية المتعارف عليها ومن أمثلت     

 التاريخية؛تسجيل األصول الثابتة في الدفاتر بتكلفتها  -

سنوات لهذه األصول وفقا للطرق والمعدالت المعمول بها في المؤسسة في ال اهتالكاحتساب  -

          بأسباب معينة يقتنع المدقق بها.  السابقة دون تغييرها إال

 يهما اقل؛أعر السوق أو التكلفة ثبات طرق تقييم المخزون السلعي مثل طريقة التقييم وفقا لس -

 دأالمبمبدأ الحيطة والحذر عن طريق تكوين بعض المخصصات المالئمة لتطبيق هذا  إتباع -

ي فتكوينه ومدى مالئمة معدله لرصيد المدينون  وأساسمثل مخصص الديون المشكوك فيها 

                  المؤسسة. 
 ( للتحققوالخسائر األرباحح/ أوفحص عناصر قائمة الدخل ،) قيقية من انه يظهر النتيجة الح

        المالية؛وخسائر عن السنة  أرباحلنشاط المؤسسة من 

 ( للتحققالميزانية العمومية أوفحص عناصر قائمة المركز المالي ،)  يرا صحيحا تعبر تعب أنهامن

ي نهاية فوااللتزامات وبالتالي عن المركز المالي للشركة  األصولعن القيم الحقيقية لعناصر 

     :الماليةالسنة 

 لمؤسسة مساعديه اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في ا أحد أويحضر هو  أنب على المدقق يج

              تقريره؛لمناقشة 
  غير  في اإلدارةعلى المدقق عند حضوره اجتماع الجمعية العامة للمساهمين او اجتماع مجلس

 على ويتلوه عليهم بحيث يكون تقريرا شامال األعضاء إلىيقدم تقريره  المساهمة، أنشركات 

            يلي: عماجميع البيانات الهامة والالزمة التي تعبر 

 إلنجازة اتر الالزمكان المدقق قد حصل على كل البيانات والمعلومات والسجالت والدف إذاما  -

    عمله؛

 كانت الحسابات والدفاتر والسجالت سليمة ومنتظمة؛ إذاما  -

ات والتقارير كانت الحسابات الختامية والميزانية تتفق مع البيانات المسجلة في الحساب إذاما  -

        المختلفة؛والملخصات 
عد كان الجرد والتسويات الجردية التي قامت بها المؤسسة قد روعي فيها القوا إذاما  -

            عليها؛المتعارف 

م طبيعة بعض النظم والقوانين واللوائح التي تحك ألحكامكانت وقعت مخالفات معينة  إذاما  -

      المؤسسة؛نشاط 

او خسائر والميزانية العمومية  أرباحكانت قائمة الدخل تظهر النتيجة الحقيقية من  إذاما  -

 .1تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة

 

                                                             
سداوي سامية، "دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر وتحسين نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة "، مرجع سابق ذكره، 1

 .18-16ص ص



 

26 
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 المدقق الخارجي الثالث: تقريرالمطلب 

 ومضمون تقرير المدقق الخارجي األول: شكلالفرع 

 تعريف تقرير المدقق الخارجي .1

معينة، ''وثيقة مكتوبة تصدر من شخص توافرت فيه مقومات علمية وشخصية نهو عبارة ع

إجمال  تقريره بإيجاز عليه، ويتضمنرأي فني محايد يعتمد  إلبداء له ضمانات تجعله أهال وتوفرت

دقة ما تحتويه من بيانات محاسبية  والسجالت، ومدىفي انتظام الدفاتر  عمل، ورأيهما قام به من 

 .1ومدى تعبير القوائم الختامية عن نتيجة النشاط المركز المالي''

أداة  وسيلة أو السنوية، وهوالمنتج النهائي لعملية مراجعة القوائم المالية " ومن جهة أخرى يقصد به

 .2"الحسابات على القوائم المالية محل المراجعةلتوصيل الرأي الفني المحايد لمراجع 

 الشكلية لتقرير المدقق الخارجي النواحي .2

حقق يأن تتوافر فيه شروط معينة حتى  أخر، يجبتقرير المدقق الخارجي شأنه شأن أي تقرير 

تقرير، الاألخر يتعلق بمحتويات  الشكلية، والبعضوبعض هذه الشروط يتعلق بالنواحي  الغرض منه،

ى ينصب عل والبيانات، وبعضهاكل حال ينبغي أن يتضمن التقرير حد أدنى من المعلومات  وعلى

 .األخر يتضمن خالصة موجزة لرأيه الفني الحسابات، والبعضالعمل الذي قام به مدقق 

 :االتيويمكن إيجاز النواحي الشكلية في تقرير مدقق الحسابات في 

  تي تقع العمليات ال الحسابات، فيتتحدد مسؤولية مدقق  إعداده، حتىأن يتضمن التقرير تاريخ

 التقرير؛بين تاريخ الميزانية الخاضعة للمراجعة وتاريخ 

  ذكر اسم  عنها، معأن يتم توجيه التقرير إلى المنشأة أو المؤسسة باعتبار مدقق حسابات وكيال

 هو مسجلة به؛ بدقة، كماالمنشأة 

 ن تحمل أكثر م ال والمصطلحات، والتيار العبارات أن يراع توخي الدقة والوضوح في اختي
 الجميع؛مغنى واحد ومتعارف عليها بين 

 رورة إلى المستويات المهنية المطالب ودقق الحسابات بض ينبغي أن يتضمن التقرير اإلشارة

 التقيد وااللتزام بها؛

 ،ير اللبس أو تغلعدم  أن يوضح رأيه في التحفظات المتضمنة في تقريره بشكل واضح ومباشر

 المقصود منها؛

 ،مساعديه مندوبيه أو أحدوليس بمعرفة  يجب أن يوقع مدقق الحسابات على تقريره بشخصه ،

فوق  اسمه بالكامل الحسابات، وكتابةبجانب التوقيع رقمه في سجل المحاسبين ومدقق  ويوضح

 .التوقيع

                                                             
والتوزيع، ، دون طبعة، عمان، مكتبة المجتمع العربي للنشر  )01(سامي محمد الوقاد، لؤي محمد الوديان، تدقيق الحسابات 1

 .243دون تاريخ، ص
 .264، ص2013، الجزائر، دار وائل للنشر،03نوال صالح بن عمارة، المراجعة والرقابة في المصارف اإلسالمية، طبعة 2
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وتحكم هذا التقرير  ،هةال مشاف إلى تقرير مدقق الحسابات ينبغي أن يكون مكتوبا تجدر اإلشارة

مهنية تخرج من  الدولة، واعتباراتاعتبارات قانونية تتضمنها التشريعات القانونية السارية في 

 1.الهيئات المهنية

ويمكن للجنة التدقيق المساهمة بدور فعال في تحسين جودة التقارير المالية للمنشآت عن طريق 

 :2يلي تلك األنشطة بما السنوية، وتتعلقي تقاريرها ممارسة أنشطة معينة واإلفصاح عنها ف

o تدعيم استقالل المراجعين الخارجيين   

o فحص نظم الرقابة الداخلية والعالقة مع المراجعين الداخليين 

o فحص التقارير المالية 

 أنواع التقارير الفرع الثاني:

 :3بين األنواع التاليةالرأي الذي يتم التعبير عنه في تقرير المراجعة قد يكون واحد من  إن

 :تقرير المدقق بدون تحفظ .1

ورة صادقة صيجب أن يتم التعبير عن رأي غير متحفظ للمدقق عندما يستنتج أن القوائم المالية تعطي 

شير تقرير ي المالي، قدطبقا إلطار محدد للتقرير  وعادلة )أو تعرض بعدالة كافة النواحي المادية(

ة أو أي تغيرات في المبادئ المحاسبي أن المدقق المتضمن رأي غير متحفظ أيضا بشكل ضمني إلى

 في طرق تطبيقها وأثرها يتم تحديدها واإلفصاح عنها على نحو صحيح في القوائم المالية

 تقرير المدقق المتضمن رأي متحفظ .2

ظ ال يمكن الرأي غير المتحف تج المدقق أنإن تقرير المتضمن رأي متحفظ يتم إصداره عندما يستن
ديًا للدرجة أو قيد في النطاق ليس مامع اإلدارة أثر اختالف أو تعارض  أن أن يتم التعبير عنه إال

م التعبير الرأي المتحفظ يجب أن يت الرأي. إن رأي عكسي أو االمتناع عن إبداء التي تتطلب إصدار

 التحفظباألمر الذي يرتبط  عندما يتم عرض القوائم المالية بعدالة باستثناء أو فيما عدا أثار

 :تقرير المدقق الذي يتضمن االمتناع عن إبداء الرأي  .3

 ما يكونالرأي يجب أن يتم التعبير عنه عند تقرير المدقق الذي يتضمن االمتناع عن إبداء إن

كون قادرا ياألثر المحتمل للقيد في النطاق مادي ومقنع جدا للدرجة التي معها ال يمكن للمدقق أن 

ن رأي ععلى الحصول على دليل إثبات تدقيق كاف ومالئم ولذلك فانه لن يكون قادرا على التعبير 

 .عن القوائم المالية

 واإلشكال التالية صياغة لنماذج تقرير المدقق:

 

 

                                                             
 .244(، مرجع سابق ذكره، ص10سامي محمد الوقاد، لؤي محمد الوديان، تدقيق الحسابات )  1
 .149، ص 2015، األردن، دار غيداء للنشر والتوزيع، 01ية، طبعة مراد حسين العلي، معايير التدقيق الدول   2

 .654، ص2010، اإلسكندرية، الدار الجامعية، 01أمين السيد أحمد لطفي، المحاسبة والمراجعة الدولية، طبعة 3 
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

 تقرير بدون تحفظ : نموذج(01-01) رقمالشكل 

أقدم لكم  أن .... يشرفنيتطبيقا للمهمة التي كلفت بها من طرف جمعيتكم العامة المنعقدة ب.

 ……إلى ..تقريري حول الحسابات السنوية للنشاط الذي يغطي الفترة من ...

 تقرير حول المراقبة والشهادة: (1

 .النشاطقمت بمراقبة الحسابات السنوية لمؤسستكم لهذا  (أ
 .''مالحظات وتصريحات حول احتمال عدم الدقة وعدم الشرعية اللتين ال تعارضا الشهادة''

قمت بالتحقيق حول مصداقية المعلومات المتعلقة بالحالة المالية وبالحسابات المعطاة في  (ب

 .المستندات الموجهة إلى ذوي األسهم ووضعت تحت تصرفهم بمناسبة الجمعية العامة

  .''ومعلومات إضافية محتملةمالحظات ''

بإمكاني الشهادة بان الحسابات  نظرا الجتهادات التي قمت بها وفقا لتوصيات المهنة، (ج

السنوية كما تظهر في الصفحات......لهذا التقرير شرعية وذات مصداقية كما إنها تعطي 

كات إلى الحالة المالية وممتل باإلضافة النشاط، الماضيصورة وفية لنتيجة عمليات 

 مؤسستكم في نهاية النشاط
 معلومات:  (2

       باألمور التالية:  طبقا للقانون أعلمكم   

 .……تم في

 ………يوم

 اإلمضاء.........

يجب تأشير الحسابات السنوية من قبل محافظ الحسابات ومرفقة إلى  مالحظة:

                    التقرير. 

 

مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماستر في  الداخلية، مذكرةدور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة  نسرين حشيشي، المصدر:
 :dspace.univ-على ، باالعتماد2012/2011جامعة محمد خيضر ،بسكرة، المحاسبي، التدقيق  المحاسبية، تخصصالعلوم المالية 

—biskra.dz:8080/jspui/handle31ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/handle--
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/handle--


 

29 
 

 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

 تقرير تحفظ : نموذج(02-01) رقمالشكل 

أقدم لكم  أن .. يشرفنيتطبيقا للمهمة التي كلفت بها من طرف جمعيتكم العامة المنعقدة بتاريخ...

 ……إلى ..... الفترة منتقريري حول الحسابات السنوية للنشاط الذي يغطي 

 تقرير حول المراقبة والشهادة: (1

 .قمت بمراقبة الحسابات السنوية لمؤسستكم لهذا النشاط (أ
 .''مالحظات وتصريحات حول احتمال عدم الدقة وعدم الشرعية اللتين ال تعارضا الشهادة''

قمت بالتحقيق حول مصداقية المعلومات المتعلقة بالحالة المالية وبالحسابات المعطاة في  (ب

 .المستندات الموجهة إلى ذوي األسهم ووضعت تحت تصرفهم بمناسبة الجمعية العامة

  .''مالحظات ومعلومات إضافية محتملة''

 بدي تحفظات حول النقاط التالية:أيجب أن  (ج

 أقدرالمهنة التي قمت بها وفقا لتوصيات  أعاله ونظرا لالجتهاداتتحت التحفظات المشار إليها 

الصفحات......لهذا التقرير، شرعية  مقدمة فيانه بإمكاني الشهادة بان الحسابات السنوية كما هي 

إلى الحالة المالية  باإلضافة وتعطي صورة وفية لنتيجة عمليات النشاط السابق وذات مصداقية،
 وممتلكات مؤسستكم في نهاية النشاط

 معلومات:  (2

       ية: باألمور التال طبقا للقانون أعلمكم   

 .……تم في

 ………يوم

 اإلمضاء.........

 تأشير الحسابات السنوية من قبل محافظ الحسابات ومرفقة إلى التقرير مالحظة: يجب

 

 .32مرجع سابق ذكره، صالمصدر: نسرين حشيشي، دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية، 
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

 بداء الرأيإاالمتناع عن  : تقرير(03-01) رقمالشكل 

 إلى.......

 تقرير عام

 رفض اإلدالء بالشهادة

 
أقدم لكم  أن .. يشرفنيتطبيقا للمهمة التي كلفت بها من طرف جمعيتكم العامة المنعقدة بتاريخ...

 ……إلى ..... الفترة منتقريري حول الحسابات السنوية للنشاط الذي يغطي 

 تقرير حول المراقبة والشهادة:

 :ما يليقمت بمراقبة الحسابات السنوية لمؤسستكم لهذا النشاط وسجلت  (أ

............................................................................................................

...... 

 أثناء قيامي بعمليات المراقبة قمت بانتقاء المالحظات التالية:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.................................................................................... 

والتي ال تعطي صورة وفية لنتيجة عمليات النشاط  ،رالصفحات......لهذا التقري مقدمة فيكما هي  

 إلى الحالة المالية وممتلكات شركتكم في نهاية النشاط باإلضافة السابق

وبالحسابات المعطاة في المستندات  قمت بالتحقيق حول مصداقية المعلومات المتعلقة بالحالة المالية

 الموجهة الى ذوي األسهم ووضعت تحت تصرفهم بمناسبة الجمعية العامة.
 تأكيد مصداقية هذه المعلومات. أستطيعال 

 اسم المدقق

 في.../.../.... 

 العنوان..........

 اإلمضاء

 

 

  33ص بق ذكره،اس مرجعالداخلية محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة  حشيشي دور نسرين المصدر:
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

 إعداد تقرير مراجع الحسابات الخارجي أهمية الفرع الثالث:

                تظهر أهمية تقرير مراجع الحسابات في عدة عوامل أهمها:     

أن عملية  حيث عمله،يعد التقرير خالصة لما وصل إليه مراجع الحسابات الخارجي في  .1

ليات المراجعة تتيح للمراجع فرصة التعرف على كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بعم

 المالي؛تنعكس في النهاية على نتائج األعمال والمركز  اإلدارة، والتي

النهائي  تزايد الطلب على الرأي الفني المحايد لمراجع الحسابات الخارجي باعتباره المنتج .2

معلومات لما يواجه مستخدمو التقرير من صعوبات في تقييم ودقة ال نتيجةالمراجعة، لعملية 

 عليها؛وتحديد درجة االعتماد  المقدمة إليهم،

ه كآلية من أن يستفيد من ردود أفعالهم نحو ويهمهإن التقرير وسيلة لتوصيل رأيه للمتعاملين  .3

     أمكن؛ آليات التغذية العكسية يمكن إن تفيده في تطوير التقرير إن
ير إن تقرير مراجع الحسابات الخارجي يعتبر المؤشر على مدى التزام اإلدارة بالمعاي .4

     المالية؛المحاسبية المتعارف عليها في إعداد ونشر القوائم 

ه تتعدد مستخدمي معلومات التقرير وتنوع رغباتهم مما يستدعي إجراء تقييم دقيق لهذ .5

       التقرير؛ وإعداد الرأي ستقالل عند إبداءالمعلومات بواسطة شخص متخصص يتمتع باال

          القرار؛زيادة أهمية المعلومات التي يفحص عنها التقرير عند اتخاذ  .6

ها لتحديد يعتبر تقرير مراجع الحسابات الخارجي الوثيقة المكتوبة التي البد من الرجوع إلي .7

       أوجه القصور واإلهمال.  مسؤولية المراجع المدنية والجنائية إلبراز

لألطراف المهتمة كالمساهمين والمتعاملين  ومما سبق يتضح أن تقرير المراجع له أهمية بالغة خاصة

أن تقرير له أهمية للمراجع في حد ذاته خاصة وانه  إلى اإلشارة الخارجيين، ويجدراالقتصاديين 

 .1أحد المؤشرات الهامة على أدائه لمهمتهيظهر مدى نجاحه في إعداده وعرضه مستوفيا للمعايير ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
شهادة ماستر مختارية، ''تأثير التدقيق الخارجي على فعالية المؤسسة ''مذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نيل  ورششا 1

 .32،ص2017/2016مستغانم ،السنة الجامعية:-اكاديمي ،جامعة عبد الحميد ابن باديس
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 االطار المفاهيمي حول التدقيق الخارجي                                        الفصل األول: 

 خالصة الفصل األول

تم التطرق في هذا الفصل إلى التدقيق الخارجي بشكل دقيق، بحيث ظهرت الحاجة ماسة إلى 

وجود شخص محايد ومستقل يقوم بفحص أعمال وأنشطة المؤسسات والتحقق من سالمتها. كما تبين 

مهمته بإعطاء رأيه حول صدق وشرعية الحسابات مدعم بقرائن إثبات، لنا أن المدقق الخارجي ينهي 

وبالتالي زيادة إمكانية االعتماد على معلومات القوائم المالية والرفع أكثر من درجة الثقة فيها، حيث 
يخدم كل من إدارة المؤسسة والتي ترى في تقرير المدقق المحايد شهادة لها بحسن أدائها وقيامها 

 .مسندة إليها من طرف المالك أو المساهمينبالمهام ال

 



 

 

 
الثانيالفصل   

  210معيار التدقيق الجزائري رقم 

 في المؤسسة االقتصادية
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 في المؤسسة االقتصادية 210الفصل الثاني:                       معيار التدقيق الجزائري رقم 

 تمهيد

لقد شغلت المؤسسة االقتصادية حيزا معتبرا في كتابات وأعمال االقتصاديين بمختلف 

 االقتصادي.باعتبارها االداة االساسية في إحداث تنمية وتقدم في النشاط  االيديولوجية، وهذااتجاهاتهم 

حيث كثرت نشاطات المؤسسات وعملياتها اضطرت للبحث عن طرق واساليب جديدة تضمن لها 
ومن بين الوسائل  السير الحسن لعملياتها وتمكنها من تقييم نشاطها والكشف عن مدى كفاءتها.

قام المجلس  ر،ئوالتقنيات التي استخدمتها التدقيق .في ظل االصالحات التي مست المهنة في الجزا

،هذا قصد NAAالجزائريةمجموعة معايير محلية سميت بمعايير التدقيق  بإصدارني للمحاسبة الوط

فيفري  إصدار أولوكان  لمواكبة المستوى الدولي، الجزائريينرفع االداء المهني لممارسي المهنة 

 أحكاماتفاق حول “ 210ه المعايير معيار تمعايير محلية ومن بين ها أربعة،عرف صدور  2016

مهمة التدقيق "المتضمن لمراعاة المدقق للصفات المهنية المطلوبة مثل الكفاءة المهنية واالستقالل 

نوعية العمل الذي يقوم به بمتطلبات التقرير واالدلة ،فهذا المعيار بمثابة نموذج يستخدم للحكم على 

 .المدقق
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 في المؤسسة االقتصادية 210الفصل الثاني:                       معيار التدقيق الجزائري رقم 

 ماهية المؤسسة االقتصادية :األولالمبحث 

 تعريف المؤسسة االقتصادية :األولالمطلب 

وق الس تتميز بعملياتتطور تعريف المؤسسة منذ ثالثة قرون، في الماضي كانت المؤسسات 

 اذ عرفت كمنظمة تسويقية إلنتاج السلع والخدمات. وكانت المؤسسات االولى تعرف كمنظمات

ة مباشرة وشخصي صغيرة، وبعالقاتوبقدرة تكنولوجية  فالحية صغيرة حيث تتميز بصغر حجمها،

الوضع  بين صاحب المؤسسة والعّمال وبعالقات ضيّقة بين الدّخل والمساهمات الشخصية. تطور هذا

االجتماعية  .   كثرة المنازعاتالخ( .. دولياتجاهات. اتساع الحجم )التكثف... ةثالث إلىحسب كوتا 

ند معظم بشرية الخ( فتعريف المؤسسة يختلف عتسيير الموارد ال تعقد انماط التسيير )أقل تكلفة،

 سةالمؤس)shumpeter (الخبراء وهنا على سبيل المثال نذكر بعض التعاريف البارزة عند شمبتر
ت. اما تقوم المؤسسة بتركيب السلطا )perroux(. وعند بيرولإلنتاجتكون مركزا لإلبداع ومركزا 

 السلطات وبروز الهيكلتقنينتتميز المؤسسة بتقسيم  )Galbraith(عند قلبرات

) Technostructure( .اللذين يملكون السلطة 

 لكالسيكية. وكما هو معلوم ان تعريف المؤسسة بدأ بنقد شديد حول فرضيات النظرية االقتصادية ا    

 الفرضيات: من بين هذه 

 تعظيم االرباح.       :الهدف 

 :ال تأخذ بعين االعتبار القيود الخارجية.    دالة االنتاج 

    .المستقبل معروف 
    مركز واحد للقرارات 

     .تركيب االختبارات المتعددة للمقرر 

ظرة ال ذن أنه ال توجد مشاكل في هذه المؤسسة ويبدو ان هذا النقد صحيح الن هذه النإنرى  

سيكية ن عدم مالئمة النظرية الكالإحسب بعض االقتصاديين،  ولكنتنطبق على الواقع المعمول به 

 ) Cyertمارش و مع العالم الحقيقي يجب ان تدرس بطريقة تدريجية    فبطبيعة الحال عند اسيارت
)Marchet  ان تنطبق عكس ذلك حسب مفهوم افريدم النظرية ال تنطبق تماما مع العالم الحقيقي. هذه

 ف.ليست في الفرضيات وانما في الحصول على األهدانوعا ما الن الغاية هي 

فيها القرارات حول تركيب  ما تؤخذنعرف المؤسسة منظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا 

والمادية واإلعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب األهداف في نطاق  المالية، الوسائل البشرية،

 .1ي""زمكان

 المؤسسة وحدة اقتصادية

وق.  وهذه ان الوظيفة االساسية للمؤسسة تكمن في انتاج السلع والخدمات قصد تبادلها في الس

 عمومية.   ال كاإلدارةالسلع والخدمات تتميز بأنها تجارية عكس بعض السلع والخدمات الغير تجارية 

                                                             
الجزائر،  -بن عكنون-د. عبد الرزاق بن حبيب، كتاب "اقتصاد وتسيير المؤسسة "، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية  1

 .  25-24ص ص، 2002طبعة
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 في المؤسسة االقتصادية 210الفصل الثاني:                       معيار التدقيق الجزائري رقم 

الطاقة،  النصف التامة، األولية، السلعمواد لا فالمؤسسة تحتاج الى عوامل االنتاج: العمل،  

ورخص االنتاج وموارد  لى معلومات )جهاز االعالم(إاالنتاج الخ، كما تحتاج المؤسسة  اجهزة

 .1مالية

 تتمثل في: ثالثة ادوار أساسي وللمؤسسة

    .نفقات(-منتوجات  الفائدة:ممكن( )البحث عن تحسن المردودية )معناه ربح نقدي  المالكين:اتجاه 

 ن العمل،المراقبة لضما المستخدمين، تحسينيكون نشاطا نافعا منحسما لجدارة  اتجاه المستخدمين:

 .وخاصة الترقية الداخلية بالتدريج

ل ما المؤسسة االقتصادية حيث تعم المستهلكين، ودورتنتج لتستجيب لحاجيات  اتجاه المستهلك:

 .يجب عليها وما يريده المستهلك وتقوم بالدور الضروري واالساسي اتجاهه

الشجاعة،  ،الرواتب، الحماسالترقية االجتماعية والمبادرة في دفع  لهام في تربية العمال:إالدور 

 .   2المبادر الطموح

 خصائص المؤسسة االقتصادية المطلب الثاني:

ها استخالص الصفات او الخصائص التالية التي تتصف ب للمؤسسة، يمكنمن التعاريف السابقة 

 :المؤسسة االقتصادية

ها و من حيث واجباتأللمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها لحقوق وصالحيات  .1

 ومسؤولياتها.

 ا.جلهأو أداء الوظيفة التي وجدت من أالقدرة على االنتاج  .2
ية ن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف وظروف سياسية مواتأ .3

 .نفسها مع الظروف المتغيرة وقادرة على تكييف وعمالة كافية،

عينة هدافا مأساليب العمل فكل مؤسسة تضع أوالسياسة والبرامج و لألهدافالتحديد الواضح  .4

  ... تحقيق رقم اعمال معين ،لإلنتاجلى تحقيقها: أهداف كمية ونوعية بالنسبة إتسعى 

ما عن إو ،االعتماداتما عن طريق إذلك  عملياتها، ويكونضمان الموارد المالية لكي تستمر  .5

عضها و الجمع بين هذه العناصر كلها او بأ و عن طريق القروض،أ رادات الكلية،يطريق اإل

   .حسب الظروف
فالمؤسسة ال توجد  ال بد ان تكون المؤسسة مواتية للبيئة التي وجدت فيها وتستجيب لهذه البيئة، .6

ذا إما أالظروف  أحسنء مهمتها في تستطيع أدا فإنهامنعزلة فاذا كانت ظروف البيئة مواتية 

 .3أهدافهانها يمكن ان تعرقل عملياتها المرجوة وتفسد إكانت معاكسة ف

                                                             
 .26د. عبد الرزاق بن حبيب، كتاب "اقتصاد وتسيير المؤسسة "، مرجع سابق ذكره، ص 1
الجزائر، الطبعة -بن عكنون-"، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية د. اسماعيل عرباجي، كتاب "اقتصاد المؤسسة 2

 .11، ص1996األولى، 
الجزائر ،الطبعة الرابعة -د.عمر صخري ، كتاب "اقتصاد المؤسسة "، ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية/بن عكنون 3
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نتاج ضافة الى مساهمتها في اإلفباإل المؤسسة وحدة اقتصادية اساسية في المجتمع االقتصادي، .7

فهي مصدر رزق الكثير من االفراد.  يجب ان يشمل اصطالح مؤسسة  ونمو الدخل الوطني،

 ...1ضعف مبرر وجودها او تضاءلت كفاءتها  إذابالضرورة فكرة زوال المؤسسة 

 .المؤسسة االقتصادية وأنواع أهداف المطلب الثالث:

 أهداف المؤسسة االقتصادية.الفرع األول: 

وتتعدد حسب اختالف أصحاب المؤسسات، تسعى المؤسسات إلى تحقيق عدة أهداف، تختلف 

لخيصها وكذا اختالف طبيعة وميدان نشاطها، ولهذا فهي تتداخل وتتشابك فيما بينها، حيث يمكن ت

  :إلى ما يلي

 :يمكن أن نذكر من األهداف االقتصادية ما يلي :األهداف االقتصادية .1

  بح، ال يمكن أن يستمر وجود مؤسسة ما لم تستطيع تحقيق مستوى أدنى من الر الربح:تحقيق

 .لمنافسةوالذي يمكنها من رقع رأسمالها وتوسيع نشاطها والصمود أمام المؤسسات االقتصادية ا

 :واسطة التخطيط يتم ذلك باالستعمال الرشيد لعوامل اإلنتاج، ورفع إنتاج المؤسسة ب عقلنة اإلنتاج

 .برامجقيق لإلنتاج والتوزيع، باإلضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط والالجيد والد

 :أخرى يمكن إيجازها فيما يلي اقتصاديةهذا باإلضافة إلى أهداف 

 تحقيق االستقالل الذاتي للمؤسسة االقتصادية؛ 

 التكامل االقتصادي على المستوى الوطني؛ 

  ئية عن الصادرات من الفائض في المنتوجات النها، وتشجيع األولىتقليل الواردات من المواد

 الحاجات المحلية؛

 محاولة الحد من الواردات خاصة السلع الكمالية؛ 

 إنتاج سلع معتدلة الثمن؛ 

 تلبية حاجات المستهلكين المحليين. 

 :يمكن حصرها فيما يلياألهداف االجتماعية:  .2

  ة، األوائل من نشاط المؤسس المستفيدينيعتبر العمال من  األجور:ضمان مستوى مقبول من

ذ يعتبر إحيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها، ويعتبر هذا المقابل حقا مضمونا شرعا وعرفا، 

 .العمال عن العنصر الحيوي والحي في المؤسسة

 :إن التطور السريع الذي شهدته المجتمعات في الميدان  تحسين مستوى معيشة العمال

لعمال أكثر حاجة إلى تلبية رغبات تتزايد باستمرار، باإلضافة إلى التطور التكنولوجي يجعل ا

 .2الحضاري لهم وتغير أذواقهم وتحسنها

 :تقوم المؤسسات االقتصادية عامة بالتصرف في العادات إقامة أنماط استهالكية معينة 
ذواقهم أعلى  االستهالكية لمختلف طبقات المجتمع، وذلك بتقديم منتجات جديدة بواسطة التأثير

تسب عن طريق اإلشهار والدعاية سوءا لمنتجات قديمة أو جديدة، وهذا ما يجعل المجتمع يك

 .عادات استهالكية غالبا ما تكون في صالح المؤسسة

                                                             
 .25سابق ذكره، ص د. عمر صخري، "اقتصاد المؤسسة "، مرجع  1
ص ، 2017األردن،  -، الطبعة األولى، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان -الجزء األول-د. عزيزة بن سمينة، "اقتصاد المؤسسة "  2
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 عضب توفير خالل من عمالها على للمحافظة المؤسسات تسعى للعمال: افقروم تأمينات توفير 

 التأمين ضد حوادث العمل، منح التقاعد ...الخ.التأمينات مثل التأمين الصحي، 

 :تتمثل فيما يلي األهداف الثقافية والرياضية: .3

  الها مثل تعمل المؤسسة على توفير وسائل ترفيهية وثقافية لعم وثقافية:توفير وسائل ترفيهية

امل المسرح، المكتبات والرحالت، وهذا بالنظر لما لهذا الجانب من تأثير على مستوى الع

 .داخل المؤسسة وأدائهالفكري، بما ينعكس على عمله 

 :إن المؤسسة لتسيير، فمع التطور السريع في المكننة وا تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى
ذه الوسائل هتجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد تدريبا كفيال بإعطائهم إمكانية استعمال 

عرفون يواستغاللها بشكل جيد وعقالني، كما أن عمالها القدامى يجدون أنفسهم أمام آالت ال 

ة في اإلنتاج ى الطرق الحديثتحريكها أحيانا، مما يضطر المؤسسة إلى إعادة تدريبهم عليها، أو عل

 .سكلة، وكل هذا يدعو إلى استعمال الكفاءات جيداوالتوزيع وهو ما يدعى بالرّ 

  تعمل المؤسسات خاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل للرياضة:تخصيص أوقات 

لرياضة تسمح للعامل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد، هذا باإلضافة إلى إقامة مهرجانات ل

في  يحتفظ بصحة جيدة ويتخلص من الملل، وهي عناصر جد مفيدة العمالية، مما يجعل العامل
 .نتاج واإلنتاجيةاالستعداد للعمل والتحفيز ودفع اإل

 يلي:يمكن أن نذكر من بين هذه األهداف ما  األهداف التكنولوجية: .4

  :إن تطور المؤسسات أدى إلى توفير إدارة أو مصلحة خاصة بتطور الوسائل البحث والتنمية

والطرق اإلنتاجية علميا، وترصد لهذه العملية مبالغ قد تزداد أهمية لتصل إلى نسبة عالية من 

الوطني في الدول المتقدمة، إذ تتنافس المؤسسات فيما بينها على الوصول إلى أحسن الدخل 

 .1طريقة إنتاجية وأحسن وسيلة، كما يؤدي إلى التأثير على اإلنتاج ورفع المردودية اإلنتاجية

 المؤسسة االقتصادية  أنواع :فرع الثانيال

 :تبعاللمؤسسات االقتصادية أنواعا واشكاال مختلفة تظهر فيها 

 للشكل القانوني. 

 لطبيعة الملكية.  

 للطبع االقتصادي 

 :أنواع المؤسسات تبعا للشكل القانوني وال:أ

  :مؤسسات فردية .1

 :هاو عائلته.  ولهذا النوع من المؤسسات مزايا اهمأوهي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد 

   .السهولة في التنظيم او االنشاء .أ

ا يكون دافع المؤسسة، وهذاصاحب المؤسسة هو المسؤول االول واالخير عن نتائج اعمال  .ب
 ربح ممكن أكبرله على العمل بكفاءة وجد ونشاط لتحقيق 

ل وتنظيم وتسيير المؤسسة وهذا يسهل العم بإدارةصاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده  .ج

  .م عن وجود شركاءكما يبعد الكثير من المشاكل التي تنج واتخاذ القرار،

                                                             
 .22-20 ص ص، مرجع سابق ذكره، -الجزء األول-د. عزيزة بن سمينة، "اقتصاد المؤسسة "  1
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 :اما عيوب المؤسسات الفردية فهي

مؤسسته بعنصر  بإمدادوهذا ما دام صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده  رأسمالقلة  .أ

 .رأسمال

 .صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية .ب
قصر وجهة النظر ضعف الخبرة لدى المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية  .ج

 .وادارية

 .مسؤول عن كافة ديون المؤسسة محدودة، فهومسؤولية صاحب المؤسسة غير  .د

 Partnerships:شركات .2

منهم  كثر يلتزم كلأو ألى شخصين إنها عبارة عن المؤسسة التي تعود ملكيتها أوتعرف الشركة ب

  . و خسارةأرباح أو من عمل القتسام ما قد ينشأ عن هذه المؤسسة من أبتقديم حصة من مال 

 :هماوتنقسم الشركات بشكل عام الى قسمين رئيسيين 

  التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات ذات المسؤولية  كشركات األشخاص:شركات

 ....المحدودة

  وشركات المساهمة سهم،التوصية باأل كشركات األموال:شركات. 

 :هيمزايا رئيسية  شخاص،شركات األ ول من المؤسسات،وللنوع األ

  لى عقد شركائهإسهولة التكوين فهي تحتاج فقط. 

  المؤسسةن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بذلك تسيير أنظرا لوجود عدة شركاء يمكن. 

  من  أكثرمن خصائص المسؤولية التضامنية انها تجعل الشركاء يتفانون ويخلصون في اعمالهم

 .جل تقدم المؤسسة وبالتالي تحقيق الربحأ

  لى عمكانية الحصول إكثر أزيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسهل

 .قروض

 :فهيشخاص ألما مساوئ شركات اأ

  حد الشركاءأو وفاة أحياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب. 

 1مسؤولية غير محدودة للشركاء. 
  وتناقض وتعارض بعض القرارات وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم

 .مما يعود بالسلب على المؤسسة

  صعوبة  أكما تنش ي منهم،أو سوء تفاهم تنشا صعوبة بيع حصة أفي حالة حدوث منازعات

 .ي من الشركاءأالتنازل عن حصة 

اص وبسبب مساوئ شركات األشخاص السابقة الذكر والتي في مقدمتها عدم استطاعة شركات االشخ
الهائلة  ياتالكممين أالمبالغ الضخمة التي تنفق على بناء المصانع وشراء اآلالت والمعدات وتتامين 

ما لديهم  وامرنشاء شركات األموال حيث سمحت للعديد من األفراد أن يستثإمن المواد األولية......تم 

  من أموال في هذه المؤسسات.
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ب أن ا يجمهسا ناأكما  الشخصي فيها. لالعتبارثر أنه ال أومن خصائص هذا النوع من المؤسسات 

 .يشير إلى غايتها ورأسمالها مقسم الى أسهم قابلة للتداول

  :األموال، هيشركات  ومن مزايا هذه المؤسسات،

  و سنداتهمأسهمهم أمسؤولية المساهمون محدودة بقيمة. 

 سرعأو أسهلية الحصول على القروض بشكل كانإم. 

  استقراراكثر أحياة المؤسسة. 

 مكانات استخدام ذوي المهارات والكفاءات العاليةإ. 

 ي:ما مساوئ شركات األموال فهأ

 ين فيهاظهور البيروقراطية والمشاكل االدارية الناجمة عن تعدد الرقابة بسبب كثرة المساهم.     

 تخضع الى رقابة حكومة شديدة. 

  قبل  االهتمام الفعال بشؤون الشركة منبسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن ذلك عدم

 .مسيريها غير المساهمين

 أشكال المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية ثانيا:

 firmsPrivateالخاصة المؤسسات  .1

شركات  أشخاص، )شركات، فرادأو مجموعات أوهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للفرد 

     ....(موالأ

 Mixedfirmsالمختلطة المؤسسات  .2

  .1صالمؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام والقطاع الخاوهي 

 Public firms :المؤسسات العامة)العمومية( .3

شاؤوا  وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فال يحق للمسؤولين عنها التصرف بها كيفما

ن عن الحكومة شخاص الذين ينوبوواألذا وافقت الدولة على ذلك.  إال إغالقها إو أوال يحق لهم بيعها 

ن العامة عمالهم هذه اتجاه الدولة وفقا للقوانيأدارة المؤسسات العامة مسؤولون عن إفي تسيير و

 .للدولة

ه لى تحقيق مصلحة المجتمع وخيرإوتهدف المؤسسات العمومية من خالل نشاطها االقتصادي 

قصى أجل تحقيق أنما تعمل من إو أيضا(همية كبيرة للربح )فربما تربح وربما تخسر أوليس هناك 

الوطنية  و تحقيق نصيبها المحدد في الخطةأنتاج إقصى أما يمكن من األهداف العامة بمعنى تحقيق 

  .د ذاتهما هدفا بحئيكون دا ال في المؤسسات العامة، فالربح ن تحقق الربح.أومن خالل ذلك يمكن 

. زوتتصف المؤسسات العامة في النظام االشتراكي في كثير من االحيان بالضخامة والتمرك

nCenter lizatio بحيث نجد في الصناعة الواحدة مؤسسة عامة واحدة تسيطر على كل مرافق هذه

ن الهدف أغير   Monopolictsلى تسميتها بالمؤسسات المحتكرةإالصناعة.  مما يدعوا البعض 

فأسباب  وجود المؤسسات العامة تسميتها العامة يختلف عنه في المؤسسات الرأسمالية،المتوفى من 
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رباح.  كبر ما يمكن من األأجل تحقيق أاالحتكار في النظام الرأسمالي هو للسيطرة على األسواق من 

 Economies of scalesالحجمت ى تحقيق وفوراإلسباب االحتكار في النظام االشتراكي فيعود أما أ

ن المؤسسة الرأسمالية المحتكرة تحاول أكما . ذا كانت المؤسسة ذي حجم كبيرإال إتتحقق لتي الا

 .ن تعارض ذلك مع المصلحة العامةأتحقيق مصالحها الخاصة حتى و

.... لخا، جل تخفيض التكاليفأو طرد قسم من العمال من أ ،رل رفع السعأجكتخفيض االنتاج من 

نتاج إى قصأي تحقيق أالمؤسسات العمومية فهي تحاول تحقيق وتنفيذ ما تحدده الخطة المرسومة  أما

سات ن مردودية االحتكار في المؤسأهذا فضال عن  .نتاجهاإمين حاجة المجتمع التي تختص بألت

 ط.ها فقصحابألى إبينما مردودية االحتكار في المؤسسات الرأسمالية تعود  العامة تعود للمجتمع،

ق ح معين، يعطيها Decree و مرسومأ Law نشاء المؤسسات العامة بموجب قانونإوهذا ويتم 

 .مزاولة نشاطات اقتصادية محددة تحت شروط محددة

ى في داخل خر بل تختلف حتآلى إو المراسيم التي تنشئ المؤسسات العامة تختلف من بلد أوالقوانين 

ة نصوصها يضا ما تعلق بطبيعأدارية ولكن ق بنصوصها اإلالبلد الواحد نفسه، وهذا ليس فقط ما تعل

و أت تقدم بالتكلفة و الخدماأذا كانت هذه السلع إوما  و الخدمة التي تقدمها،أبالنسبة للسلع التي تنتجها 

 . ...وأمقابل ربح 

 :المؤسسات تبعا للطبع االقتصادي ثالثا: أشكال

ي تبعا للنشاط االقتصادي الذي تمارسه. أ معينة،يمكن تصنيف المؤسسات تبعا لمعايير اقتصادية 

 :1نواعوعليه نميز هذه األ

 :الصناعيةالمؤسسات  .1

 :الصناعي، إلىتبعا للتقسيم السائد في القطاع  وتنقسم هذه المؤسسات بدورها،

  االستخراجية:أو  مؤسسات الصناعات الثقيلة، .أ

 ....الخ الهيدروكربونات،مؤسسات  كمؤسسات الحديد والصلب،

ير مهارات كما تتطلب توف ،أموال كبيرةوما يميز هذا النوع من المؤسسات هو احتياجاتها لرؤوس 

 .لتشغيلهاوكفاءات عالية 

 .الخمؤسسات الجلود... كمؤسسات الغزل والنسيج، مؤسسات الصناعات التحويلية أو الخفيفة: .ب

  :لمؤسسات الفالحيةا .2

بتقديم  األرض أو استصالحها.  وتقوم هذه المؤسساتوهي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية 

 .ثالثة أنواع من اإلنتاج وهو اإلنتاج النباتي واإلنتاج الحيواني واإلنتاج السمكي

 :المؤسسات التجارية .3

ات وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسات الجملة ومؤسسات المفرق مثل مؤسس

 .مؤسسات أسواق الفالح ...الخ الجزائرية،األروقة 

                                                             
 .29-28د. عمر صخري، "اقتصاد المؤسسة "، مرجع سابق ذكره، ص ص 1
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 المؤسسات المالية: .4

هي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك ومؤسسات التأمين ومؤسسات الضمان 

 .االجتماعي ...الخ

 الخدماتمؤسسات 

والمواصالت، مؤسسات البريد  كمؤسسات النقل، وهي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة، 

 .1الخ...األبحاث العلمية مؤسساتالجامعية،  المؤسسات

 االقتصاديةالوظائف األساسية في المؤسسة : لرابعالمطلب ا

ف هذه تختل وقدمن خالل الهيكل التنظيمي ألي مؤسسة يمكن تحديد الوظائف التي تتكون منها، 

طها، الوظائف من حيث العدد من مؤسسة إلى أخرى ألسباب ترجع إما لحجم المؤسسة أو طبيعة نشا
بلوغ أهدافها ولكن المتفق عليه هو أن جل المؤسسات تتشابه في الوظائف األساسية التي تعتمد عليها ل

 :تتمثل فيما يلي والتي

هرت ظ وقدعبارة عن تطوير للوظيفة التجارية التي عرفت منذ القديم،  وهي :التسويقوظيفة  .1

 .eralElectric Gen ةشركألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية وباألخص في  هذه الفكرة

 :إلىتهدف هذه الوظيفة  و
  المستهلكين؛احتياجات  وتوقعدراسة 

  خاص؛إنشاء منتوج أو خدمة لسوق 

  المناسب؛عرض المنتوج أو الخدمة في المكان 

  خصائصها؛اإلعالم بوجود منتوج أو خدمة بمختلف 

  مناسب؛بيع المنتوج أو الخدمة للمستهلك على أساس تقييم مالي 

  السوق اتجاهضمان متابعة تجارية للقيام بالتعديالت الالزمة. 

ال أنه إمع أن هذه الوظيفة هي من اختصاص المؤسسات الصناعية )اإلنتاجية(،  وظيفة اإلنتاج: .2

 رمضمون هذه الوظيفة هو الوصول إلى تحقيق أكب ويبقىيمكن الحديث عن إنتاج الخدمات، 
 مردود من خالل نوعية المنتوجات واحترام رغبات المستهلك. وقد تختلف خصائص اإلنتاج

  stock sur، إذ يمكن تصنيفها إلى: إنتاج للتخزينحسب عالقة المؤسسة مع الزبائن

Production إذا كان العرض يسبق الطلب، أو إنتاج حسب الطلبية إذا كان الطلب يسبق

 .بين الخاصيتين األوليتين mixte Production العرض، أو إلى إنتاج ممزوج

 : وهيتسيير اإلنتاج إلى إيجاد توازن مقبول بين عدة أوامر متناقضة  ويهدف

  :المستعملين؛ احتياجات إشباع على الخدمة أو المنتوج قدرة بها ويقصدالنوعية 

  ات؛لمواصفات مكتب الدراس ومطابقةمالئمة المنتوجات المصنوعة مع حاجيات المستهلكين 

 احترام آجال اإلنتاج التي تفرضها التزامات المؤسسة مع الزبائن. 

  ،صفةيجب تحديدها ب وبالتالييجب أن تسمح تكلفة اإلنتاج بتحقيق هامش على سعر البيع 

 .تقديرية

                                                             
 .31-30د. عمر صخري، "اقتصاد المؤسسة "، مرجع سابق ذكره، ص ص 1
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  و أالمرونة بحيث يجب على المؤسسة أن تتكيف مع نمو السوق، سواء من الناحية الكمية

 .النوعية

وصول الوال يمكن أن تتحقق هذه األوامر إال بمساهمة منسقة لجميع مصالح وهيآت المؤسسة بغرض 

 نوعية –آجال  –إلى تنمية الثالثية: تكلفة 

 ي تسبقفي إطار دورة استغالل المؤسسة، يعتبر التموين المرحلة األولى الت :التموينوظيفة  .3

لسلع ا. ويقصد بالتموين مجموع العمليات التي تضع تحت تصرف المؤسسة كل والتسويقاإلنتاج 

يحقق  لذيالضرورية )مواد أولية...( المتلقاة من طرف الموردين، في الشكل األمثل ا والخدمات

 .المخزونات وتسييرنوعية. هذه العمليات تتمثل في المشتريات  -تكلفة -العالقة: أمان

 كوظيفة مستقلة داخل المؤسسة تنظم على شكل مديرية أو  يمكن اعتبار المشتريات :المشتريات

 ، أو موزعة بين عدة وظائف أخرى، كأن توزع بين )Taille(المؤسسةمصلحة، حسب حجم 

 .1أو أن تقوم بها المديرية العامة مباشرة والمالية،وظيفة اإلنتاج والوظيفة التجارية 

نها م وتعتمد مصالح المشتريات في سياستها على عدة عوامل تسمح لها بتحقيق األهداف المرجوة

 :وهي

 :التكنولوجي؛التوثيق، االستكشاف والتطور  سياسة المنتوج 

 :بدراسة شعب التموين؛ وكذااألمر هنا بسياسة الموردين  ويتعلق سياسة المصدر 
  المطبقة  تمر سياسة األسعار بالمعرفة الجيدة ألسعار السوق، الشروط المالية األسعار:سياسة

 بتحليل القيمة؛ وحتىمن طرف كل مورد 

 :صالونات مثال(، يعمل المشتري على تحريض العرض عن طريق التظاهرات سياسة االتصال( 

 .ت...(تقليدية )كدليل المنتوجات، كتيبا Moyens Promotionnels ترقويةأو باستعمال وسائل 

 :مراحل هي دراسة طلبات الشراء عبر عدة وتمر

 وهي طلبات أسعار موجهة للموردين؛ االستشارة: -

ار على االختي ويقعويتم ذلك بإعداد جدول مقارنة بين مختلف عروض الموردين  المورد:اختيار  -

 .وينتكلفة الشراء، النوعية التقنية وآجال التم اآلتية:من يوفر أحسن الشروط األساسية 
، التجارية ويتم على أساس مناقشة بين المورد والمشتري حول الشروط التقنية، التفاوض: -

   .القانونية والضمانات

نود وهي عبارة عن إمضاء الطرفين على الصفقة ويعني ذلك اتفاقهما على آل ب عقد الصفقة: -

 .العقد والشروع في تنفيذه

 :ن عإذا كان االهتمام بالمشتريات يمكن أن يؤدي إلى تقليص التكاليف  تسيير المخزونات

دي البقايا واختيار أحسن نوعية لتفا والسلعالمؤسسة، عن طريق التفاوض الجيد في أسعار المواد 

أموال سائلة  والنفايا في اإلنتاج، فإن المخزونات ال تقل أهمية بما يمكن أن تقتصده المؤسسة من

ت األخيرة يمكن توظيفها في مجاالت أخرى تعود عليها بالفائدة أو الربح. ولقد ظهرت في السنوا

ألموال في الشركات اليابانية بهدف تفادي اوالتي هي معتمدة  stock Zéro "فكرة "صفر مخزون

ة الطلب صالحيتها أو لندر المجمدة على شكل سلع أو مواد تتناقص قيمتها عبر الزمن إما لعدم

 ...عليها

                                                             
ومساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية، أطروحة لنيل شهادة  درحمون هالل، المحاسبة التحليلية: نظام معلومات للتسيير 1
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 :تتمثل أساسا في وعيوبوللمخزونات مزايا 

  المنظم لمنتوجات المؤسسة؛ االستهالكتأمين 

  إذا كان بوسع المؤسسة تخزينها؛االستفادة من تخفيضات عند شراء كميات كبيرة 

 فادي انقطاع اإلنتاج بسبب الوصول المتأخر للمواد وانعدامها لفترة معينة؛ 
 إمكانية رفع األسعار في حالة ندرة المنتوجات في السوق؛ 

  على مستوى المؤسسة وتخزينهاتفادي مصاريف النقل عند شراء كميات هائلة. 

 :بالمقابل هناك عيوب تتعلق بالمخزونات تتمثل في ولكنهذا بالنسبة لبعض المزايا، 

 ؛عدم إمكانية تخزين بعض المواد أو السلع ألكثر من اآلجال المحددة لها لالستعمال 

 ؛1مخاطر عدم تمكن بيع بعض المنتوجات مما يؤثر سلبا على خزينة المؤسسة 

 إلى فرض  كل انقطاع في المخزونات أو نقصها مقارنة بطلبيات الموردين يؤدي حتما

بعض عقوبات التأخير أو فقدان بعض الزبائن أو حتى فرصة ضائعة نتيجة عدم االستجابة ل

 .الطلبيات

ها يشمل: لقد تطورت هذه الوظيفة منذ القرن العشرين، حيث أصبح مجال :البشريةوظيفة الموارد  .4

 .االجتماعية والعالقاتالتشغيل، التأجير، التكوين، اإلعالم، األمن 

في  اونوعيكميا  والوظائفويكمن الدور األساسي لوظيفة الموارد البشرية في تكييف العمال 

 :يتم هذا إال على أساس معرفة والالمؤسسة، 

  الت، يأهمن ناحية هرم األعمال، األقدمية، هيكل الت المؤسسة:الرجال والنساء الذين يشكلون
 ....والجنسيةالتوزيع حسب الجنس 

  (؛والتسريحتطور عدد العمال )التشغيل 

 التعريف الدقيق للمناصب. 

البحث  ولتفادي الدخول في الصراعات بين العمال واإلدارة، تعمل وظيفة الموارد البشرية في

 وتعتمدجير، على األجر العادل، الذي يأخذ بعين االعتبار التأهيل للمنصب والنتائج المرجوة من األ
سلم  وإعدادلى هذا المطلب على طرق حديثة تمكن من تقييم المناصب المؤسسات في التوصل إ

 .لألجور مناسب لذلك

مات تدعو ، فقد رأينا أن كل النظريات حول التنظيواالجتماعييتعلق بالتطور البشري  فيماأما 

وق امل الحقكبإعطائه  وهذاكجزء ال يتجزأ من المؤسسة  وإنماإلى احترام العامل ال كأداة إنتاج فقط 

تطورات المنصوص عليها في التشريعات، باإلضافة إلى األجر العادل، التكوين الذي يتماشى مع ال
خاصة التكنولوجية وسياسة اتصال تسمح باشراك العمال والسماح لهم بالتوصل إلى المعلومات ال

 بالمؤسسة وبإبداء آرائهم حولها.

يتوقف  وقدالظروف الالزمة لذلك  وتهيئةإذا لم يرفقا بضمان العمل  والتكويناألجر  ال يكفي

 نجاح أي مؤسسة على توفر هاذين الشرطين األخيرين

                                                             
دية، أطروحة لنيل شهادة درحمون هالل، المحاسبة التحليلية: نظام معلومات للتسيير ومساعد على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصا 1
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لمسؤولين اال تخلو مؤسسة من هذه الوظيفة لما لها من أهمية تزويد  :والماليةوظيفة المحاسبة  .5

 لى أساسعبمعلومات تتعلق بالوضعية المالية للمؤسسة، كما تسمح بتوحيد القرارات المستقبلية 

 .النتائج التي توصلت إليها هذه المهمة

سؤولية ممنها من يعتبرها من  والكثيرومن المؤسسات من يصنف المحاسبة ضمن المهام اإلدارية 
ريقة تختلف تسمح له بقراءة المعلومات والمعطيات بط ومهنيةالرجل المالي لما له من مؤهالت علمية 

 .عن تلك التي يستعملها المسؤول اإلداري

يكون من الخطأ  نظرنا إلى الواقع، فإننا نجد ارتباط وثيق بين وظيفتي المحاسبة والمالية والوإذا 

 وهي:اعتبارهما متكاملتان من خالل الوظائف التي تقوم بها كل منهما 

 :تكمن المهمة األساسية لوظيفة المحاسبة في -

نية وإلزامية *( تعتبر قانوالجزائر )االستجابة لمطلب قانوني: حيث أن المحاسبة في كل الدول ومنها 

 الميزانية؛ وإعدادفيما يتعلق بإمساك الدفاتر المحاسبية 

  الوظيفة  أداة تسيير داخلية ونظام معلومات خارجية. وقد تطور مفهوم هذه االقتصادية:المهمة

اإلطار  هذا لينتقل من إعطاء الصورة الوفية لذمة المؤسسة إلى إنشاء أدوات تسمح بتسييرها، وفي
سب حالمحاسبة العامة التي تعالج العمليات  :تقوم معظم المؤسسات بتجزئتها إلى مصلحتين

لي، والتي تعطي محاسبة التسيير(، ذات االستعمال الداخ )أوالطرق القانونية، والمحاسبة التحليلية 

 .التسيير معلومات تسمح بتوجيه قرارات

 للمؤسسة، وذلك باختيار أحسن  المالي التوازن ضمان في يكمن فدورها المالية الوظيفة أما

 .1والمردودية المالءة أهداف باحترام وهذا ،الشروط وبأحسنمصادر التمويل 

 210المبحث الثاني: ماهية المعيار الجزائري للتدقيق رقم  

 NAAالمعايير الجزائرية للتدقيقالمطلب األول: 

مع البيئة المحاسبية  يتالءماجتهدت كل دولة فيما بعد بإصدار معايير التدقيق المحلية بما 

والمالية المتواجدة فيها، أما الجزائر كباقي دول العالم قامت بإصدار معايير التدقيق الجزائرية، بشكل 

الوطني  بعة مقررات من طرف المجلسأرفي  2019إلى غاية عام  2016تدريجي ابتداء منذ عام 

إصدارات معيار  التالي يلخص كللجدول للمحاسبة كونه المكلف الرسمي من طرف وزارة المالية. وا

 :NAA 2التدقيق الجزائرية 
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 NAA(: إصدارات معيار التدقيق الجزائرية 01-02الجدول رقم)

رقم  تاريخ اإلصدار

 المجموعة

 اسم المعيار رقم المعيار

 

 
 2016فيفري  04

 

 
01 

 اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق 210

 التأكيدات الخارجية 505

 -أحداث تقع بعد اقفال الحسابات  560

 األحداث الالحقة

 التصريحات الكتابية 580

 

 2016أكتوبر  11

 

 
02 

 تخطيط تدقيق الكشوف المالية 300

 العناصر المقنعة 500

األرصدة -مهام التدقيق األولية  510

 االفتتاحية

تأسيس الرأي وتقرير التدقيق على  700

 الكشوف المالية

 
 2017مارس  15

 
 

03 

 اإلجراءات التحليلية 520

 استمرارية االستغالل 570

 استخدام أعمال المدققين الداخليين 610

استخدام أعمال خبير معين من  620

 طرف المدقق

 

 2018سبتمبر  24

 

 

04 

 التدقيقوثائق  230

اعتبارات  -العناصر المقنعة  501

 خاصة  

 السبر التدقيق 530

 تدقيق التقديرات المحاسبية 540
 

 من إعداد الطلبة المصدر:

 580، 560، 505، 210المقرر األول: المعايير  (أ

المتضمن المعايير الجزائرية  04/02/2016المؤرخ في  002بناء على مقرر وزارة المالية رقم 
للتدقيق، صدرت أربعة معايير تهدف لتدقيق الكشوف المالية وجميع أشكال مهام التدقيق قانونية كانت 

 :أو تعاقدية. نلخصها فيما يلي
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 في المؤسسة االقتصادية 210الفصل الثاني:                       معيار التدقيق الجزائري رقم 

  اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق210المعيار الجزائري للتدقيق :: 

لتدقيق، كما مهمة ايعالج هذا المعيار واجبات المدقق لالتفاق مع اإلدارة والمسؤولين حول أحكام 

يخص مهام التدقيق الكشوف المالية مع وجود بعض خصائص التدقيقات المتكررة أو تدقيقات 

لمتطلبات االكيانات الصغيرة، وتقديم نماذج رسائل المهمة المقترحة تعتبر أمثلة يجب تكييفها مع 

المتعاقد  ات أو المدققوالشروط الخاصة بالمهمة. كما يقصد بالمدقق في هذا المعيار محافظ الحساب

 .وفق الحالة

  التأكيدات الخارجية505المعيار الجزائري للتدقيق : 

لة مثبتة، المدقق إلجراءات التأكيد الخارجية بهدف الحصول على أد المعيار استعماليعالج هذا 

حصول كما نشير أن هدف المدقق الذي يلجأ إلى التأكيد الخارجي هو تصور ووضع حيز التنفيذ لل

 على أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية.

  الالحقةاألحداث  -: أحداث تقع بعد اقفال الحسابات 560المعيار الجزائري للتدقيق 

تدقيق  في إطاريعالج هذا المعيار التزامات المدقق اتجاه األحداث الالحقة بعد اقفال الحسابات 

الكشوف المالية، ويتعلق األمر باألحداث الواقعة بين تاريخ إعداد الكشوف المالية وتاريخ تقرير 

 .1ف الهيئة المداولةالمدقق، وبعد تاريخ التقرير إلى غاية تاريخ اعتماد الكشوف المالية من طر

  التصريحات الكتابية580المعيار الجزائري للتدقيق : 

ي إطار يعالج هذا المعيار إلزامية تحصل المدقق على التصريحات الكتابية من طرف اإلدارة ف

دمة مراجعة الكشوف المالية، ويقصد به التصريحات الكتابية هي كل المعلومات الضرورية المق

 مراجعة الكشوف المالية وتعتبر عناصر مقنعة.للمدقق في إطار 

  700 -510-500 -300المقرر الثاني: المعايير  (ب

زائرية المتضمن المعايير الج 11/10/2016المؤرخ في  150بناء على مقرر وزارة المالية رقم 

انت نونية كللتدقيق صدرت أربعة معايير تهدف لتدقيق الكشوف المالية وجميع أشكال مهام التدقيق قا

 نلخصها فيما يلي: أو تعاقدية.

  تخطيط تدقيق الكشوف المالية 300المعيار الجزائري للتدقيق : 

دقيقات يعالج المعيار التزامات المدقق فيما يخص التخطيط لتدقيق الكشوف المالية ويخص الت

وعرض  ،المتكررة، كما يستوجب تخطيط التدقيق إعداد استراتيجية عامة للتدقيق تتكيف مع المهمة

 برنامج عمل يفيد تخطيط مالئم لتدقيق الكشوف المالية. 

   العناصر المقنعة500المعيار الجزائري للتدقيق : 

اجبات يوضح هذا المعيار مفهوم العناصر المقنعة في إطار تدقيق الكشوف المالية، ويعالج و

قنعة على عناصر م المدقق فيما يتعلق بتصور ووضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق، قصد الحصول

 ه.كافية ومناسبة توصل إلى نتائج معقولة يستند عليها لتأسيس رأي
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 في المؤسسة االقتصادية 210الفصل الثاني:                       معيار التدقيق الجزائري رقم 

  األرصدة االفتتاحية-مهام التدقيق األولية  510المعيار الجزائري للتدقيق 

غ الواردة في يعالج هذا المعيار واجبات المدقق فيما يخص األرصدة االفتتاحية التي تتضمن المبال

رض عالمالية وعلى أساسها يجب تقديم معلومات مثل: الطرق المحاسبية في بداية فترة الكشوف 

ها من طرف حسابات السنوات السابقة، أو مهمة التدقيق األولية لم تكن موضوع التدقيق أو تم تدقيق

  .المدقق السابق

  تأسيس الرأي وتقرير التدقيق على الكشوف المالية700المعيار الجزائري للتدقيق : 

هذا المعيار التزام المدقق بتشكيل رأي حول الكشوف المالية، شكل ومضمون تقرير يعالج   

المدقق ويكون قد أدى إلى غير معدل حين خلص إلى ان إعداد الكشوف المالية في كل جوانب المهمة 

 .1قد تم وفق المرجع المحاسبي المطبق

 620-610-570-520المقرر الثالث: المعايير  (ج

جزائرية المتضمن المعايير ال 2017مارس  15المؤرخ في  23بناء على مقرر وزارة المالية رقم 

انونية كانت للتدقيق، صدرت أربعة معايير تهدف لتدقيق الكشوف المالية وجميع أشكال مهام التدقيق ق

 أو تعاقدية. نلخصها فيما يلي:  

  ة: اإلجراءات التحليلي520المعيار الجزائري للتدقيق 

ي جوهرها، كما فالتحليلية باعتبارها مراقبة مادية  لإلجراءاتيعالج هذا المعيار استخدام المدقق  
قنية تتسمح بالتعرف على الكيان ومحيطه العتبارها إجراءات لتقييم المخاطر، وتعرف على أنها 

لومات ى ومعمراقبة تتمثل في تقدير المعلومات المالية من خالل ترابطها مع معلومات مالية أخر

قديرية غير مالية صادرة أو غير صادرة عن الحسابات. كما تقوم بمقارنات مع معطيات سابقة أو ت

 للكيان أو للكيانات المشابهة باستخدام عدة طرق وتقنيات احصائية. 

    استمرارية االستغالل :570المعيار الجزائري للتدقيق 

ارية الكشوف المالية بتطبيق فرضية استمر يعالج هذا المعيار التزامات المدقق في تدقيق 
فية أو وقف االستغالل في نشاط الكيان مستقبال، باستثناء الحاالت التي قد تكون لإلدارة نية التص

 النشاط أو إذا لم يتاح لها أي حل بديل واقعي آخر.

    استخدام أعمال المدققين الداخليين :610المعيار الجزائري للتدقيق 

ا تبين له يعالج هذا المعيار شروط فرصة انتفاع المدقق الخارجي من أعمال التدقيق الداخلي إذ

لحاالت التي يقدم اأن تكون ذات داللة للقيام بمهمته، كما ال يعالج  بإمكانهاأن وظيفة التدقيق الداخلي 

راءات التدقيق. في أداء إجفيها االعضاء الفرديين للتدقيق الداخلي المساعدة المباشرة للمدقق الخارجي 

 ويوضح العالقة بين وظيفتي التدقيق الداخلي والخارجي.  

  استخدام أعمال خبير معين من طرف المدقق :620المعيار الجزائري للتدقيق 
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 في المؤسسة االقتصادية 210الفصل الثاني:                       معيار التدقيق الجزائري رقم 

تتطلب خبرة  يعالج هذا المعيار واجبات المدقق عندما يستعين بخبير يختاره للقيام بمراقبة خاصة

ا يساعده في اسبة والتدقيق، إضافة إلى كيفيات األخذ باستنتاجات الخبير. كمفي ميدان آخر غير المح

 .جمع العناصر المقنعة الكافية والمالئمة

 540-530-501 -230د( المقرر الرابع: المعايير 

ائرية المتضمن المعايير الجز 24/09/2018المؤرخ في  77بناء على مقرر وزارة المالية رقم 

انونية قللتدقيق، صدرت أربعة معايير تهدف لتدقيق الكشوف المالية وجميع أشكال مهام التدقيق 

 كانت أو تعاقدية. نلخصها فيما يلي: 

  وثائق التدقيق230المعيار الجزائري للتدقيق : 

ف المالية، هذا المعيار المسؤولية التي تقع على عاتق المدقق إلعداد وثائق تدقيق الكشويعالج 

تفظ بها في ويقصد بمصطلح التوثيق ملفات العمل التي يعدها المدقق أو تلك التي تحصل عليها أو اح

ة محافظإطار أدائه، قد تكون على ورق أو شريط أو تقرير الكتروني أو أي دعامة أخرى تسمح بال

 .على كافة المعطيات القابلة للقراءة وواضحة أثناء المدة القانونية للحفظ

  اعتبارات خاصة   -العناصر المقنعة  :501المعيار الجزائري للتدقيق 

ا يخص يعالج هذا المعيار مدى اعتبار المدقق عند حصوله على عناصر مقنعة كافية ومناسبة، فيم
الكيان،  جوانب محددة تمس وجود المخزونات وحالتها، اكتمال احصاء القضايا والنزاعات التي تلزم

 وتقديم المعلومات القطاعية في إطار تدقيق الكشوف المالية.   

 السبر التدقيق  :530يق المعيار الجزائري للتدق 

اختيار عينة ويعالج هذا المعيار طريقة استخدام السبر )االختبار( االحصائي والغير احصائي لتحديد 

ف المدقق االختيار والمراجعات التفصيلية وتقييم نتائج السبر، كما يهد إلجراءاتما، ووضع فحوص 

الحصائي الذي يستعين بالسبر للحصول على قاعدة معقولة يستخرج منها االستنتاجات خول المجتمع ا

 الذي اختار منه العينة.

  تدقيق التقديرات المحاسبية 540المعيار الجزائري للتدقيق : 

هذا المعيار  بها يعالجمحاسبية للقيمة الحقيقية والمعلومات الواردة المتعلقة بما فيها التقديرات ال

واجبات المدقق المرتبطة بالتقديرات المحاسبية المتعلقة بها في إطار تدقيق الكشوف المالية، وتتضمن 

الواجبات المطلوبة التي تخص االختالالت المتعلقة بالتقديرات المحاسبية وتقدم مؤشرات تحيز 

 .1محتملة أدخلتها اإلدارة

 210الجزائري للتدقيق رقم عيار مال مجال تطبيق: ثانيالمطلب ال

والموسوم بـ :" اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق"  210يعنى معيار التدقيق الجزائري رقم 

الصادر عن المجلس الوطني للمحاسبة،  2016فيفري  4المؤرخ في  02الصادر بموجب المقرر رقم 
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 في المؤسسة االقتصادية 210الفصل الثاني:                       معيار التدقيق الجزائري رقم 

القائمين على الحكم في بمعالجة واجبات المدقق لالتفاق مع اإلدارة وعند االقتضاء مع األشخاص 

 .المؤسسة حول أحكام مهمة التدقيق

يخص المعيار كل مهام تدقيق الكشوف المالية التاريخية الكلية أو الجزئية وكذا المهام الملحقة 

 .1قات المتكررةيمع وجود بعض الخصائص فيما يتعلق بالتدق

 والهدف منه 210عيار الجزائري للتدقيق مالالمطلب الثالث: مضمون 

 210مضمون المعيار الجزائري للتدقيق  .1

 :عناصر نذكرها كما يلي 210يحتوي المعيار الجزائري للتدقيق رقم 

 مقدمة: احتوت على مجال تطبيق هذا المعيار واألهداف المرجوة منه. 

 في  الشروط المسبقة للتدقيق: حيث بينت ما هي الشروط التي يضمنها المدقق من أجل البدء

 .ويجب االتفاق عليها بينه وبين اإلدارةعملية التدقيق 

 ساسية محتوى الرسالة: حيث أظهرت أهم ما تحتوي رسالة التكليف بالمهمة في حالة األحكام أ

 .وحاالت التدقيقات المتكررة

 ت التي تعديل أحكام المهمة في إطار مهمة التدقيق التعاقدية: حيث أظهرت هذه النقطة الحاال

 .أحكام المهمة والحاالت التي ال يقبل فيها هذا التعديليقبل فيها المدقق تعديل 

  خصوصيات أخرى: حيث أظهرت كيفية التعامل مع حالة التدقيقات المشتركة و الحسابات

 المدمجة والمجمعة.

 210معيار الجزائري للتدقيق رقم المن الهدف  .2

التدقيق  شروط ارتباطباالتفاق على  إن الهدف من المعيار هو تحديد مسؤوليات المدقق المتعلقة

سؤولية ممع اإلدارة، أو المكلفين بالحوكمة. ويشمل ذلك، وضع شروط معينة ومسبقة للتدقيق، تقع 

صة بقبول المكلفين بالحوكمة. واالعتبارات الخا -إذا لزم األمر  -تحقيقها على عاتق اإلدارة و 

 .االرتباط والتي تقع ضمن رقابة المدقق

ط التي بول ومتابعة مهمة التدقيق فقط في الحاالت التي تكون الشروكما أن هدف المدقق هو ق

 :سيجرى التدقيق على أساسها قد تم االتفاق عليها

مدقق بعد التأكد من وجود تفاهم مشترك بين ال ضمان أن الشروط المسبقة للتدقيق مجتمعة، و -

  .م مهمة التدقيقعلى أحكا المؤسسة،واإلدارة، وعند االقتضاء القائمين على الحكم في 

معروضة وكذلك يجب على المدقق أن يطلب من الكيان تأكيد موافقته على األحكام والشروط ال

 .في رسالة المهمة. يجب أن يدون في ملف عمله كل اختال محتمل
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 في المؤسسة االقتصادية 210الفصل الثاني:                       معيار التدقيق الجزائري رقم 

 210أثر المعيار الجزائري للتدقيق رقم المبحث الثالث: 

 لجزائر.على ممارسة المهنة في ا 210للتدقيق رقم انعكاسات المعيار الجزائري  المطلب األول:  

المتعلق بمهن خبير محاسب محافظ الحسابات  01-10من القانون  26جاءت المادة   

عين الجمعية ت»يلي: والمحاسب المعتمد لتبين الكيفية والجهة التي تقوم بتعيين محافظ الحسابات كما 

فظ الحسابات دفتر الشروط محا أساستها كتابيا وعلى العامة او الجهاز المكلف بالمداوالت بعد موافق

 .من بين المهنيين المعتمدين والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية "

يناير  27المؤرخ في  32-11من اجل فهم تطبيق هذه المادة جاء المرسوم التنفيذي رقم 
منه على انه يتعين على محافظ  14بينت المادة  الحسابات، وقدالمتعلق بتعيين محافظ  2011

بعد  أيام 8 أقصاهرسالة قبول العهدة للجمعية العامة للهيئة المعنية في اجل  إرسالالحسابات المقبول 

رسالة التكليف بالمهمة ومعرفة  إعدادجل تمكين مدقق الحسابات من أتاريخ وصل استالم التبليغ ومن 

للجهة المعنية ،اصدر المجلس الوطني للمحاسبة المعيار رقم  إرسالها و إعدادهاما تحتويه وكيفية 

مهمة التدقيق ،حيث من قبل صدور المعيار كان المدقق يرسل برسالة قبول  أحكاماتفاق حول  210

،ثم جاء المعيار 1 32-11المهمة للجمعية العامة للهيئة المعنية وهذا تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 

وهذا  إعدادهاما تحتويه الرسالة والهدف من  إظهاررسالة المهمة من خالل  عدادإليوضح كيفية 
على  اإلدارةحفاظا على حقوق المدقق وكذا االتفاق على شروط المهمة من قبل البدء بها حتى تكون 

 .الحسابات سوء تفاهم خالل القيام بالمهمة من قبل مدقق  أيعلم بكل الشروط وال يحدث هناك 

 المعيار الجزائري إلىاالنتقادات الموجهة  المطلب الثاني: 

 على  عند االطالع على رسالة مهمة التكليف نفهم من خاللها أن المدقق هو من يعرض خدماته

  المؤسسة أو الكيان وليس العكس وهذا ما ينافي استقاللية المدقق. 

  بهم حيث الحسابات في الجزائر وتركه ممن خالل المعيار لم يتطرق إلى من يقوم بتعيين محافظ

الذي سيقوم  أو المسير إدارة الكيان والتي يمكن أن يكون مجلس اإلدارة يوجه المدقق الرسالة إلى

            رأيه حول قوائمه المالية وهذا ما يتنافى مع استقاللية المدقق.  المدقق بإعطاء

 دة ثانية وهذا لعه  --إعادة تكليف المدقق بالمهمة إمكانية من خالل المعيار لم نجد انه يتطرق إلى

 المتعلق بمهنة محافظي الحسابات.  01-10نجده في القانون رقم 
 كيفية د االتفاق على أتعاب المدقق من خالل رسالة مهمة التكليف قبل الشروع في العمل وتحدي

جد أن خصوصا إذا و يؤثر على قواعد السلوك المهني للمدقق وإبداء العناية من طرفه تسديدها

 المؤسسة ذات حجم كبير 

  الشروط الذي يحتوي على حسب دفترمحافظ الحسابات  يتم تعيينفيما يخص األتعاب فإنه 

قد عرفت  األتعاب التي ال يجب أن يتجاوزها مقدم العرض وهنا نجد أن االتفاق يبقى شكلي ألنه

 سن عرض من حيث األتعاباختيار المدقق نظرا لكونه قدم أح وتم األتعاب في األول

 ي والموانع هذا المعيار لم يتطرق إلى الحاالت التي يرفض فيها تعيين المدقق وهي حاالت التناف

     01-10التي ذكرت في القانون 

                                                             
د. علي عبد الصمد عمر، أ.خالدي  راضية ، معيار االتفاق حول أحكام مهمة التدقيق في بيئة التدقيق الجزائري "دراسة مقارنة مع  1

 .77-73المعيار الدولي". مرجع سابق ذكره، ص ص
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 ة تطبيقه صدور المعيار بصفة مركزة حيث لم يتبع بالتفسيرات التي تمكن من فهم المعيار وكيفي

يرات ما نجده في المعيار الدولي حيث يكون متبوع بالتفس في بيئة األعمال الجزائرية عكس

 .والتوضيحات التي تسهل من فهم المعيار وتطبيقه من طرف المهنيين

  210محفزات تبني معيار التدقيق رقم  المطلب الثالث: 

حيث سينعكس يساهم تبني المعايير الدولية للتدقيق في تغيير طبيعة ممارسة المهنة في الجزائر ،

لدولية عند ابصفة عامة، حيث االعتماد على المعايير  األعمالعلى ممارسة المهنة وعلى بيئة  اباإيج

ذه القوائم هيزيد في ثقة القرار االستثماري المبني على أساس  أنالتقارير المالية من شانه  إعداد

حكام مهمة أكيفية قبول المهمة واالتفاق حول  أنكما ، المالية، نظرا لدقة المعلومات التي توفرها

ناصر والتي التدقيق من بين العناصر التي تؤثر على نتائج التدقيق ،ومن هنا يمكن أن ندرج بعض الع

 :كما يلي 210من شأنها المساهمة في تفعيل تطبيق معيار التدقيق الجزائري 

 مع بين ال بد على لجنة المعايرة المنبثقة عن المجلس الوطني للمحاسبة من عقد اجتماعات تج

ا للتشاور حول المهنيين واألكاديميين مثل ما يقوم به مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية وهذ

ب لجانصيغة مالئمة تأخذ بعين االعتبار ا إلىمحل الصدور من اجل الوصول  210المعيار رقم 

كما تقوم  الشكلي والمحتوى بما يتالءم مع معايير التدقيق الدولية وبيئة األعمال الجزائرية،
حتى يسهل فهمها وتطبيقها في  210إرشادات وتفسيرات خاصة بالمعيار رقم  بإصدار

              الميدان 

  مهنيين وتبيين رات للتفعيل لجنة التكوين المنبثقة عن المجلس الوطني للمحاسبة من اجل القيام بدو

  210كيفية التطبيق العملي للمعيار رقم 

      متخصصة وكذا مؤتمرات علمية وهذا فيما يخص  تدريبية، ندواتضرورة عقد دورات

 .يحضرها كل من المهنيين واألكاديميين 210المعيار رقم 

  210مقارنة بين المعيار الجزائري والمعيار الدولي ذو الرقم  المطلب الرابع:

 أوجه االختالف بين المعيار الجزائري والمعيار الدولي 

والمعيار الدولي إلي أوجه اختالف  210 يمكن تقسيم أوجه االختالف بين المعيار الجزائري رقم

العبارات المستعملة، ومن من حيث الشكل وتتمثل أهمها في كيفية صياغة الفهرس، المصلحات و

حيث المضمون أي محتوى ما جاء به كل معيار وتتمثل أهمها في أهداف المعيار، محتوى نموذج 

   :1يالتكليف بالمهمة، مسؤوليات المدقق واإلدارة...الخ ويمكن تبيين أهمها فيما يل

 الشكل:أوجه االختالف بين المعيارين من حيث  .1

 210رقم  يمكن تلخيص أوجه االختالف بين المعيار الجزائري للتدقيق والمعيار الدولي للتدقيق

 من حيث الشكل في الجدول الموالي:

 

                                                             
علي عبد الصمد عمر، أ.خالدي  راضية ، معيار االتفاق حول أحكام مهمة التدقيق في بيئة التدقيق الجزائري "دراسة مقارنة مع د.  1

 .97-76المعيار الدولي". مرجع سابق ذكره، ص ص
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من حيث  االختالف بين المعيار الجزائري والمعيار الدولي للتدقيق ه:أوج  (02-02)جدول رقم

 الشكل

 المعيار         

 

 وجه المقارنة

 ''210معيار التدقيق الجزائري "  "210الدولي "معيار التدقيق 

 اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق االتفاق على شروط ارتباطات المراجعة عنوان المعيار

 فهرس بعناوين محتويات بفقرات الفهرس

 خطاب ارتباط المراجعة  المصطلحات

 نطاق المعيار  

 التعريفات  

 المتطلبات مصطلح يشمل الشروط المسبقة و 

العمليات المتكررة و االتفاق على الشروط مع 

كيفية قبول إجراء تغيير في الشروط المتفق 
 .عليها و االعتبارات اإلضافية

  يعبر عن المؤسسة محل التدقيق بالممثل

باإلدارة أو المكلفين بحوكمة  المناسب
 .الشركة

  رسالة مهمة 

 مجال تطبيق المعيار 

 غير موجودة 

  العناصر الذي احتواها

جاءت  طلح المتطلباتمص

عبارة عن عناوين منفصلة 
 في المعيار الجزائري

  يعبر عن المؤسسة محل

 التدقيق بالكيان

احتوى على عنوان التطبيق والمواد التفَسيرية  عناصر أخرى

األخرى وهي عبارة عن شرح لكيفية تطبيق 

 المعيار و تفسيراته

لم يحتوي المعيار على مصطلح 

 المواد التفسيرات

ائري "دراسة مقارنة د. علي عبد الصمد عمر، أ.خالدي  راضية ، معيار االتفاق حول أحكام مهمة التدقيق في بيئة التدقيق الجزالمصدر: 
 .76، ص2018، جامعة المدية ، سبتمبر  10مع المعيار الدولي". المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية، العدد 

أنه  من ناحية الشكل هناك بعض االختالفات بين المعيار من خالل الجدول السابق يمكن القول 

الجزائري والمعيار الدولي والتي لم تؤثر كثيرا في المضمون، فنجد بعض المصطلحات غير 

المتوافقة مثل عنوان المعيار وطريقة تقديم محتوى المعيار ففي المعيار الجزائري كان عبارة عن 

كما أن مصطلح رسالة  كان محتوى وعبارة عن فقرات،فهرس بعناوين أما المعيار الجزائري ف

المهمة أطلق على الرسالة التي يقوم المدقق بإعدادها عند قبوله المهمة وهذا حسب المعيار الجزائري 

ونجدها في المعيار الدولي أطلق عليها مصطلح خطاب ارتباط المراجعة، كما نجد بعض العناصر 
كزة واحتواها مصطلح المتطلبات ولكن فصل فيها في العنصر التي ذكرها المعيار الدولي بصفة مر

الذي احتوى التطبيق والتفسيرات، لكن في المعيار الجزائري نجد أنه فصل في هذه العناصر ولم 

يتبع المعيار بتفسيرات التي تمكن مستعمل المعيار من معرفة كيفية تطبيقه في الواقع وهذا ما يعاب 

 .1على المعيار الجزائري

  أوجه االختالف بين المعيارين من حيث المضمون  .2

                                                             
ائري "دراسة مقارنة مع د. علي عبد الصمد عمر، أ.خالدي  راضية ، معيار االتفاق حول أحكام مهمة التدقيق في بيئة التدقيق الجز 1

 .78-75المعيار الدولي". مرجع سابق ذكره، ص ص
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: أوجه االختالف بين المعيار الجزائري والمعيار الدولي للتدقيق من حيث (02-03)جدول رقم

 المضمون

 المعيار       

 

 وجه المقارنة 

 ''210معيار التدقيق الجزائري "  "210معيار التدقيق الدولي "

احتوته المقدمة في المعيار الدولي وجاء عنصر منفصل في المعيار الجزائري  األهداف

على نفس المفهوم وهو هدف المدقق االستتتتمرارية والقبول في  أنه احتوىغير 

االرتباط بالمراجعة أو متابعة المهمة وذلك عند توفر الشتتتتتتروط المتفق عليها 

 مسبقا.

 الشتتتروط المستتتبقة عبر عنها المعيار المصطلحات

بصتتتتتتفتتة عتتامتتة حيتتث ذكر انتته على 

المدقق واإلدارة االتفاق على شتتروط 

 .التكليف

الشتتتتروط المستتتتبقة تم إظهارها بصتتتتفة 

مفصتتتتتلة وعبارة عن نقاط يجب االتفاق 

 .عليها بين الكيان والمدقق

مثتتال خطتتاب ارتبتتاط المراجعتتة   نموذج الرسالة

 .1جاء في الملحق رقم 

  باط المراجعة موجه خطاب ارت

المناستتتتتب لإلدارة أو  الممثلإلى 

  ة.المسؤول عن حوكمة الشرك

  ناء ية كتاب التكليف بعبارة ب بدا

  ... على طلبكم

  عدم احتواء النموذج على عبارة

 .المجاملة في آخر كتاب التكليف

 .النموذج احتواه المعيار في األخير 

 رسالة المهمة موجهة إلدارة الكيان. 

  إطار بداية رستالة المهمة بعبارة في

 الحسابات لكيانكم ... عهدة محافظ

  احتواء نموذج رستتتتتتالة المهمة على

آخر رستتتتتتتالتة  عبتارة المجتاملتة في

 المهمة

 

محححححححححححححححتحححححححوى 

 الرسالة

ال يوجد تقستتتتيم لمحتوى الخطاب بل 

وضح المحتوى ذكر النطاق والهدف 

من التدقيق وكذا مستتتتتؤولية المراجع 

وذكر مستتتتتتؤوليتتتة اإلدارة مع ذكر 

مدقق معلومات أخرى مثل  عاب ال أت

وطريقة ستتدادها وأي شتتروط أخرى 

 .ذات عالقة

قسم محتوى الرسالة إلى أحكام أساسية 

 .و تدقيقات متكررة

مسحححححححححؤولحححيحححة 

 اإلدارة

 تم تحديدها بصفة مفصلة. لم يتم تحديدها بصفة مدققة.

حددت مدة المهمة بثالث ستتتتتتنوات في  لم يتم تحديد المدة المدة

 رسالة المهمة.

 افتقاره للتفسيرات. احتوائه للتفسيرات. التفسيرات
 

د. علي عبد الصمد عمر، أ.خالدي  راضية ، معيار االتفاق حول أحكام مهمة التدقيق في بيئة التدقيق الجزائري "دراسة مقارنة  المصدر:
 .77، ص2018، جامعة المدية ، سبتمبر  10مع المعيار الدولي". المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية، العدد 
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دقيق أوجه اختالف بين المعيار  الولي للت من خالل الجدول أعاله يمكن القول أنه هناك

 حيث نجد ونجد ذلك في عدة عناصر، من حيث المضمون، 210 والمعيار الجزائري للتدقيق رقم 

نجده في  ففمن حيث الهد بعض النقاط فّصل فيها المعيار الجزائري ولم يفّصل فيها المعيار الدولي،

موذج نأن الهدف من المعيار الجزائري ذكر في نقاط ا  مقدمة المعيار الدولي بصفة مركزة، غير

عقد فإن الرسالة فنجد أن المعيار الدولي لم يفصل فيها مثل المعيار الجزائري، ومن حيث مدة ال

حدد مدة ي، غير أن المعيار الدولي لم 10-01المعيار الجزائري حددها بثالث سنوات طبقا للقانون 

حيث  لجزائري،االمعيار الدولي للتفسيرات وهو ما يفتقر له المعيار  انتهاء التكليف ،كما نجد احتواء

 تعتبر هذه التفسيرات مهمة من أجل الفهم الجيد في تطبيق المعيار.

من خالل ما سبق من تبيان ألوجه االختالف بين المعيارين الجزائري والدولي من حيث  

الشكل والمضمون ،يمكن القول ان المعيار الجزائري جاء مطابقا للمعيار الدولي في بعض النقاط 

حيث أن الجهة المصدرة للمعيار  وجاء مخالفا في نقاط أخرى، سواء في الشكل أو المضمون،

 امت بتكييف المعيار بما يالءم البيئة الجزائرية وكذا حسب قوانين الدولة المعمول بها،الجزائري ق
حيث تفّرد المعيار الجزائري عن المعيار الدولي من خالل استعماله لمصطلح الكيان في إشارة إلى 

ائرية وهذا المصطلح مذكور في القوانين الجز المؤسسة التي سيقوم المدقق بتدقيق قوائمها المالية،

 2011جانفي   27المؤرخ في  11-32الخاصة بمهنة محافظ الحسابات مثل المرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بتعيين محافظي الحسابات، ووّضح المعيار الجزائري الشروط المسبقة التي يجب االتفاق 

لمعيار الجزائري كما أّن هناك بعض التفاصيل التي اهتم بها ا والكيان بصفة مفّصلة، عليها بين المدقق

     .1إذا ما قورنت بالمعيار الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
د. علي عبد الصمد عمر، أ.خالدي  راضية ، معيار االتفاق حول أحكام مهمة التدقيق في بيئة التدقيق الجزائري "دراسة مقارنة مع  1

 .78-77، ص ص2018لمدية ، سبتمبر ، جامعة ا 10المعيار الدولي". المجلة الجزائرية لالقتصاد والمالية، العدد 
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 خالصة

على ضوء ما تقدم في هذا الفصل فإن معايير التدقيق الجزائرية أعطت صورة جديدة لمهنة 

حيث انه يساعد المدققين في القيام 210فإن لهذه المعايير اهمية قصوى ومن ضمنها معيار  التدقيق،

بأعمالهم بدقة كبيرة وحمايتهم من أي مسائالت قانونية وكيفية تحسين فعالية المؤسسة االقتصادية 
ود والوصول الى الجودة ،وأن هذه االهمية هي التي عجلت في إصدارها وعدم البطء مثل ما هو موج

 في واقع تطبيق المعايير في الجزائر .



 

 

 
الثالثالفصل   

  210معيار التدقيق الجزائري رقم 

 في المؤسسة االقتصادية
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 تمهيد

أصبحت المؤسسة االقتصادية في القرن الواحد والعشرين تعمل في ظل اقتصاد عالمي البقاء 

فيه لألقوى، وعالم تسيطر عليه التقنية العالية والتكنولوجية المتطورة واتساع دائرة المنافسة وعدم 

اليقين االقتصادي، ومن بين المؤسسات التي لديها خبرة طويلة وسمعة جيدة وذات أداء عالي في 

وهذا ما أوجب عليها '‘. ''مؤسسة مرابطي ألشغال البناء والري  مختلف المشاريع التي تنجزها

 .االعتماد على التدقيق الخارجي للحكم على مدى سالمة وصحة العمليات التي تقوم بها

التدقيق الخارجي ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسة، وذلك لكونه نشاط يقوم به شخص  حيث يعد

مستقل من خارج المؤسسة يتميز بالكفاءة العلمية والعملية الالزمة، إذ يقوم بفحص الحسابات بطريقة 

موضوعية للتأكد من مدى صحة وصدق اإلفصاح الذي تضمنته وإبداء رأيه بكل حرية واستقاللية 

 .بهدف الحفاظ على أموال المؤسسة وحقوق المساهمين وذلك

سنتطرق اآلن في الجانب التطبيقي إلى الدراسة السابقة لمذكرة ''دور التدقيق الخارجي في 

تحسين األداء المالي لمؤسسات القطاع الخاص ''المقدمة من طرف الطالبين مرابطي عبد الكريم و 

 . 2015-2016بن لحسن عبد هللا لسنة 

 :عرض في هذا الفصل ومن خالل تقسيمه إلى ثالث مباحثسنست

تقديم مؤسسة ''مرابطي ألشغال البناء والري'' ونشاطها فسنتناول فيه  المبحث األول والذي عنوانه:

 التعريف بالمؤسسة، مجال نشاطها وأخيرا الهيكل التنظيمي الخاص بها

التدقيق في مؤسسة مرابطي ألشغال  منهجية إنجاز مهمة :بعنوانوفي المبحث الثاني والذي جاء 

 البناء والري.

التدقيق الخارجي كوسيمة لتحقيق فعالية  :أما في المبحث الثالث واألخير الذي جاء تحت عنوان

 .األداء في مؤسسة مرابطي الشغال البناء والري
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 شغال البناء والريألالمبحث األول: تقديم مؤسسة " مرابطي 

 شغال البناء والريتعريف مؤسسة مرابطي أل المطلب األول:

على  هايقوم نشاط 1998مارس  13شغال البناء والري تأسست في ألمؤسسة مرابطي   

ا هحبر ويقدر  493 390 00840.المقاولة في مجال البناء والري ، ويقدر رقم أعمال المؤسسة ب

وتصنف المؤسسة في الدرجة الخامسة للتخصص وعدد  32 068 839.00ب  2013/2014 لسنة 

عامل، ويوجد لديها مدقق داخلي يقوم بإعداد مختلف اإلجراءات ومتابعة الفواتير 13عمالها هو 

والمستندات وإيصالها إلى المدقق الخارجي )محافظ الحسابات(المتمثل في مكتب العفو وذلك 

في نهاية كل سنة جدول حسابات النتائج وذلك بالتعاون لإلشراف على مختلف عملياتها واستخراج 

 .ى المعلوماتلوتسهيل كل الطرق للمحاسب للحصول ع

 شغال البناء والريألمجال نشاط مؤسسة مرابطي  المطلب الثاني:

إلى نشاطات أخرى  وتتفرعة كالبناء والري قاوالتيتتمثل المهمة الرئيسية للشركة في األشغال الم 

  :هي

متعددة ، االستثمار، الخدمات العامة ، المقاوالت المختلفة ، الترقية العقارية ، األشغال تجارة 

العمومية  أشغال الطرقات والمطارات ، األشغال الحضرية ، أشغال الغابات ، وضع الشبكات 

شغال والمراكز الكهربائية والهاتفية  بيع مواد البناء بمختلف أنواعها بالجملة والتجزئة ، مقاولة أ

البناء والكهرباء والهاتفية ، بيع مواد البناء بمختلف أنواعها بالجملة والتجزئة ، مقاولة أشغال البناء 

والكهرباء الغاز ، محطة وقود توزيع المشتقات البترولية ، غسل وتشحيم السيارات ، مؤسسة النقل 

لي نزة واألقمشة ، األثاث المالعمومي للمسافرين والبضائع والنقل الحضاري ، بيع المالبس واألحذي

واألفرشة ، بيع المواد الغذائية ، تجارة المقايضة ، الخردوات والعقاقير ، مواد التنظيف والتجميل 

والبالستيك والحديد ، الحفر واألشغال  األلومنيوموالنظافة الجسدية ، بيع الزجاج والرصاصة ، نجارة 

صرية ، تركيب شبكات غاز المدينة ، تنظيم المعارض، زة االتصال السمعية البهالريفية ، تركيب أج

السياحة والفندقة وخدمات اإلواء بجميع أنواعها ، الرصاصة ، كراء آالت األشغال العمومية والبناء 

زة الضخ ولوازمها و المحركات المائية ، بيع عتاد ه، أشغال الفالحة ، حفر اآلبار ، بيع وتركيب أج

ذات االستهالك الواسع والتموين الفالحي ، تسويق المنتوج الفالحي ، الرش بأنواعه ، والتجزئة 

التجارة بالتجزئة والجملة للعتاد الفالحي ، التجارة بالتجزئة و الجملة لعلف األغنام والمواشي ، تجارة 

الخضر والفواكه بالجملة والتجزئة ، تجارة العتاد والمواد البالستيكية بالجملة والتجزئة ، تجارة 

غنام والمواشي والبقر الحلوب وتربيتها ، تجارة األجهزة الكهربائية ، بيع و إيجار الحافالت األ

والشاحنات بمختلف أنواعها، بيع وإيجار السيارات الجديدة والمستعملة ، تجارة العقاقير األواني 

يكية ، إصالح لية ، بيع قطاع غيار السيارات والشاحنات بالجملة والتجزئة ، الصيانة الميكاننزالم

هياكل السيارات ، إصالح كهرباء السيارات ، نقل السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة لكل 

المسافات ، التجهيزات البيداغوجية والعملية ، مكتبة مطبعة ، خردوات ، تجهيزات الصوت 

 .والصورة
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 ظيمي للمؤسسةالمطلب الثالث: الهيكل التن

 مرابطي ألشغال البناء والري التنظيمي لمؤسسة: الهيكل ( 03-01)الشكل 

 

المصدر: مرابطي عبد الكريم وبن لحسن عبد هللا، "دور التدقيق الخارجي في تحسين األداء المالي لمؤسسات القطاع الخاص"، مذكرة 

 .47، ص 2015-2016الماستر، جامعة أحمد، درارية أدرار، الجزائر، مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 

PDG  

 رئيس اإلدارة العامة

 

 المجلس الكاتب العام

 المدير العام

 المكتب
 المصلحة التقنية المصلحة العامة المصلحة اإلدارية

 مسؤول

 االنجاز

 رئيس 

المشرو

 ع

رئيس ورشة -

 األشغال

 مسير األشغال-

مسؤول حضيرة -

 المعدات الحديدية

 طبوغرافي-

 مسير ومراقب-

 مسير إداري-

 HSEمسؤول -

مسؤول 

 التموين

 نوعية/اآللة

 مسؤول

 التخزين

مسؤول 

 الحضيرة

مراقب  المكاتب

 الورشة

 المحاسب

اليد 

 العاملة

 مساعد إداري-

 تقني سامي في اإلعالم اآللي-

 مسير موارد البشرية-

 مساعد محاسب-

 مسير الورشة-

 مهندس المتابعة-

مسؤول العالقات مع صاحب -

 المشروع

منسق في الورشة ومكتب -

 الدراسات.

 اإلدارة األشغال
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 ألشغال البناء والري ة مرابطيالمبحث الثاني: منهجية إنجاز مهمة التدقيق في مؤسس

حتى يقوم محافظ الحسابات بتنفيذ مهمته في المؤسسة فإنه يتبع منهجية معينة، وهذا تفاديا           

بإنجاز مهمته على أكمل وجه، ونستطيع القول أن هذه المنهجية  هعدم قيامللوقوع في األخطاء أو 

متماثلة لدى مختلف مدققي الحسابات، ولكن كل مدقق حر في إعداد برنامج عمله. وفي هذا المبحث 

 :سنتطرق إلى هذه المنهجية من خالل ما يلي

 التعرف على مؤسسة 

 فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية لمؤسسة. 

 تنفيذ مهمة التدقيق في مؤسسة  

 إعداد التقرير. 

 بطي ألشغال البناء والريراالمطلب األول: التعرف على مؤسسة م

خالل هذه المرحلة يقوم محافظ الحسابات بجمع كل الحقائق التقنية، التجارية، القانونية،              

المنتج النهائي لهذه المؤسسة والمتمثل واالجتماعية وهذا حتى يتمكن من إصدار حكمه على  الضريبية

 :في القوائم المالية. ويمكن تلخيص كيفية قيام المدقق هذه المرحلة من خالل النقاط اآلتية

االطالع على الوثائق الخارجية المتعلقة بالمؤسسة مما يسمح له من التعرف على محيطها من خالل  

 :التعرف على

اصة بالقطاع الذي تنشط فيه والمتمثل في قطاع المقاولة في القوانين والتنظيمات والمميزات الخ .1

 البناء والري؛ شغالأ

 مكانة المؤسسة في السوق؛ .2

 هذا ما يمكنه من استخراج معايير المقارنة ما بين المؤسسات العاملة في هذا القطاع؛ .3

 معرفة التطور التاريخي لمؤسسة والهيكلة والقواعد القانونية التي تخضع لها؛ .4

عمى المسؤولين ومسيري مختلف المصالح مع إجراء حوار معهم ومع من سيشتغل  التعرف .5

 ؛معهم أكثر من غيرهم أثناء أدائه للمهمة

 معرفة الوسائل والتقنيات المستخدمة في األنشطة وكذا في التسيير واإلدارة؛ .6

 التعرف على السياسات العامة للمؤسسة: اإلستراتيجيات واآلفاق المستقبلية؛ .7

ف محافظ الحسابات على مؤسسة مرابطي ألشغال البناء والري والمحيط الذي تعمل بعد تعر .8

فيه، يبدأ بتنفيذ األشغال المتعلقة بممارسة مهمته في هذه المؤسسة، حيث يقوم بإعداد ما يسمى 

بالملف الدائم أين يجمع المعلومات التي تتصف باالستمرارية النسبية والتي تتغير على أساس 

كنظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، القوائم المالية لثالث السنوات السابقة، القانون زمني بعيد، 

مجالس اإلدارة، تقارير المدققين الخارجيين فبعد إعداد التأسيسي للمؤسسة، محاضر اجتماع 

محافظ الحسابات للملف الدائم يكون قد  تعرف على كل العوامل التي تؤثر على أوضاع المؤسسة 

 شأنها تخلق مناطق الخطر بالنسبة لها.والتي من 
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 المطلب الثاني: فحص نظام الرقابة الداخلية مؤسسة مرابطي ألشغال البناء والري.

خالل هذه المرحلة يقوم محافظ الحسابات بتقييم كل طرق العمل واإلجراءات والتعليمات           

ى آثارها على الحسابات لالوقوف عفي مؤسسة مرابطي ألشغال البناء والري قصد  المعمول بها

والقوائم المالية، وينبغي التأكيد هنا على ضرورة تقييم هذا النظام وذلك حتى يتسنى للمدقق فحص 

الحسابات. ويتم تقييم إجراءات نظام الرقابة الداخلية في مؤسسة مرابطي ألشغال البناء والري من 

 ( خطوات، والتي نستعرضها فيما يلي:5خالل خمسة )

يقوم محافظ الحسابات بجمع والتعرف على مختلف اإلجراءات المعمول بها في هذه المؤسسة  .1

 عليها نظام الرقابة الداخلية الخاص بها؛ والتي ينص

بعد جمع مختلف اإلجراءات، يحاول محافظ الحسابات فهم نظام الرقابة الداخلية المطبق وذلك  .2

أنه فهم كل أجزائه وأحسن تلخيصه لها بعد تتبعه، من خالل قيامه باختبارات الفهم أي يتأكد من 

Test de conformité لمختلف العمليات؛ 

 بعد أن يقوم محافظ الحسابات بالتعرف على نظام الرقابة الداخلية وفهمه، أصبح في إمكانه إعطاء .3

من خالل  وهذا Evaluation préliminaire du contrôle interne تقييم أولي لهذا النظام

مبدئياً لنقاط القوة )ضمانات تسمح بالتسجيل الجيد للعمليات( ونقاط الضعف )عيوب  استخراجه

استمارات -في الغالب  -ارتكاب أخطاء وتزوير(، ويتم استعمال في هذه الخطوة يترتب عنيا خطر

أي استمارات تتضمن أسئلة يكون الجواب عليها إما  fermés  Questionnairesمغلقة 

)الجوانب بنعم إيجابي، الجواب بال سلبي(، وعليه يستطيع المدقق في نهاية  "ب"ال " أوب"نعم

هذه الخطوة تحديد نقاط قوة النظام ونقاط ضعفه وذلك من حيث التصور، أي من الناحية النظرية 

 للنظام محل الدراسة؛

ظام نقاط قوة فعال أي مطبقة يتأكد المدقق من أن نقاط القوة المتوصل إليها في التقييم األولي للن .4

ونجد أن الختبارات  االستمرارية،في الواقع وبصفة مستمرة ودائمة، وهذا ما يسمى باختبارات 

االستمرارية أهمية قصوى فهي تسمح للمدقق بأن يكون على يقين بأن اإلجراءات التي راقبها 

 خلال؛إجراءات مطبقة باستمرار وال تحمل 

 Evaluation définitive du contrôleنهائي لنظام المراقبة الداخلية يقوم المدقق بالتقييم ال .5

interne،  من خالل الوقوف على نقاط ضعف نظام الرقابة الداخلية لمؤسسة مرابطي ألشغال

البناء والري وسوء سيره باعتماده على اختبارات االستمرارية، وهذا عند اكتشافه سوء تطبيق 

 أو عدم تطبيق نقاط القوة،

ا باإلضافة إلى نقاط الضعف التي تكون من تصور المدقق التي توصل إليها عند التقييم األولي هذ

يقدم المدقق حوصلة القوة )لذلك النظام. وباالعتماد على النتائج المتوصل إليها( نقاط الضعف ونقاط 

تقديم مع  ،مبينا آثار ذلك على المعلومات المالية Document de synthèseفي وثيقة شاملة 

اقتراحات قصد تحسين اإلجراءات، وتمثل هذه الوثيقة بمثابة تقرير حول نظام الرقابة يقدمه المدقق 

 إلى إدارة المؤسسة.
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 المطلب الثالث: تنفيذ مهمة التدقيق في مؤسسة مرابطي ألشغال البناء والري

األولية، يخطط المدقق في هذه المرحلة وعلى أساس المعلومات المحصل عليها في المرحلة        

مهمته ويحدد العمليات والمواطن الحساسة والتي تحتاج إلى تدقيق أكبر، مع مراعاة الوقت وامتداد 

 :حدود التحقق مع اختيار التقنيات والوسائل المالئمة، فعلى سبيل المثال قد يلجأ المدقق إلى

 استجواب األفراد المعنيين واعداد مخططات السير؛ .1

 .لعينات اإلحصائية والمالحظات العينيةاللجوء إلى ا .2

معرفة ما هي  نفهذا البرنامج المفصل لألعمال سيصبح دليل للقيام بمهمة التدقيق، فالمدقق يمكنه اآل 

 .(كيف؟(، وأخيرا بآية تقنية )متى؟م الموكلة إليه )ماذا؟(، حسب خطة محددة )هاالم

لية أي استخراج نقاط قوته وضعفه، يعاد النظر في فبعد التقييم النهائي لنظام الرقابة الداخ        

برنامج التدخل، بحذف أجزاء منه في حالة سالمة النظام أو بإضافة أجزاء أخرى واختبارات مدعمة 

 :في حالة وجود نقاط ضعف. ويمكن اإلشارة إلى ما يلي

، لكنه غير في حالة وجود نظام رقابة داخلي قوي فهذا يمثل دليال مبدئيا على صحة الحسابات .أ

 :كاف والبد من تدقيق مباشر للحسابات والقوائم المالية، وفي هذه الحالة يكتفي المدقق بالتأكد من

عدم ارتكاب أخطاء أو أعمال غش، تم إدخالها في العمليات الختامية التي يصعب على نظام  -

 ؛ات غير مبررة وقد تسوى حسابات خطأنالرقابة الداخلية اكتشافها، فقد تسجل مؤو

التأكد من األرصدة عن طريق المقارنة  Audit Analytiqueقيام المدقق بالتدقيق التحليلي  -

 Tests de validationودراسة تطورها من دورة إلى أخرى، وكذا القيام باختبارات السريانية 

 والتي تتم عن طريق

المؤسسة، وعن طريق طلبات المصادقة التي يقدمها المدقق مباشرة ودون وساطة للمتعاملين مع 

 الفحص المادي لموجودات المؤسسة.

أما في حالة ضعف نظام الرقابة الداخلية على المدقق توسيع برنامج تدخله، وذلك لما لنقاط  .ب

الضعف من آثار سلبية على شرعية وصدق الحسابات، وإذا استبعدنا سلبيات النظام الخطيرة جدا 

اصلة العمل ورفض المصادقة على الحسابات والقوائم التي ال تسمح بالقيام بأي عمل أي عدم مو

 :المدقق المالية، فإن على

 تدعيم االختبارات التي كان يتوقع القيام بها في حالة وجود النظام؛ -

 .إضافة اختبارات متممة لالختبارات السابقة -

باختبارات السريانية تنجز هذه المرحلة في خطوتين، تحديد آثار تقييم نظام الرقابة الداخلية والقيام 

 .والتطابق

 لسريانية والتطابقا (Test de validation et de cohérence) 
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يسمح هذا النوع من االختبارات للمدقق التحقق أوال من مدى تجانس وتطابق المعلومات المحاسبية  

ما بين والمعلومات حول العمليات المنجزة، ويكمن الهدف هنا اكتشاف فيما إذا كان هناك انحراف 

 :ما هو مسجل وما هو منفذ. وتتم اختبارات التطابق والتجانس عن طريق االطالع على

  موازين المراجعة؛ -

 · فحص سريع للقيود الكبيرة وتدقيق العمليات الممركزة؛ -

  محاضر اجتماعات إدارة المؤسسة؛ -

  العقود التي قامت بإمضائها المؤسسة؛ -

 .الموازنات...الخ -

م بالتدقيق التحليلي للحسابات والذي يعتمد على أسلوب المقارنة ما بين السنوات، باإلضافة إلى القيا 

 :مثال القيام بمتابعة تطور

 الهامش اإلجمالي؛ 

 نفقات المستخدمين؛ 

 الك االستثمارات؛تاه 

 الخالنفقات المالية ..... 

مصادر مختلفة نذكر أما اختبارات السريانية للتسجيالت واألرصدة فتتم هي األخرى باالعتماد على 

 :منها

وتتمثل في الفواتير، سندات )مذكرات( االستالم أو التسليم، ملف الجرد المستمر  الداخلية :الوثائق  -

 الخ؛…االستغالللقيم 

قصد تأكيد أو نفي العمليات  وهي (Demandes de confirmation): إرسال طلبات المصادقة -

المسجلة في دفاتر المؤسسة والتي تمت معهم، مثل الزبائن، الموردين والبنوك. كما يقوم المدقق 

بإرسال طلبات مصادقة ألطراف أخرى طلبا لمعلومات حول المؤسسة التي يدققها، مثل المحامين 

صالح الرهن العقاري فيما يخص النزاعات المحتمل أن تكون مع الغير، المستخدمين وم فيما يخص

 العقارات؛

بحضور عملية العد وتقييم المخزونات، مراقبة االستثمارات في أماكن  الميدانية :المشاهدة  -

 .بجرده وجودها، مراقبة الصندوق فجائيا

 رإعداد التقري الرابع:المطلب 

البناء والري في إعداد تقرير تتمثل المرحلة النهائية للتدقيق في مؤسسة مرابطي ألشغال          

بإعداده محافظ الحسابات، والذي هو بمثابة ملخص لما قام به طيلة فترة تواجده  نهائي والذي قام
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 ورأيبالشمولية والدقة مع عرض كل األدلة والقرائن التي تثبت حكم  هذا التقريربالمؤسسة. ويتميز 

 .المدقق فيما يخص نظام المعلومات في المؤسسة

 :تقسيم المرحلة النهائية لعملية التدقيق إلى جزأين متتالين ومتكاملين، كالتالي ويمكن

 النهائي األول: االجتماعالفرع 

ويضم كل من محافظ الحسابات وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، وتتجلى أهمية االجتماع في        

عرض وتوضيح كل النقاط واألدلة واإلثباتات التي تحصل المؤسسة أن يتعرفوا على شكوك 

 .مناقشتها وإمكانيةوتحقيقات المدقق 

ات، استنادا إلى األولويات أثناء هذا االجتماع يحاول محافظ الحسابات عرض المشاكل والتوصي      

ودرجة األهمية، فالمدقق يسعى دائما إلى تجنب إعطاء األهمية لألمور البسيطة والتي تعتبر مشاكل 

بل يسعى دائما إلى عرض المشاكل المستعصية واألمور الهامة.  Faux Problèmes وهمية

 :لعرض أو عند مناقشة التوصياتويتطلب نجاح االجتماع أو المقابلة النهائية تحضير جيد، من ناحية ا

 ضالعر .1

يكشف من خالله المدقق على كل نقاط القوة والضعف مرفقة باستدالالت وبيانات، فال داعي       

للتأكيد والحكم دون إثبات مستمد من تحقيق مهمة التدقيق، وأثناء العرض يتدخل جميع المشاركين 

 .العرض واضحا وشفافا في االجتماع كل حسب تخصصه ومسؤوليته، فهكذا يكون

بعد االنتهاء من العرض تأتي مرحلة حساسة ودقيقة والمتمثلة في نقد ومناقشة توصيات ومالحظات  

 .محافظ الحسابات، والتي غالبا ما تكثر فيها المعارضات واالنتقادات

 :المعارضة .2

 :لتين هماعندما يصادف محافظ الحسابات معارضة من مجلس إدارة المؤسسة، يجد نفسه أمام حا

إما أن يكون المدقق قادرا على االستدالل واالستحضار يثبت حكمه ونتائجه، وفي هذه الحالة  .أ

 المعارضة مباشرة؛ تنتهي

ما أن يمتنع المدقق لعدم وجود أدلة كافية أو عدم تصنيفها وترتيبيا كفاية لالستدالل بها، وفي إو .ب

النقطة المنتقدة في تقرير التدقيق، وذلك لصالح هذه الحالة من األفضل عدم ذكر تلك المالحظة أو 

  .الطرفين

أما إذا كان المشكل خطيرا ومعتبرا فإنه يتم توقيف االجتماع وتأجيله ريثما يتحصل المدقق على 

 .األدلة والقرائن الكافية قبل اإلدالء بالحكم النهائي

س إدارة المؤسسة دوما، مهما لكن في كل األحوال، سيواجه محافظ الحسابات معارضة مجل         

كانت الظروف والتوصيات، ذلك ألن من طبيعة هذا المجلس عدم قبول النقد والحلول المقترحة من 
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المدققين، مما يدفع بالمدقق إلى تغيير البعض منها بقناعة طبعا. يمكن أن نضيف سببا آخرا يدفع 

ا األخير ليس بالضرورة خبير أو مجلس إدارة المؤسسة بمعارضة تحليل المدقق، وهو كون أن هذ

المؤسسة مما قد يؤدي إلى اقتراح حلول غير مناسبة للمشاكل. لكن بوجود جو  أخصائي في مجال

مالئم يحول بين كل من المدقق ومجلس إدارة المؤسسة، يمكن أن يقترح مسؤولي المؤسسة بعض 

ادا على ذلك تؤخذ المعارضات صحة التوصيات األولية للمدقق. واستن وتزيد منالحلول التي توجه 

 .واالنتقادات كمصدر قوة لتزويد المدقق بخبرة وتحكم أكثر في األوضاع

هذا وقد تأخذ المعارضة وأجوبة مجلس اإلدارة شكال كتابيا، حيث يرسل هذا األخير للمدقق       

 المؤسسةوثيقة رسمية تشمل كل المالحظات واألجوبة على التوصيات الخاصة بمهمة التدقيق في 

 الفرع الثاني: تقرير التدقيق

يعتبر تقرير محافظ الحسابات المنتج النهائي لمهمة التدقيق، إذ ليس من الممكن تصور مهمة          

تدقيق بدون تقرير يكشف عن حكم المدقق حول وضعية المؤسسة، فمن خالل هذا التقرير يقوم المدقق 

يحدد المخالفات واألخطاء المكتشفة، التي من خاللها بحصر مواطن القوة والضعف للنظام، كما 

 .التوصيات واالقتراحات الممكنة يضع

وهكذا، وبعد االجتماع النهائي الذي تم فيه مناقشة جميع النقاط التي ستذكر في تقرير التدقيق،       

رع في وبعد أن يتحصل المدقق على أجوبة مجلس إدارة المؤسسة بشكل رسمي، يمكن للمدقق أن يش

 .التقرير النهائي لمهمته كتابة

ويختلف إعداد التقرير حسب هدف التدقيق، فنميز بين: تقرير الحصيلة لألوضاع بصفة عامة،       

مفصل ومطول يشمل على دورات وفصول حسب نوعية تدخالت المدقق. لكن وبصفة عامة،  وتقرير

ر أداة عمل للمدققين والمسيرين على حد ، كما يعتبللمعلوماتوثيقة رسمية ومصدرا  فالتقرير يشكل

 :ما يليتوضيح في التقرير  سواء، وعلى هذا يتم

 نظام المراقبة الداخلية؛ تقييم .1

 عن األوضاع السائدة، مع وجود األدلة والقرائن الكافية للحكم النهائي عمليا؛ الكشف  .2

 توصيات وتوجيهات لتصحيح األخطاء والمخالفات؛ اقتراح  .3

 :فعموما يبنى على النحو التاليأما عن الشكل، 

 صفحة أو مستند اإلرسال؛ .أ

 فهرس، مقدمة، خالصة؛ .ب

 نص التقرير حيث نجد فيه: عرض النتائج، التوصيات وأجوبة أعضاء مجلس اإلدارة؛ .ج

 .الخاتمة، خطة التحقيق والتدخالت والمالحق .د
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البناء مرابطي ألشغال ة لتحقيق فعالية األداء في مؤسسة لالمبحث الثالث: التدقيق الخارجي كوسي

 والري

شغال البناء والري دوما لالرتقاء بأدائها وهذا حتى تضمن لنفسها ألتسعى مؤسسة مرابطي        

البقاء واالستمرارية، فاألداء يعتبر من بين الركائز األساسية التي تبنى عليه المؤسسة ككل، وهذا 

شغال البناء والري ألى تضمن مؤسسة مرابطي سواء تعمق األمر باألداء المالي أو غير المالي. وحت

ما تصبو إليه فهي تمارس الرقابة على مستوى كل مستوياتها التنظيمية، وهذا سواء أن تعمق األمر 

بالمدقق الداخلي أو مراقب التسيير أو محافظ الحسابات. وفي هذا المبحث سنحاول تبيين مدى مساهمة 

  :ء في هذه المؤسسة، حيث سنتطرق إلىمحافظ الحسابات في تحقيق فعالية األدا

  شغال البناء ألتوصيات المدقق الخارجي لتحقيق األداء الفعال والكفء في مؤسسة مرابطي

  .والري

  شغال البناء والريألمحافظ الحسابات وكيفية تحقيق الفعالية األداء في مؤسسة مرابطي.  

شغال البناء ألتوصيات المدقق الخارجي لتحقيق فعالية األداء في مؤسسة مرابطي  المطلب األول:

 والري

يمكن ترجمة مستوى األداء الذي تتمتع به مؤسسة مرابطي الشغال البناء والري من خالل      

شغال البناء والري تعتبر من بين ألاالرتفاع المستمر في نتائج أعمالها ونشاطاتها، فمؤسسة مرابطي 

 .فمن خالل تحكمها في أدائها أدرار،لمؤسسات الرائدة في قطاع المقاوالتية بوالية ا

وبغية تحقيق األهداف المسطرة، وسعي المؤسسة إلى تطوير أدائها وتحسينه، قامت بتعيين        

ي، مدققين خارجيين والمتمثلين في خبير في المالية وآخر في اإلدارة وذلك لتشخيص وتقييم أدائها الكم

  :حيث تم استخالص نقاط الضعف ونقاط القوة للمؤسسة والتي يمكن حصر أهمها فيما يلي

 :نقاط القوة .1

  تتميز مؤسسة بوضعية مالية جيدة؛ -

موقعها التجاري كان جيد وهذا بفضل إنهاء المشاريع في اآلجال المحددة مما اكسبها سمعة في  -

 .هذا المجال

 :نقاط الضعف .2

  إلى التأهيل؛ الموارد البشرية بحاجة -

 فائض في عدد العمال؛ -

  نظام تسيير المعلومة ضعيف؛ -

 ضعف نظام حساب التكاليف؛  -
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في ظل التشخيص العام الذي قام به المدقق الخارجي تم اقتراح مجموعة من المشاريع والتي         

بتنفيذها عادت بفائدة كبيرة للمؤسسة. وفيما يلي سوف نقوم بذكر المشاريع التي قامت المؤسسة 

 .والنتائج التي تم تحقيقها من وراءها

 تبني أسلوب التكاليف حسب األنشطة ABC: 

تسعى المؤسسة من وراء هذا المشروع إلى تحقيق هدف رئيسي والمتمثل في الحصول على         

مشاريع استثمارية وبسعر تنافسي، هذا ما يستوجب معرفة أسعار تكاليف المشاريع، وكذا التحكم في 

  :هيخطوات أساسية  ثالثسعر تكلفة المشروع، وتم تطبيق في المؤسسة في 

لتمكينهم من فهم وتنسيق وتنفيذ ABC أسلوبظفين العاملين على تكوين المو الخطوة األولى:

 األسلوب؛

 :في النقاط اآلتية والمتمثلة الثانية:الخطوة 

  تحديد وتحميل األنشطة والعمليات؛ -

 تمييز األنشطة والعمليات؛ -

  .تخصيص الموارد لألنشطة العملية -

 .مواصفات لنظام إدارة المصاريف ووضعتشكيل نموذج المحاكاة،  الخطوة الثالثة:

 مشروع التدريب على تقنيات اإلدارة الحديثة: 

  :حيث سمح بتحقيق ما يلي 

 ضمان تسيير عملي كفء لمختلف األنشطة والوظائف عمى مستوى المؤسسة؛ -

 الحصول على تقنيات وطرق التسيير الحديثة؛ -

 .الجماعيالعمل  -

 :المؤسسة من خالل تنفيذ هذا المشروعأهم النتائج التي تسعى إلى تحقيقها 

 الكفاءات؛تقييم نقاط الضعف ونقاط القوة للتنظيم الداخلي للمؤسسة والتعرف على  -

 حيازة األدوات والوسائل، الطرق ومؤشرات القيادة؛ -

 .ترسيخ ثقافة التحسين النظامي المستمر -

  التواريخ المذكورة، نشير إلى أن باإلضافة إلى المشاريع السابقة الذكر والتي تنفيذها حسب

المؤسسة تقوم بإرسال موظفيها في بعثات للتعلم وتلقي فنيات التسيير واإلدارة في مختلف 

 :الميادين

المالية، اإلدارية، التسويق، التدقيق، المحاسبة...الخ، وهذا بهدف ضمان تأدية المهام الموكلة لهم  

  .بكل إتقان
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البناء  مرابطي ألشغالالمطلب الثاني: المدقق الخارجي وكيفية تحقيقه لفعالية األداء في مؤسسة 

 .والري

إن التحليل الجيد للمظاهر والتدقيق في كيفية سيرها داخل المؤسسة، يمكن أن يحدد مختلف       

ر في تحسينها مراحل التدخل لبرنامج عمل محافظ الحسابات، فاحترام اإلجراءات والبحث المستم

 .يسمح بتخفيض المخاطر المحيطة بالمؤسسة

وعلى إثر ذلك، فالبد من توجيه صحيح لتدخالت محافظ الحسابات بمعنى آخر، يجب أن يركز        

هذا األخير على العمليات والوظائف األكثر تعرضا للخطر. وهناك عامالن يساعدان على توجيه 

 .عمله في المؤسسة

من أمثلة ذلك: المشروع الذي يحقق أكبر إيرادات مالية، المشروع األكثر و أهمية العمليات: .1

 حصة في الميزانية، الطاقة البشرية المعتبرة في المؤسسة، حجم االستثمارات .... الخ؛

 .استثمار جديد أو بعث مشروع جديد .... الخ الجديد:الطابع  .2

لنظام المراقبة الداخلية وتحديد مدى  ومن جهة أخرى، يعتمد محافظ الحسابات على تقييم جيد     

ليتسنى له تنفيذ عملية التدقيق في العمليات ذات االهتمام الكبير في المؤسسة، والتي تحتاج  فعاليته،

، ويعتمد المناسب. هذاوبالتالي اكتشاف األخطاء، والعمل على تصحيحها في الوقت  إلى مراقبة دورية

فحص وتحليل لعينات إحصائية ضمن مجموعة داخل المؤسسة )عمليات،  محافظ الحسابات على

 .ى نتائج العمليات كمردودية استثمار معينلكما قد يعتمد الفحص ع. (.... الخأفراد، أجهزة 

لكن رغم ذلك، فإن خبرة محافظ الحسابات ولو أنها ليست متخصصة في جميع الميادين، تسمح        

وناجحة، وسبب ذلك، هو تعود محافظ الحسابات على طرح األسئلة بتحقيق مهمة تدقيق كاملة 

أنه المناسبة تساعده في كشف الحقائق والمشاكل وعلى إيجاد الحلول. وبناءا على ما سبق، يتضح 

غالب األحيان يكون محافظ الحسابات أدرى بحقيقة العمليات أكثر من اإلدارة نفسها، فعند قيامه  وفي

سسة يكشف عن سوء تنفيذ وتطبيق اإلجراءات المحددة للقيام بمختلف العمليات، بتنفيذ مهمته في المؤ

لذلك فمن مهام محافظ الحسابات هو إبالغ اإلدارة باألوضاع الحقيقية للمؤسسة. كما قد يحاول إقناع 

 .اإلدارة بعدم مالئمة اإلجراءات الموضوعة بالظروف ونوع العمليات المحققة فيها

وإال فإن جهود محافظ  د من التنسيق وإيصال والمعلومات بين اإلدارة وأجهزة التنفيذفالب وعليه،       

سدا وبدون جدوى.  ويتم تحديد قواعد التسيير الداخلية للمؤسسة عند وضع  ستذهبالحسابات 

 وإيجادالسياسات العامة، فمحافظ الحسابات بصفته خبير في سير العمل داخل المؤسسة، يمكنه تحليل 

لبعض المشاكل المطروحة. فخبرة وكفاءة محافظ الحسابات عند تحليل وتفسير األوضاع ال أجوبة 

كتوفير : تكفي لحل مشاكل وتجنب المخاطر، إذ البد من وجود الدعم من طرف إدارة المؤسسة

األوضاع المالئمة للقيام بمهمته، توفير كل المعلومات التي يطلبها، إعطاء األهمية ألعماله واألخذ 

 .صياته مهما كان عمقهابتو
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فالحقيقة أن أي خلل في نظام الرقابة الداخلية يرجع إلى مسؤولية اإلدارة، إما عند تصميم         

مخطط لنظام الرقابة الداخلية أوفي عمليات التسيير أوفي اختيار الكفاءات، لذلك البد من مراجعة 

ار البرامج والسياسات المالئمة. أما إذا كان المراحل اإلدارية وكيفية استنادها على المعلومات الختي

الخلل في تطبيق إحدى العمليات أوفي إعداد القوائم المالية فعلى محافظ الحسابات تحضير برنامج 

للمتابعة والمراقبة عن قرب لهذه العمليات. وكخالصة للقول، نشير إلى أن عملية التدقيق الخارجي 

قوم بتنفيذها محافظ الحسابات داخل المؤسسة، والتي من ما هي إال مجموعة من المراحل التي ي

خاللها يتم الحكم على مدى تحكم إدارة المؤسسة في أداء كل الوظائف واألنشطة األساسية في 

 .المؤسسة: البيع، الشراء، التسويق، اإلنتاج، التموين، الموارد البشرية، الخزينة.... الخ

الختبارات المناسبة، سيكون باستطاعة محافظ الحسابات أن يحكم فبعد تنفيذ هذه المراحل وكذا ا       

 :بيننهائيا على درجة فعالية نظام الرقابة الداخلية والتسيير في المؤسسة. بمعنى آخر، سيميز 

 المحققة والمطبقة في المؤسسة؛ مواطن القوة: (أ

  :الناتجة إما مواطن الضعف: (ب

  عن نقائص وأخطاء في إعداد النظام؛ -

 .تنفيذ خاطئ لإلجراءاتأو  -

والتدقيق عن أسباب االنحرافات سيدفع بمحافظ الحسابات إلى إيجاد بدائل وحلول حقيقية،         

بصفته محقق ومدقق في كل كبيرة وصغيرة لتفسير األوضاع، واقتراح هذه البدائل والحلول على 

التقرير والذي يتضمن رأيه إدارة المؤسسة، وفي األخير يتجسد عمل محافظ الحسابات عند تحرير 

 .الفني المحايد حول مدى عدالة وصدق المعلومات المتضمنة في القوائم المالية

 الثالث: اتفاق حول أحكام مهمة التدقيقالمطلب 

إلى توضيح كيفية إعداد رسالة المهمة من  210رقم  NAAيهدف المعيار الجزائري للتدقيق        

الرسالة والهدف من إعدادها وهذا حفاظا على حقوق المدقق وكذا االتفاق  خالل إظهار ما تحتويه

حتى تكون اإلدارة على علم بكل الشروط وال يحدث هناك أي بها قبل البدء  منعلى شروط المهمة 

الخارجي الذي يساهم بدوره في تحقيق أهداف مدقق ال طرفسوء تفاهم خالل القيام بالمهمة من 

 االقتصادية.المؤسسة 

 حيث يتمثل محتوى رسالة المهمة فيما يلي:

  :األحكام األساسية لرسالة المهمة .1

 :يجب أن تدون أحكام مهمة التدقيق في رسالة مهمة التدقيق ويجب أن تتضمن

هدف ونطاق التدقيق المتضمن الكشوف المالية ومنها مرجع التشريع المطبق، القوانين السارية  -

 المفعول ومعايير التدقيق؛

 مسؤوليات المدقق؛ -
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 مسؤوليات اإلدارة؛ -

 تعريف المرجع المحاسبي المطبق عند إعداد الكشوف المالية؛ -

 ؛1إشارة إلى الشكل والمضمون المقرر استعماله في كل تقرير مقدم من المدقق -

 قاعدة حساب التعويضات وكيفية الدفع؛ -

 مخطط وتنفيذ التدقيق؛ -

خطر ال يمكن  المرتبطة بالمراقبة الداخلية فإنه يوجدنظرا للحدود المرتبطة بالتدقيق وكذلك تلك  -

يق وتنفيذه تفاديه مرتبط بعدم القدرة على كشف وجود اختالالت معتبرة حتى لو تم التخطيط للتدق

 بشكل صحيح؛

التأكيدات  يجب على اإلدارة تقديم تصريحات كتابية لتبرير العناصر المثبتة للكشوف المالية أو -

 التي تقوم عليها؛

يجب على اإلدارة أن تقدم مشروع الكشوف المالية وكل المعلومات الضرورية في الوقت  -

 المناسب للمدقق حتى تسمح له بإتمام التدقيق وفق الرزنامة المقترحة؛

تعلم بها في  قد والتييجب على اإلدارة إعالم المدقق باألفعال التي قد تؤثر على الكشوف المالية  -

 .خ تقرير التدقيق وتاريخ المصادقة على الكشوف الماليةالفترة الممتدة بين تاري

 :ليةمن جهة أخرى، إذا طرأت الحاالت التالية، يجب أن تحتوي رسالة المهمة على النقاط التا

 األحكام المتعلقة بمشاركة مدققين آخرين أو خبراء؛ -

 األحكام المتعلقة بإشراك مدققين داخليين أو مستخدمي الكيان؛ -

 .لييجب اتخاذها مع المدقق السابق، وعند االقتضاء في حالة التدقيق األواألحكام التي  -

 :من جهة أخرى، ال سيما في الحاالت التالية

 بمشاركة مدققين آخرين أو خبراء؛ -

 إشراك مدققين داخليين أو مستخدمي الكيان؛ -

 .التعامل مع المدقق السابق، وعند االقتضاء في حالة التدقيق األولي -

 .رسالة المهمة على األحكام المتعلقة بها يجب أن تحتوي

 التدقيقات المتكررة .2

رف المدقق يجب أن تتم المصادقة من الطرفين المعنيين، على رسالة المهمة األولية المعدة من ط .أ

 .في السنة األولى من المهمة وذلك قبل الشروع في أعمال الفحص والمراقبة

الضروري تذكير الكيان بمحتوى رسالة المهمة أو يحدد المدقق أثناء تأدية مهمته إذا كان من  .ب

 :2إعادة صياغته السيما عند

 وجود مؤشرات تظهر سوء تقدير اإلدارة حيال طبيعة ونطاق تدخالت المدقق؛ -

                                                           
 6، صالمعايير الجزائرية للتدقيق المتضمن 2016فيفري  04المؤرخ في  ، وزارة المالية،002المقرر رقم  1
 .7-6، ص صالمعايير الجزائرية للتدقيق المتضمن 2016فيفري  04المؤرخ في ، وزارة المالية، 002المقرر رقم  2
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 مواجهة المدقق لمشاكل خاصة لدى مباشرته ألعماله؛ -

 ؛همينحدوث تغييرات في الهيئة المسيرة أو القائمين على الحكم في المؤسسة أو المسا -

 مالحظة تطور في طبيعة وأهمية نشاطات الكيان؛ -

 .وقوع حدث أو طلب من الكيان يتطلب واجبات إضافية من طر المدقق -

من ضتدمج العناصر التي تمت مراجعتها إما في رسالة مهمة جديدة تعوض السابقة، أو تدرج  .ج

 .رسالة مهمة تكميلية

  لتعاقديةاالتدقيق  أحكام المهمة في إطار مهمةب متعلق تعديلباإلضافة إلى رسالة المهمة هناك 

 وذلك حسب اآلتي:

ل لفعل يجب على المدقق أن ال يقبل تعديل أحكام مهمة التدقيق إذا لم يكن هناك سبب معقو  .أ

و تجنب هذلك. مثال، ال يمكن لإلدارة أن تطلب تحديد مهمة التدقيق إذا كان الهدف من ذلك 

 .جوانب معينةالحصول على رأي مع التحفظ حول 

د إلى مستوى و إذا طولب المدقق بتعديل مهمة التدقيق إلى مهمة تقو قبل انتهاء مهمة التدقيق،  .ب

ثار القانونية تأمين أقل، فإن عليه تحديد ما إذا كان هناك سبب معقول يستدعي ذلك مع تقدير اآل

 .والتنظيمية المحتملة

ها فيجب بإلى مهمة محددة أو خدمة مرتبطة  إذا وافق المدقق على تعديل أحكام مهمة التدقيق  .ج

كل شعلى هذا األخير واإلدارة وضع أحكام جديدة وتضمينها في رسالة المهمة أو تحت أي 

 .آخر مناسب لالتفاق الكتابي

ت المتخذة إن تقرير المدقق ال يجب أن يحيل إلى المهمة األصلية كمرجع أو أن يذكر اإلجراءا

 .إال إذا كانت المهمة الجديدة معنية بهذه اإلجراءاتالتي تضمنتها هذه األخيرة 

عة مهمته إذا تعذر على المدقق قبول تعديل أحكام مهمة التدقيق ولم ترخص له اإلدارة بمتاب .د

 :األولية، يجب عليه

  االستقالة من مهمة التدقيق إذا سمح القانون أو التنظيم المطبق بذلك؛ -

آلخرين تعاقدي أو شكل آخر، وإبالغ آثار ذلك لألطراف اتحديد وجود أي نوع من االلتزام،  -

 .مثل األشخاص القائمين على الحكم في المؤسسة أو المالكين أو سلطات المراقبة

 خصوصيات أخرى: 

ون رسالة قات المشتركة حيث تمنح المهمة إلى عدة مدققين فإن هؤالء إما يعديفي حالة التدق .أ

 .مهمة مشتركة أو عدة رسائل فردية

ل بين في حالة رسالة المهمة المشتركة فإن هذه األخيرة يجب أن تحدد بدقة توزيع األعما .ب

 .المدققين وميزانية األتعاب المخصصة لكل واحد منهم

يان كعندما يكون مدقق الكيان الذي يقوم بإعداد حسابات مجمعة أو مدمجة هو أيضا مدقق   .ج

همة مشتركة ما إذا كان ينبغي إعداد رسالة مآخر أو عدة كيانات تابعة لنفس المجموعة، سيقدر 

 .لعدة كيانات
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عندما يقوم المدقق باختيار إعداد رسالة مشتركة يجب أن يطلب من الكيان األم التأكيد خطيا   .د

 .1أن جميع الكيانات قد وافقت على محتوى رسالة المهمة، كل فيما يخصه

 نموذج عن رسالة المهمة: (03-02) شكل رقم

 

 :سية المكتبأر

 :رقم االعتماد

 :رقم التسجيل في الجدول

 :العنوان

 :الهاتف/الفاكس

 المكان والزمان

 موجه إلى إدارة الكيان

 سيدة/سيد،

، 1أدناه األحكام المتعلقة بمهمتي ألجل السنوات ن، ن+في إطار عهدة محافظ حسابات لكيانكم، أؤكد 

          .2ن+

 هدف ونطاق تدقيق الكشوف المالية.1

في إطار هذه المهمة، سأقوم بإجراء تدقيق الكشوف المالية لكيانكم بهدف تقديم رأي حول         

  م.انتظام وصحة والصورة المطابقة التي تقدمها حسابات شركتك

د بتحرير تقارير إبداء الرأي وتقارير خاصة كما ينص عليها القانون التجاري سوسيج          

محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد  المتعلق بمهن الخبير المحاسب، 01-10والقانون رقم 

  ة.والنصوص المنبثق

تتطلب وضع حيز  سأقوم بإجراء التدقيق وفقا لمعايير التدقيق المطبقة في الجزائر. هذه المعايير       

الواجبات التي تسمح بالحصول على ضمان معقول بعدم احتواء الحسابات على اختالالت  التنفيذ 

  .معتبرة

                                                           
 .8،7، صالمعايير الجزائرية للتدقيق المتضمن 2016فيفري  04المؤرخ في ، ، وزارة المالية002المقرر رقم  1

 أو تعاقدية( نموذج عن رسالة مهمة )تكيف وفق طبيعة المهمة، قانونية

 مثال: نموذج رسالة مهمة محافظ الحسابات
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العناصر المقنعة التي تبرر  أن التدقيق يتمثل في فحص من خالل سبر، أذكركم في هذا اإلطار      

 المعطيات المحتواة في الكشوف المالية.  

التقديرات المعتبرة المتخذة إلقفال  يق أيضا في تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة،يتمثل التدق       

  .محتوى وعرض الكشوف المالية وكذلك المعلومات المقدمة   الحسابات وتقدير 

 مسؤولية محافظ الحسابات.2

تلك نه نظرا لتقنيات السبر وحدود أخرى مرتبطة للتدقيق وكذلك أأشير  أن يستوجب على        

ن خطر عدم اكتشاف اختالالت معتبرة، كذلك تلك إالمتعلقة بسير كل نظام محاسبة ومراقبة داخلية ف

المنبثقة عن حاالت الغش أو نتيجة لألخطاء، ال يمكن تفاديه كليا. لهذه األسباب ال يمكنني منح ضمان 

ن االنحرافات المعتبرة، بأن كل النقائص المهمة في النظام المحاسبي والمراقبة الداخلية الناتجة ع

 .يمكن تحديدها

وال يمكن  المذكور آنفا، 01-10من القانون 71أنا اخضع للسر المهني طبقا ألحكام المادة رقم        

  .من نفس القانون 72أعفى منه إال ضمن الشروط المحددة من خالل المادة  أن

  مسؤولية المسيرين االجتماعيين للكيان.3

الكشوف المالية السنوية لكيانكم يقع على عاتق المسؤولين االجتماعيين، وهذه إعداد  أن أذكركم

  :المسؤولية تستلزم

المؤرخ في  11-07مسك محاسبي وفقا للقواعد والمبادئ المحاسبية المنصوص عليها في القانون  -

 المتضمن النظام المحاسبي والمالي والنصوص المنبثقة؛ 2007نوفمبر  25

 وضع نظام مراقبة داخلية مناسب.   - 

  :المسيرون االجتماعيون ملزمون كذلك ب

وضع في متناولي كل الوثائق المحاسبية للكيان وبصفة عامة كل المعلومات الضرورية لقيامي  -

  .س اإلدارةلخاصة محاضر جمعيات المساهمين ومجا ،همتيبم

أعتبر أنه من الضروري التواصل معهم السماح لي بالتواصل الحر مع المستخدمين والذي  -  

   .أدلة مثبتة للوصول إلى

أو هيئة  يجب أن يرسل إلى مشروع الكشوف المالية السنوية التي ستعرض على مجلس اإلدارة

 .الحساباتيوما قبل تاريخ االجتماع المخصص إلقفال  45التسيير ،

 .تعرض على الهيئات المداولةمن حين آلخر، حول المشاريع التي ستعد و لكن سأتدخل مسبقا، 

  )على سبيل المثال(: سأكون ممتنا بتلقي إرسالكم
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 االستدعاءات المرسلة وفق اآلجال المحددة في القانون التجاري؛

 قائمة باالتفاقيات المنظمة الجديدة في الشهر الذي يلي عقدها؛

 .فال السنة الماليةقائمة باالتفاقيات المنظمة قيد التنفيذ في الشهر الموالي لتاريخ إق 

  مخطط التدخل والفريق المخصص للمهمة.4

 :مخطط التدخل الخاص بالسنة المالية األولى كالتالي

 جانفي: ................

 ي: ...............فيفر

 : .....................الخ

بيد أنني ألفت انتباهكم إلى أن احترام  .هذا المخطط سيعد كل سنة بالتشاور الوثيق مع مصالحكم

في اآلجال المتفق عليها والتي  يالرزنامة يتوقف على افتراض أن حساباتكم تم إقفالها وعرضها عل

ر فضال عن ذلك أن مهمة محافظ الحسابات تتطلب أشي تسمح لي بالقيام بمهمتي في اآلجال المحددة.

اونكم التام وكذا مستخدميكم حتى يتاح لي على تع الخاصة اعتمدبعض الفحوصات واألعمال 

 .الحصول على مجموع الوثائق المحاسبية والمعلومات الضرورية في اآلجال المعقولة

 .سيكون ضمن مسؤوليتي ضمان خدمة ذات نوعية للكيان

   :ستتم مساعدتي في مهمتي من طرف

 ز(.تحديد الهوية، المؤهالت المهنية والمرك) 

  .اللجوء إلى أشخاص من أهل االختصاص وذلك لمساعدتي في انجاز مهمتيعند االقتضاء سيتم 

 رسالة التأكيد. 5

تجنبا لكل خطر نسيان معلومة مهمة وتأكيد عدد من التصريحات المجمعة أثناء المهمة، سأطلب من 

اإلدارة عند نهاية أعمال التدقيق رسالة تأكيد   هذه الرسالة ستسمح على الخصوص بإعطاء ضمان 

أن كل المعلومات والقرارات المهمة السيما تلك المتعلقة بالتزامات كيانكم اتجاه الغير أو المنازعات 

 إذا لم يكن باإلمكان الجارية أو المحتملة قد تم إدراجها بشكل صحيح في الحسابات السنوية أو،

 .إدراجها، قد تم أخذها بعين االعتبار عند إعداد الكشوف المالية )الملحق(

 األتعاب. 6

  .لقد اتفقنا على تحديد أتعابي ب...................دج خارج الرسم والنفقات 

 :وفقا لرزنامة المهمة فإن أتعابي ستتم فوترتها كالتالي
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 (وضع رزنامة الفوترة والدفع)

سأعلمكم في الحين عن كل حدث قد يؤثر بشكل معتبر على أتعابي وسيؤدي، عند االقتضاء، إلى 

  .مراجعتها

أرجو منكم إعادة النموذج المرفق بالرسالة مختوما بإمضائكم ومكتوب عليه بخط اليد "قرئ وتمت  

  "المصادقة عليه

 

     خالص عبارات التقدير واالحترام تقبلوا مني، سيدتي/سيدي،

 

 

 محافظ الحسابات

 الكيان

 

 

 :التاريخ

 :سيدة/سيد

 :الوظيفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 .12-9المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق، ص ص 2016فيفري  04المؤرخ في  ية،، وزارة المال002المصدر: المقرر رقم 
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 خالصة

ه في هذا الفصل من خالل الدراسة السابقة لمؤسسة مرابطي يبناءا على ما تم التطرق إل              

على  واألشغال من بين المؤسسات الرائدة في مجال المقاوالتيةوالري حيث تعتبر ألشغال البناء 

المستوى المحلي، وبفضل حنكتها واستراتيجيتها وأدائها المتميز تمكنت من الحصول على مشاريع 

تنافسية  المؤسسة تسعى دوما إلى اكتساب ميزةفإن هذه خارج الوالية واكتساب مكانة فيها. وبالتالي 

شغال البناء ألسة مرابطي مؤس تقوم .المحددة اآلجالالمشاريع في  لحرصها على إكمال نتيجة وذلك

ويكون القانون،  ليهذا حسب ما ينص عهالجمعية العامة، وقبل من  والري بتعيين محافظ الحسابات

دور كبير في تحسين يلعب  الخارجي الذيمن طرف المدقق  اهى حساباتلدف المصادقة عهبذلك 

قتراحات االنصائح والتوصيات ولل هتقديموة، هية من جلالرقابة الداخ بتقييم نظامه قيام اللمن خأدائها 

 .من إدارة المؤسسة لبأو بط ذلك بإرادته وسواء ة أخرىهمن ج
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 NAA  210من خالل دراستنا لموضوع "مساهمة التدقيق الخارجي وفق المعيار الجزائري          

في المؤسسة االقتصادية" تبين أن االهتمام بموضوع المعايير الجزائرية للتدقيق أصبح أمرا ضروريا 

مهمة المحافظ الحسابات و إن معايير التدقيق الجزائرية وباألخص معيار التدقيق الجزائري  لنجاح

وتوفير  "اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق" الذي يساعد في تطوير مهمة التدقيق الخارجي ودعمها

 درجة عالية من الثقة في تقارير المدقق الخارجي، ومن ثم تساعده على زيادة مصداقية المعلومات

بالقوائم المالية التي تم تدقيقها، ففيما سبق كان ينظر إلى التدقيق الخارجي على أنه وسيلة  الواردة

الكتشاف األخطاء واالنحرافات التي يتم ارتكابها من طرف المؤسسة وهذا من خالل تدقيق مختلف 

المالي، لكن حاليا أصبح السجالت والدفاتر والبيانات المحاسبية والقوائم المالية أي ما يسمى بالتدقيق 

للتدقيق الخارجي دور كبير ومهم فيما يخص تطوير وتحسين األداء في المؤسسة وتحقيق فعاليته. 

وقد تم الخوض في النهاية إلى جملة من النتائج والتوصيات، مع ذكر مجموعة من المواضيع والتي 

 يمكن أن تكون إشكاليات لدراسات مستقبلية.

 تنتائج اختبار الفرضيا

 :توصلنا اإلثبات الفرضيات التالية

 يعتبر التدقيق الخارجي وسيلة وقائية يقلل من احتمال الوقوع في األخطاء الفرضية األولى:

يعتبر التدقيق الخارجي بمثابة جرس اإلنذار المبكر للمؤسسات، كونه يهتم ببيان االنحرافات        

ق الخارجي لما جاء في االتفاق حول أحكام مهمة المالية أو اإلدارية، وذلك من خالل تطبيق المدق

التدقيق، وذلك بغرض التحقق من مالئمة المعلومات الموجودة في الكشوف المالية الخاصة بالمؤسسة 

قيد التدقيق بما هو موجود في الواقع، فهذا سوف يؤدي ال محالة إلى كشف مواطن الضعف والخلل 

قيام بوضع الطرق المثلى لمعالجته قبل انتشاره، وهذا يبين في إدارة المؤسسة في الوقت المناسب وال

أن بتطبيق التدقيق الخارجي سوف يكون هناك مزيدا من الرقابة ومزيدا من الحد من الغش والتزوير 

 "وهذا ما يثبت صحة الفرضية األولى"والتقليل من احتمال الوقوع في األخطاء 

تحقيق األهداف المسطرة التي تكون في خدمة الهدف يساهم المدقق الخارجي في الفرضية الثانية: 

 العام للمؤسسة "االستمرارية" وذلك من خالل تقرير الذي يقوم بإعداده.

يسعى المدقق الخارجي إلى اكتشاف األخطاء والتالعب والغش عن طريق التحقق من صحة        

ل التقرير الذي يعده إلى تحقيق وسالمة البيانات المالية للمؤسسة وبالتالي تتمكن المؤسسة من خال

 وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية"" أهدافها المسطرة والمتمثلة أساسا في االستمرارية

من خالل رسالة المهمة إلى تبيان  NAA 210يهدف معيار التدقيق الجزائري  الفرضية الثالثة:

 مسؤوليات وواجبات المدقق الخارجي وضمان حقوقه.

"االتفاق حول أحكام مهمة التدقيق" ضرورة اتفاق مدقق الخارجي مع  210طلب المعيار رقم يت      

المؤسسة على شروط المهمة على أن يتم توثيق هذا االتفاق في صورة رسالة المهمة التي توضح 
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"وهذا ما يثبت صحة الفرضية بدقة مسؤوليات كال الطرفين التي سيلتزمان بها خالل فترة التدقيق 

 الثة"الث

 نتائج الدراسة

 أظهرت الدراسة جملة من النتائج نوجزها فيما يلي:

عمل المدقق الخارجي مضبوط بمجموعة من الحقوق والواجبات التي يتحمل على أساسها  -

 مجموعة من المسؤوليات؛

يتبع المدقق الخارجي أثناء قيامه بمهمته مجموعة من الخطوات واإلجراءات التي نص عليها  -

 ؛210يار التدقيق الجزائري رقم إجراءات مع

االعتماد على معايير التدقيق الجزائرية يساعد المدقق على القيام بعملية التدقيق بأكبر كفاءة من  -

 خالل تطبيقها؛

 تطبيق هذه المعايير لها أثر إيجابي وفعال في الحصول على فرص استثمار جديدة للمؤسسات؛ -

يتوقف على درجة تطبيق هذه المعايير الجزائرية أو في نجاح وتطور مهنة التدقيق في الجزائر  -

 الحصول على تمويالت خارجية نتيجة جودة مخرجات عملية التدقيق؛

إلى توضيح كيفية إعداد رسالة المهمة، من خالل  210يهدف المعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

دقق وكذا االتفاق على إظهار ما تحتويه الرسالة والهدف من إعدادها وهذا حفاظا على حقوق الم

شروط المهمة من قبل البدء بها حتى تكون اإلدارة على علم بكل الشروط وال يحدث هناك أي 

 سوء تفاهم خالل القيام بالمهمة من قبل مدقق الحسابات.

حيث جاء المعيار بصفة مركزة ولم يتبع 210هناك انتقادات للمعيار الجزائري للتدقيق رقم  -

ح المعيار وكيفية تطبيقه، كما هو حال المعيار الدولي، كما أن الجهة بالتفسيرات التي توض

المصدرة لهذا المعيار لم تقم بدورات تكوينية من أجل شرح فحوى المعيار للمختصين والمهتمين 

 بهذا المجال.

 االقتراحات

 على ضوء النتائج المتوصل إليها نضع االقتراحات التالية:

باالقتراحات والتوصيات التي يقدمها المدقق الخارجي ألنه يملك الخبرة التزام إدارة المؤسسة  -

 المهنية والمؤهالت الكافية في مجال عمله؛

 ضرورة إرفاق المعيار الجزائري للتدقيق بتفسيرات توضح المعيار وكيفية تطبيقه. -

 مين.القيام بدورات تكوينية من أجل شرح فحوى المعيار خاصة للمتخصصين والمهنيين المهت -

وضع برنامج خاص بمهمة المدقق الخارجي داخل المؤسسة موضوع التدقيق وذلك من أجل  -

 تسهيل عمله

 التدريب المهني والعملي للقائمين بالتنفيذ وفقا لبرامج تدريبية متخصصة ومستمرة؛ -

إقامة ملتقيات دورية للمراجعين بغية اطالعهم بالتطورات الحاصلة في الجانب النظري للمهنة  -

 ض تحسين جانب الممارسة؛بغر
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العمل على زيادة االهتمام بوظيفة التدقيق الخارجي وتفعيل دورها لمالها من تأثير إيجابي في   -

 قياس وتحسين جودة المعلومات المالية خاصة من حيث الدقة والمصداقية.

 :آفاق الدارسة

دراسات مستقبلية في  يمكن أن نشير إلى أن دراستنا هذه يمكن أن تكون مرحلة تمهيدية لمواضيع

مجال معايير التدقيق ولذا سوف نقترح جملة من المواضيع يمكن تناولها مستقبال والتي نراها مكملة 

 :لهذا البحث

 210مدى تطبيق المدقق الخارجي لمعيار التدقيق الجزائري رقم  -

مدى إسهامه و 210دراسة مقارنة بين معيار التدقيق الدولي ومعيار التدقيق الجزائري ذو الرقم  -

 .في جلب استثمارات أجنبية للجزائر

 واقع تطبيق المعايير الجزائرية للتدقيق في الجزائر. -

 في تفعيل مهمة محافظ الحسابات. NAA 210دور المعيار الجزائرية للتدقيق  -
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  لملخصا

تهدف هذه الدراسة إلى إظهار الدور الذي يلعبه التدقيق الخارجي في المؤسسة االقتصادية وفق معيار التدقيق 

اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق"، نظرا ألهمية هذا األخير وعالقته بالمدقق " NAA 210 الجزائري
 .الخارجي فهو يعتمد عليه في أداء مهمته

تم اختيار دراسة سابقة تتمحور حول مساهمة التدقيق الخارجي في تحسين األداء المالي لتحقيق هذا الهدف 

 :لمؤسسات القطاع الخاص في الجزائر، وقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها

 .التدقيق الخارجي يمكن المؤسسة من تطبيق سياساتها واجراءاتها وبلوغ أهدافها بكفاءة وفعالية -

خارجي أثناء قيامه بمهمته مجموعة من الخطوات واإلجراءات التي نص عليها إجراءات يتبع المدقق ال   -

 ؛210معيار التدقيق الجزائري رقم 

له أثر إيجابي وفعال في تحسين أداء المؤسسة، القدرة على  210تطبيق معيار التدقيق الجزائري رقم     -
 .وفرص استثمار جديدة لها اتخاذ قرارات رشيدة ذات جودة، الحصول على تمويالت خارجية

 

 الكلمات المفتاحية

 – المدقق الخارجي - اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق - معيار التدقيق الجزائري - التدقيق الخارجي 

 االقتصادية. المؤسسة

Abstract 

This study aims to show the role played by the external audit in the economic 

institution in accordance with the Algerian auditing standard NAA 210 
"Agreement on the provisions of the audit assignment, given the importance of 

the latter and its relationship with the external auditor, who relies on him to 

perform his task. 

To achieve this goal, a previous study was selected focusing on the contribution 

of external audit to improving the financial performance of private sector 

institutions in Algeria. We got a set of results, the most important of which are  :  

- External audit enables the Enterprise implement its policies and procedures 
and achieve its goals efficiently and effectively. 

- The external auditor, while carrying out his mission, follows a set of steps 

and procedures stipulated in the procedures of the Algerian Audit Standard 

No. 210  ;  

- The application of the Algerian Audit Standard No. 210 has a positive and 

effective impact on improving the performance of the firm, the ability to 

make rational decisions of quality, obtaining external financing and new 

investment opportunities for it. 

Key Words  
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institution. 


