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لية يف اجلزائرتقارير التدقيق اخلارجي يف ظل إلزامية تطبيق معايري تدقيق الدو   العامة املقدمة   

 

 أ
 

 املقدمة

أكثر صدق تسمح بتشجيع شفافة  و  وموضوعية و قانونية  وللمحاسبة هدف أساسي هو تقدمي معلومات كاملة 
وتقدمي قتصادية واملالية،ملوثوق فيه بالنسبة للمعلومات اإلفهي املصدر ا وتضمن هلم متابعة جيدة ألمواهلم ،املستثمرين،

 ويف العوملة اجلارفة اليت مل تستثىن أي جمال من اجملاالت احمليطة باإلنسان و،صورة صادقة عن الوضعية املالية للمؤسسة 
 احملاسبة ، فتوسع نطاق نشاطات املؤسسات وزيادة اإلنتاج كنتيجة هلذا التطور اهلائل .املؤسسات ، أدت إىل عوملة 

 تزايدت يف وقتنا الراهن أمهية مهنة احملاسبة فهي مل تعد هتم املالكني واملسامهني احلاليني بل تعدت أكثر من ذلك و
  ملعلومة احملاسبية اليت تتمتع بدقة ون املستثمرين اجلدد أو املتوقعني  ألأمست هتم عدة جهات يف مقدمتهم  ا

ستفادة من معلومات  يثق فيها متخذو القرار من  أصحاب املصلحة وضوعية متثل الطريق للراغبني باإلالوضوح وامل
 كذلك جيب أن تعرب تعبريا صادقا عن الواقع الفعلي للمؤسسة .˓للمؤسسة

لى التعرف على نظرية التدقيق والفروض اليت يقوم عليها ، إيل حبيث تعتمد تطوير مهنة احملاسبة ورفع كفاءة ممارسيها ع
فعلى الرغم من املهنة أن تستفيد من بعض جوانبها،جانب املزج بني تلك املعرفة وجماالت املعرفة أخرى اليت تستطيع 

تتميز بطبيعة إنشائية العالقة الوطيدة بني احملاسبة والتدقيق فان طبيعة كل منهما هلا مامييزها عن األخرى ، فاحملاسبة 
تقوم علي التجميع وتصنيف وتلخيص البيانات بطريقة مفهومة حىت ميكن إيصاهلا إيل األطراف املعنية ، أما التدقيق 

ومن مث اإلملام باألفكار األساسية ،يتصف بطبيعة انتقاديه حتليلية حيث أهنا ختتص بفحص وقياس ما أعدته احملاسبة 
ولعل ، ذاته تدقيقرها بل يتطلب ذلك لطبيعة اليها عن طريق دراسة نظرية احملاسبة وأفكاللتدقيق ال يتم التوصل إل

ضخامة الدور الذي يلعبه املدقق يف االقتصاد املعاصر ،متلي عليه ضرورة معرفته العميقة يف فروع احملاسبة املختلفة، 
نظرا لعدم متكنه من التدقيق الشامل لعمليات باإلضافة إىل إملامه بالعينات اإلحصائية وكيفية استخدامها من قبله ، 

املشروع كافة،و ال تقل معرفته ، بالقوانني اليت حتدد مسؤوليته ، كما أن إبداء الرأي يف القوائم املالية يعتمد على 
إعداد املنطق يف قبول املدقق هلذه  القضايا أو نفيها بناءا على منهج علمي يعتمد عليه منذ بداية عمله امليداين حىت 

 تقريره مبينا يف هذا التقرير رأيا يقبل بعدالة القياس واإلفصاح يف القوائم املالية اليت تقوم بتدقيقها .

حيث شهدت السنوات األخرية ازدياد مضطرد يف كمية املعلومات املتاحة ملتخذ القرار من خالل القوائم املالية 
 و ة تتعلق بأسعار األسهم ،والعمالءكبرية توفر معلومات متنوعاملنشورة ،وغالبا ماحتتفظ املؤسسة بقاعدة بيانات  

 املوردين ،ويف كل هذه الظروف هناك حاجة للتحقق من مدى مصداقية املعلومات وإمكانية الوثوق فيها .
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زيادة  أي أن دور املدقق هو˓ميكن ملهنة التدقيق أن تقدم تأكيد عن ما إذا كانت املعلومات املتوافرة ميكن الوثوق فيها 
اهتماما متزايدا يف كافة  اخلارجيتدقيق الحبيث تنال مهنة  ،درجة وثوق القارئ يف املعلومات الواردة بالقوائم املالية 

األوساط املالية والقانونية واالقتصادية املعاصرة ، نظرا ملا لرأي مدقق من أمهية أساسية عند اختاذ القرارات من األطراف 
املختلفة املستفيدة من القوائم املالية املنشورة ، ومن اجلهات احلكومية املختصة يف وحدات احملاسبية احلكومية أو 

 ( وق من طبيعة دور املدقق اخلارجي )مراقب احلساباتينبع تزايد االهتمام خبدمات مهنة املدق،قطاع العام شركات ال
املتمثل يف النظرة االنتقادية للمفردات والعناصر املقدمة إليه لغرض زيادة مقدرهتا على مقابلة احتياجات مستخدمي 

ئي للمدقق أال وهو الرأي الفين احملايد  نتيجة ملا يواجه مستخدمي فزيادة الطلب على املنتج النها ،املعلومات احملاسبية 
وذلك نتيجة  ،املعلومات احملاسبية من صعوبة يف تقييم جودة املعلومات املقدمة إليهم وحتديد درجة االعتماد عليها 

 لحم للمفردات واألمهية النسبية ˓للعديد من العوامل أمهها تضارب املصاحل بني معدي املعلومات ومستخدميها 
ولقد تعددت تلك العوامل بصورة واضحة بعد ،الفصل بني مستخدم املعلومات وبني من يقوم بإعدادها  وة الدراس

ظهور شركات املسامهة واليت تتميز بالفصل بني امللكية واإلدارة مما تطلب معه ضرورة إجياد الوسائل حلماية وجود 
 ة .طرف حمايد يتمتع باخلربة املهنية الالزم

لقد أظهرت املمارسة املهنية إمكانية تطوير إجراءات التدقيق واستفادة املدقق من جماالت املعرفة األخرى مبا حيافظ  
إال انه ،على مستوى أداء متميز ملزاويل املهنة وتدعيم وحتسني اإلجراءات  املطبقة يف جماالت الفحص وإعداد التقرير 

اخلارجي ملزم  دققأصبح امل ˓زامية تطبيقها يف مجيع الدول عامة ويف اجلزائر خاصة بصدور املعايري التدقيق الدولية وإل
 . تدقيقحمل البتطبيق هذه املعايري واالعتماد عليها عند الوقوف على مدى سالمة وصدق القوائم املالية 

يف ظل هذا الزخم الذي شهدته صناعات املعايري على املستوى الدويل كانت اجلزائر تعرف تغريا جوهريا يف نظام 
 – IASمتوافق مع معايري احملاسبة والتقارير املالية الدولية (SCF)احملاسبة املالية والذي شهد تبين نظام حماسيب مايل 

IAFRS) )، أجل إصالح األساليب املعتمدة يف عملية اإلعداد والتسيري والرقابة  باإلضافة إىل التوجه الذي تبنته من
 على ميزانيتها احلكومية من أجل زيادة الشفافية واملساءلة وهذا وفق  إسرتاجتية طويلة األمد. 

ب بناء على النهج اإلقتصادي الذي سلكته اجلزائر حديثا ، كان عليها اإلخنراط يف هذه التغيـرات اليت مست اجلوان
ار النظام اإلقتصادية وحماولة التكيف مع إنعكاساهتا ، ورغم تبين اجلزائر يف الفرتة األخرية معايري احملاسبة الدولية يف إط
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، إال أنه فيما خـص مزاولـة مهنـة التدقيق يف اجلزائر فإهنا بقيت تشهد قصورا ، وطغى عليهـا الطـابع  احملاسيب املايل 
 . ابع اإلقتصاديالقـانوين أكثـر مـن الطـ

إن هذه اخليارات اليت سلكتها اجلزائر ضمن التوجه العاملي حنو هذه املعايري كان هدفه االندماج بشكل أكرب يف 
االقتصاد العاملي وحتقيق فعالية أكرب ألنظمتها على املستوى اجلزئي بنسبة ملؤسسات القطاع اخلاص واملؤسسة 

 الكلي بالنسبة للمؤسسات واملرافق العمومية واإلدارات احلكومية.االقتصادية العمومية وعلى املستوى 

 : من خالل ما مت ذكره نطرح إشكالية البحث التالية ːإلشكالية ا -10

 ؟ االقتصادية باجلزائريف املؤسسات معايري التدقيق الدولية على تقارير املدقق اخلارجي إمكانية تأثري مدى  -

 حتت هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية :ويندرج ːاألسئلة الفرعية -20

 ؟ماهي املفاهيم األساسية اليت حتكم بيئة عمل املدقق اخلارجي  -

 ؟ ماهي أهم متطلبات إعداد تقرير املدقق اخلارجي  -

 ؟يف اجلزائر  وحماسب معتمد (  حمافظ احلساباتللمهن احملاسبية  ) خبري حماسيب و ماهي معايري األداء املهين  -

 فيما يتمثل مضمون معايري التدقيق الدولية ؟  -

 فيما تكمن أمهية تطبيق معايري التدقيق الدولية وما مدى إمكانية تطبيقها يف اجلزائر؟ -

يف سبيل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية السابقة الذكر، باإلمكان اإلنطـالق ːالفرضيات -30
 ːمن الفرضيات التالية

ومستقل وخارجي عن املؤسسة من اجل ˓التدقيق  اخلارجي هو عبارة عن عملية فحص الذي ينفذه شخص مهين  -
 ؛التصريح برأيه حول صحة القوائم املالية 

رقم املتعلق مبهن اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات 10-01حيكم مهنة التدقيق اخلارجي وإعداد تقاريره  القانون   -
 ؛واحملاسب املعتمد 
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تتطلب مزاولة مهنة التدقيق يف اجلزائر جمموعة من الشروط العامة ، كما حتكم تطبيقها هيئات مهنية منظمة هلا يف  -
 ؛اجلزائر 

و ،مناذج تقارير املدقق اخلارجي يف اجلزائر توحيد مناذج القوائم املالية علي املستوي العاملي يستوجب بالضرورة توحيد -
 . ISAملزمة مبواكب التطور احلاصل على الصعيد الدويل فهي ملزمة بتطبيق معايري التدقيق الدويل االخرية 

 : لعل إختيارنا للموضوع يعود جلملة من األسباب املوضوعية والذاتية أمههاːأسباب اختيار املوضوع  -40

 املوضوعية :األسباب  -4-1

 ؛يعترب هذا املوضوع مرتبط مبجال دراستنا  - 

مدى ضرورة إتباع ذلك  التطورات اليت تشهدها اجلزائر يف ظل إنتقاهلا للنظام احملاسيب املايل ، وبالتايل قصدنا إبـراز -
  ؛مبعايري التدقيق الدولية 

اجلزائر؛كون الكثري من الدول من ذوي الواقع اإلقتصادي شعورنا بأمهية املوضوع يف ظل قصور مهنة التدقيق يف  -
 املشابه للجزائر أقدمت على تطبيق معايري التدقيق الدولية .

 األسباب الذاتية :  -4-2

 ؛الرغبة يف إثراء املكتبات العربية والوطنية مبعلومات جديدة تساهم يف االرتقاء مبهنة املدقق اخلارجي   -

 ؛املستقبل كباحثني يف جمال التدقيق اخلارجي  فتح اجملال أمامنا يف -

 ؛باعتبار أن موضوع البحث يعترب من املواضيع اهلامة اليت تواكب التطور اجلديد ملعايري التدقيق الدولية -

 ؛خلو الدراسات السابقة من مثل هذه املواضيع  - 

 .جديـد امليول الشخصي ملواضيع التدقيق ورغبة منه يف اإلطالع على كل ما هو  -

 : من األهداف اليت تسعى إليها الدراسةːأهداف البحث  -05

 ؛التعرف على مهنة التدقيق اخلارجي ومدى تطبيقها يف املؤسسات اجلزائرية  -

 ؛مدى تطبيق املدقق اخلارجي يف اجلزائر ملعايري التدقيق الدولية املتعارف عليها  -
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 ؛وما مدى تطبيقها يف اجلزائرمعايري دولية للتدقيق ا حماولة إبراز الفائدة من سن - 

  ؛معرفة الغاية من التوجه حنو تدويل التدقيق  - 

الدولية على املهنة  التدقيق اإلطالع على آراء املختصني يف مدى إنعكاس توجه اجلزائر حنو التوحيـد وتطبيـق معـايري - 
  من جهة أخرى .يف اجلزائر وعلى انفتاحها 

 منهج الدراسة : -60

سيتم دراسة هذا البحث من جانبه النظري باالعتماد على املنهج منهجية البحث من الناحية النظرية : 6-1
يف اجلزائر ، وكذا االعتماد على املنهج  الوصفي  اخلارجي تدقيقملهنة الالتارخيي من خالل دراسة التطور التارخيي 

رد احلقائق اليت ية والعربية واجملاالت والبحوث واملقاالت العلمية وكذلك لسلدراسة ماجاءت به الكتب  واملراجع األجنب
،   تدقيق احلساباتالعلمية ذات العالقة مبوضوعات وتطورها من خالل االستعانة باملصادر  مهنة التدقيقجاءت به 

 كما نعتمد كذلك على املنهج التحليلي يف باقي  أطوار النظرية للدراسة . 

يعتمد هذا البحث من الناحية التطبيقية على املنهج التحليلي لتحليل البحث من الناحية التطبيقية :منهجية  6-2
ومبا أن هذا البحث له بعد تصوري، فسيتم استعمال استبيان  ،النتائج املتوصل إليها يف الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا 

برنامج احلزمة من  االستفادة، وقد مت دولية مع واقع البيئة اجلزائرية أمهية تطبيق املعايري ال الستقراءكأداة جلمع البيانات 
 .  (spss)للتحليل ملا يتميز به من السهولة والشمولية االجتماعيةللعلوم  صائيةاإلح

ومشلت هذه   ،االستبيان طريقة حيث اعتمدنا على  ،إيل حالة اجلزائر  هذه الدراسة تطرقنا يفحدود املكانية : 7-1
 .خمتلف أحناء  القطر اجلزائري  الدراسة

 : تتمثل احلدود الزمانية يفحدود الزمانية : 7-2

املؤرخ  10/01ر قانون رقم و صد 2010سنة غاية   إىل 1986دراسة نشأة وتطور مهنة التدقيق اخلارجي من سنة 
اجلانب التطبيقي من  أما،املعتمد واحملاسب احلسابات وحمافظ احملاسب لينظم مهنة اخلبري 29/06/2010يف 

 . السنة نفس من ديسمرب إىل 2016شهر سبتمرب   بني ما للفرتة امتدتالدراسة 

مشلت هذه الدراسة عينة من ذوي االختصاص يف اجملال وهم جمموعة من املهنيني وجمموعة   : بشريةحدود ال 7-3
 واحملاسبني املعتمدين ( من  ذوي ختصص  يف احملاسبة وتدقيقمن األكادمييني  ) األساتذة اجلامعيني واخلرباء حماسبيني 

 . ISAهبدف دراسة أمهية تقارير املدقق اخلارجي يف اجلزائر يف ظل إلزامية تطبيق معايري التدقيق الدولية 
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 : الدراسة صعوبات-08
 : يلي فيما تتمثل للدراسة احلسن السري اعرتضت اليت الصعوبات أهم لعل

 مبعايري تعلقي فيم خاصة يف مجيع أرجاء الوطن  اجلامعية املكتبات مستوى على باملوضوع املتعلقة املراجع قلة -
 ؛  حلداثة املوضوع الدولية التدقيق

 علمية إنطالقة مبثابة لكانت توفرت لو واليت ، وخصوصا يف موضوع معايري التدقيق السابقة الدراسات قلة -
 ؛ البحث ملوضوع مفيدة

 باحثال على حتم ما متكررة، بصفة الدولية التدقيق معايري نصوص تشهدها اليت واإلضافات التعديالت -
 بعض حتصيل يف صعوبة خلق كما نسبيا، القدمية املراجع من الكثري عن واإلستغناء حديثة مراجع إعتماد

 ؛ النصوص
من خالل الرفض  منهم املهنيني خاصة الدراسة جمتمع أفراد بعض من أو التجاوب السليب  التجاوب عدم -

 .لإلجابة أو التماطل يف الرد 

 :الدراسات السابقة -09

 تدراسات اليت اعتمدنا عليها فمنها من اعتمدال فإن ،تدقيقال مبجال املتعلقة املعايري من مجلة على الدراسة حتواءا
 من منفصلة مواضيع عن عبارة هيعلى مهنة التدقيق اخلارجي ومنها من اعتمدت على املعايري الدولية للتدقيق و 

 :أمهها  علمية، وملتقيات دوريات يف علمية وأحباث أطروحات

 صديقي مسعود ، حنو إطار متكامل للمراجعة املالية يف اجلزائر على ضوء جتارب الدولية ،رسالة  -
 ؛2004دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،

 شرقي عمار،التنظيم املهين للمراجعة ، رسالة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة  -
 ؛ 12/01/2013سطيف ،نوقشت يوم 

كلية العلوم رسالة دكتوراه  ،أمهية تبين معايري املراجعة الدولية يف ظل اإلصالح احملاسيب  ،سايح فايز  -
 ؛ 2015/2014، 2بليدة تصادية وعلوم التسيري ،جامعة االق

    شرف عبد احلليم حممود كراجة ،مدى تقييد مدققي احلسابات اخلارجيني بقواعد السلوك املهين يف أ -
الوسائل اليت تشجعهم على االلتزام هبا  ،رسالة  الدكتوراه ،جامعة  عمان ،األردن و األردن 

2005 /2004. 
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بغرض حتصيل اهلدف من الدراسة باإلجابة على التساؤالت املطروحة ومن خـالل حماولـة ːهيكل البحث  -10
 مباحـث  ثالث وكل فصل من اإلحاطة جبميع جوانب البحث ، إعتمدنا خطة هيكلها : أربع فصول 

 ؛اإلطار النظري لتقارير التدقيق اخلارجي  ːالفصل األول

 ؛تنظيم مهنة تدقيق اخلارجي وتطوره يف اجلزائر  ːالفصل الثاين

 ؛اإلطار العام ملعايري التدقيق الدولية ومدى تطبيقها يف اجلزائر  ːالفصل الثالث

أمهية إعداد تقارير التدقيق اخلارجي يف ظل حتمية تطبيق املعايري التدقيق الدولية سنتطرق إىل ːأخريا يف الفصل الرابع 
 نية .يف اجلزائر دراسة ميدا
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مع                                                                                                              متهيد :
تلعب مهنة  املؤسساتتعقد بيئة األعمال وزيادة احلاجة إىل معلومات ذات مصداقية للحكم على أداء ونتائج 

التدقيق دورا حيويا يف إضفاء صفة املصداقية على املعلومات املتعلقة بالقوائم املالية فضال عن دورها يف تقدمي خدمات 
وال شك أن مصداقية املعلومات يعد أمرا ضروريا سواء للمديرين أو ،أخرى كاالستشارات اإلدارية يف جماالت خمتلفة 

وهي قرارات حتتاج إىل  ˓هم من الفئات عند اختاذ القرارات تتعلق بتخصيص املوارد االستشاريني أو الدائنني أو غري 
 . واالعتماد عليها  علوماتاملحول مدى  مصداقية  تأكيدات وضمانات من طرف مستقل

حيث سنتطرق  ،  مطالب ةأربع إىلوكل مبحث  ، مباحث رئيسية  ةثالث إىلمن هذا املنطلق مت تقسيم هذا الفصل 
 ،التدقيق يف التدقيق أهدافيف املبحث األول إيل دراسة التطور التارخيي ملهنة التدقيق من خالل، النبذة التارخيية، تعر 

. فروض ومعايري التدقيق أنواع التدقيق،  

خلارجيني ، أمهية ملدققني اسنتناول فيه التدقيق اخلارجي من خالل تعريف التدقيق  اخلارجي، أنواع ا يناملبحث الثا أما
. صفات وأخالقيات مدقق اخلارجي  ،التدقيق اخلارجي ،األهدافالتدقيق اخلارجي   

واع هذه تقارير التدقيق اخلارجي من خالل تعريفها وصفاهتا وخصائصها وأن ːسنقوم بدراسة  ثالثأما املبحث ال
 التقارير .
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املطلب                                                                  التطور التارخيي  للتدقيق . ːاملبحث األول
 ːنبذة تارخيية  :األول

يعتمد عليها يف إختاذ  ق من صحة البيانات احملاسبية اليتنسان إىل التحقاإلنشأهتا من حاجة  تدقيقتستمد مهنة ال
كومات حيث تدل الوثائق لدى احل ه احلاجة أوالللواقع، وقد ظهرت هذ د من مطابقة تلك البياناتكو التأ القرارات،

 احلسابات . التارخيية على أن احلكومات قدماء املصريني واليونان كانت تستخدم املدققني للتأكد من صحة

نتيجة ما تفرضه العالقة التعاقدية  األصلهذا الطلب يف  أفقد نش ،الطلب على مهنة التدقيق شهد تطورا تارخييا  إن
بعد من التدقيق أماهو  إيلتوسع دور املدقق  إيل أدى األعمالبني املسامهني واملديرين ولكن مع تطور وتغري بيئة 

 .1التقليدي للقوائم املالية 

ر نشاطه يزاول ويدي اإلنسانحيث كان ،ر التدقيق وتطور مفهومه مع تطور النشاط االقتصادي وتعقده و ظه مع 
تفويض إدارهتا إيل أشخاص آخرين مبا فيها تسجيل  وبكرب حجم أعماله جلا إىل ،االقتصادي والتجاري بنفسه 

 كلت هلم إدارة نشاطاته .و رقابة من  وبذلك ظهرت احلاجة إىل ،العمليات املالية 
يف عهد كما لوحظ مع مرور الزمن ومع تطور املستمر للنشاط االقتصادي وظهور  الشركات الصناعية الضخمة  

 األفرادعلى مستوى  األموالفكانت ،ظهرت احلاجة إيل رؤوس أموال كبرية ملسايرة هذا التطور  ، الثورة الصناعية 
انفصال امللكية عن  إيل أدىوهذا بدوره ، األموالظهور شركات  إىل أدىمما  ،نادرة وكذا امتناع البعض عن املخاطرة 

 تدرجييا . اإلدارة
يشارك كل املسامهني يف التسيري وحىت تفويض البعض  أنوتطورها لوحظ انه من املستحيل  األموالمع ظهور شركات 

 ينبغيكفاءات متخصصة   إيلوهنا ظهرت احلاجة  ،خمتلف وظائف املؤسسة غري ممكن يف الغالب  بإدارةمنهم للقيام 
وهكذا فان انفصال ملكية رؤوس األموال عن إدارهتا كان سببا يف ظهور ،اقتناؤها من سوق العمل للقيام بتلك املهام 

    ب األموال عن نتيجة ما التدقيق الذي يقوم به شخص حمرتف حمايد  ومستقل . كوسيلة يطمئن هبا أصحا
 .2عدم التالعب فيه و استثمروه 

منت وتطورت يف ظل فكرة انفصال  أهناتتبع لتاريخ تطور مهنة التدقيق احلسابات يف العديد من دول العامل جيد امل
 يف استخدام راهتا مستقل عن مدى كفاية إداإىل رأي مهين  ؤسساتوذلك حلاجة مالك امل،  اإلدارةعن  امللكية

 .3مواردها املتاحة

 

                                                           

 . 10ص  ، 2007، املكتب اجلامعي احلديث  ،اإلسكندرية مصر ، أسس املراجعة اخلارجيةعبد الفتاح حممد الصحن ،حسن امحد عبيد ، شريفة على حسن ،1 
 .  08ص  ، 2008، الطبعة الثالثة ،  ديوان املطبوعات اجلامعية ، بن عكنون ،اجلزائر ،  املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إيل التطبيقحممد بوتني،2 
 .  0 5ص   ،2005، الطبعة الثانية ، دار الصفاء للطباعة والنشر   ، عمان  األردن ، مدخل للتدقيق احلديثامحد حلمي مجعة ،  3 
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التدقيق املنبثقة من مجعية  مفاهيمتتضح ابرز مالمح هذا التطور يف التعريف احلديث لتدقيق احلسابات من قبل جلنة 
يتعلق حبقائق  وتقوميها فيما إثبات أدلة:" عملية منتظمة وموضوعية للحصول على  1بأنه AAAاحملاسبة األمريكية 

يري احملددة ، وإيصال النتائج التطابق بني تلك احلقائق واملعاقتصادية ،وذلك للتحقق من درجة إحول وقائع وأحداث 
 . املعلومات املهتمني بذلك التحقق " يمستخدم إىل

مسودة حبث تتضمن مقرتحات   AICPAني للمحاسب األمريكيكما نشر جملس معايري التدقيق املنبثق عن املعهد 
تصاالت املدققني ، وقد أشار إىل أن مستخدمي املعلومات املهتمون باملعلومات املالية إو  التدقيق ، أداءلتطوير معايري 

 يرغبون يف أن يكون إيصاهلا هلم أكثر وضوحا .  مت مراجعتهااليت 

 مما أوسع و عمأ أضحىن هدف التدقيق إفالقانونية  األشكالنتيجة لتطور النشاط االقتصادي وتعدد جماالته وتنوع 
 األوليةره ، بينما هدف التدقيق يف مراحل تطو  املستفيدين إىلنتائجه  إيصالووسائل  إجراءاتهاستدعى معه التطور يف 

 والتالعب . والغش األخطاءكتشاف إ وينحصر يفكان وقائي حبث 

 .2كما مت يف تلك الفرتة تطبيق نظرية القيد املزدوج يف النظام احملاسيب حىت وإن مل تكون بالتطور اليت هي عليه حاليا 

 و لقوائم املالية تعرب بصورة صادقةخالل النصف األول من القرن احلايل حتول هدف التدقيق إىل تقرير ما إذا كانت ا
 عادلة عن نتائج العمليات يف الفرتة اليت أعدت عنها ،وعن املركز املايل يف هناية الفرتة. 

لتحقيق  وإجراءاته   املهتمني يف العديد من الدول على تطوير معايري التدقيقنييميكادعلى ما تقدم فقد ركز األ بناءا
هذا التوازن من  إىلالتوازن بني مسؤولية مدقق احلسابات القانونية واحتياجات مستخدمي تقارير املالية ، ومت الوصول 

 .بعدة مراحل  األمريكية الواليات املتحدة يفخالل ما يعرف "بالتقرير النمطي" ، ولقد مر التقرير النمطي 

وحدة وكان هذا التقرير يعد مبثابة شهادة بان القوائم املالية متثل حقيقة م التقرير صيغةذا مل يكن هل 1917ففي عام  
ة عدلت فيها تقرير مدقق املالية نشر  األوراقيئة أصدرت ه 1932ويف عام  ، األعمالاملركز املايل ونتائج 

         لتدقيقجممع احملاسبيني القانونيني األمريكي أول تقرير منطي مهين   أصدر 1993 عام يفو ،احلسابات
 أن القوائم املالية متثل بعدل املركز املايل ونتائج يفاحلسابات وتضمن التقرير مسؤولية مدقق احلسابات عن رأيه 

 . 3األعمال وال يزال هذا التطور مستمر حىت اآلن

                                                           
1 AAA , Committee on basic Auditing concepts, A Statement of basic Auditing Concepts, American Accounting 
Association ,1973,p,2. 
2 L COLLINS ,G  VALIN , Audit et control interne , Aspects financiers, opérationnels et stratégiques, 4ème 

édition Dallos, Paris 1992, p, 17 
3 Holmes, Arthur W. and Burns, David C, Auditing Standard Procedures, 9th Edition. Homewood Illinois. Irwin, 

Richard D, Inc.,1975,p904. 
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حتديدا يف عام يف العامل العريب ، فقد كانت مصر هي السباقة يف هذا املضمار ، ويف بداية القرن العشرين و  أما
 احملاسبيني    مجعية  إنشاءمت  1946( الذي نظم مهنة تدقيق احلسابات ، ويف عام 1صدر قانون رقم ) أ 1909

نه أ إال ، 1955وكان من أهم أهدافها تنظيم مهنة التدقيق ، وبعدها حولت اجلمعية إىل نقابة عام املراجعني   و
 : وات جديدة يف ذلك الوقت من أمههاقامت مصر بعدة خط 1955و  1950حتديدا بني 

شرتط لدخول مهنة التدقيق حد أوالذي قنن مهنة التدقيق و  1952قانون التدقيق سنة  إصدار: األوىلاخلطوة  -
                                                                                                                    من املؤهالت . أدىن

 إقراراتشرتاط مصادقة مدقق مستقل على معظم إلينص على مت تعديل قانون ضريبة الدخل  1953اخلطوة الثانية: 
 ضريبة الدخل .

هنا أش أيضايف العراق ،وواجبات وحقوق هذه املهنة  أعمالدستور هلذه املهنة ينظم  إصدار 1958: اخلطوة الثالثة
التشريعات الربيطانية ، وقد بينت  فقد كان لديها تشريعات مستمدة من -الربيطاينتقع حتت احلكم  -ن مصر أش

  املهنة يعطى من قبل احلكومة أو هيئة معرتف الكثري من حقوق وواجبات مدققي احلسابات ،وكان الرتخيص هلذه 
 هبا ، وقد نصت تلك التشريعات بعدم مزاولة موظفي الشركات ملهنة التدقيق .

 ومل  –ستعمار فرتة اإل أثناء –خمتلفا حيث وقع البلدان حتت احلكم الفرنسي  األمريف اجلزائر وسوريا فقد كان  أما
منذ  -القانون العثماين –تغيريات يف القانون التجاري الذي كان سائدا  أي إلجراءستعمار توافق إتكن فرنسا كسلطة 

ترمجة عن القانون الفرنسي الذي كان سائدا يف بداية  من أكثرهذا القانون مل يكن  أن،ويف احلقيقة  1850عام 
 القرن التاسع عشر ومل يكن هناك ذكر ملهنة التدقيق .

انت نتيجة البحث توخاة منها من جهة، ومن جهة أخرى كهداف املاألانت رهينة تدقيق كحقة للإن التطورات املتال
 كبرية اليت عرفتها التجارة العاملية وال جعلها تتماشى و التغريات ظري بغيةخرية من اجلانب النه األاملستمر لتطوير هذ

 . 1واليت شهدهتا املؤسسات اإلقتصادية على وجه اخلصوص االقتصاد العاملي بشكل عام ،

 

 

 

 

                                                           

ص ،6200اجلزائر، –ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون  املراجعة وتدقيق احلسابات اإلطار النظري واملمارسات التطبيقية،حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  1 

07 . 
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 :مهنة التدقيقالتطور التارخيي عرب العصور لل :(01)رقم  اجلدول

 املدة األمر بالتدقيق املدقق أهداف املدقق
الس تالسارق على إخمعاقبة 

 األموال، محاية األموال .
مرباطور ، الكنيسة، إلملك، ا رجل الدين ،احملاسب .

 احلكومة .
قبل امليالد إيل 2000من 

 ميالدي .1700
منع الغش، ومعاقبة فاعليه، 

 محاية األصول .
 احلكومة، احملاكم التجارية  .احملاسب 

 و املسامهني .
 1850إيل  1700من 

الغش واألخطاء، جتنب 
الشهادة على مصداقية 

 الكشوفات املالية

شخص مهين يف احملاسبة أو 
 القانوين .

 1900إيل  1850من  احلكومة و املسامهني .

الشهادة على صدق وسالمة 
 انتظام القوائم املالية التارخيية .

شخص مهين يف احملاسبة أو 
 القانوين .

 1940إيل  1900من  احلكومة و املسامهني .

الشهادة على صدق وسالمة 
 انتظام القوائم املالية التارخيية .

 شخص مهين يف املراجعة
 و احملاسبة . 

 احلكومة، البنوك
 املسامهني . 

 1970إيل  1940من 

الشهادة على نوعية نظام الرقابة 
الداخلية و إحرتام املعايري احملاسبية 

 املراجعة . ومعايري

شخص مهين يف املراجعة 
 واحملاسبة واالستشارة .

احلكومة، هيئات أخرى 
 املسامهني .

 1990إيل  1970من 

الشهادة على الصورة الصادقة 
للحسابات ونوعية نظام الرقابة 
الداخلية يف ظل احرتام املعاير 

 ضد الغش العاملي .

شخص مهين يف املراجعة 
 واحملاسبة واالستشارة .

احلكومة، هيئات أخرى 
 املسامهني .

 1990دأ من  ابت

، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون املراجعة وتدقيق احلسابات اإلطار النظري واملمارسات التطبيقيةحممد التهامي طواهر، مسعود صديقي، املصدر 
 .08، 07،ص 2006اجلزائر، –

ق ، لعملية التدقي مراآلهو  اإلمرباطور أوكان احلاكم  من خالل اجلدول نالحظ التطور التارخيي للتدقيق ، حيث
 أصبح يفوض به من طرف احلكومة وعملية لكن مع تطور اللني عن و ن مها املسؤ و حيث كان رجال الدين واحملاسب

 هيئات أخرى واملسامهني يف املؤسسة، ويقوم به شخص مؤهل ومهين يف التدقيق واحملاسبة .

صول، يف حني أصبح الدور الذي يقدمه املدقق تقدمي قدمياً معاقبة السارق على اإلختالس ومحاية األ هاهلدف منأما 
 للتدقيق . دوليةحرتام املعايري الإصورة صادقة للحسابات ونوعية نظام الرقابة الداخلية يف ظل 
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 تعريف التدقيق  :املطلب الثاين
ن احلسابات  أل،ومعناها يستمع  « audire » لمة يونانيةمن ك مشتقة « auditing » "جند أن كلمة "تدقيق

 كانت تتلى على املدقق. 

جبمعية احملاسبة األمريكية ، واليت ال خيتلف تعريفها  – تدقيقاملفاهيم األساسية للوفقا للجنة  –اصطالحا : التدقيق 
تتعلق حبقائق  –مبوضوعية  –" التدقيق هي عملية منظمة جلمع وتقومي أدلة إثبات ،عن التعاريف العديدة للتدقيق 

قتصادية للتأكد من درجة تطابق تلك احلقائق مع املعايري املوضوعة ، وتوصيل إىل مستخدمي إحول وقائع وأحداث 
 " . 1املعلومة املعنيني

 مايلي :من أهم عناصر التدقيق اليت تتضح يف التعريف السابق تشمل لعل 

 "، ولعل صفة نتائج إىلنشاط مستمر يقوم على التخطيط املسبق للوصول  أهنا يعىن: عملية منظمة أهنا  -
وحىت  أثناء أوقد تقع قبل  اليت األحداثقد يستدعى فحص ودراسة بعض  دققعمل امل أنهنا تؤكد  "ستمراراإل

  ؛ 2رأيه إبداء

ل دليل قد خيتلف إن األدلة ) و القرائن(وكذلك األمهية النسبية لك: مبوضوعيةيم أدلة إثبات يأهنا تتعلق جبمع وتق -
 ؛ألخرى من عملية 

 ختيار هذه األدلة مبوضوعية وإنه ينبغي عليه إإن املدقق يف حماولته للحصول على العدد الكايف من أدلة اإلثبات ،ف
 عتبارات أخرى .إحتفاظه برأي فين حمايد ودون التأثر بأي إتقوميها أيضا مبوضوعية مبا يؤكد 

   ن عماليات التدقيق هي احلقائق وإ: وعلى ذلك فقتصاديةإيتعلق األمر حبقائق حول وقائع وأحداث  -
  شكل معلومات حماسبية ، وعلى أن يراعى مايلي :يفقتصادية ، مبا ميكن ترمجته األحداث والوقائع والعماليات اإل

علق بنظام الرقابة إن هذه املعلومات احملاسبية قد تقدم يف شكل حسابات أو قوائم وتقارير مالية ، كما قد تت  -
 . ؤسساتالداخلية للم

 :ق احلقائق مع املعايري املوضوعيةمن درجة تطاب التأكد  -

    ؛مدى تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها يف إنتاج وعرض املعلومات احملاسبية بالقوائم املالية حمل التدقيق  -
 لومات : الصدق العدالة ومدى توافر اخلصائص التالية يف هذه املع،تزام بالقواعد القانونية املختصة إلمدى  -

 ؛... املالئمة
                                                           

 .13ص  ،  1998األردن، للنشر، وائل دار البنوك، يف املراقبة و التدقيق ، هللا عبد أمني خالد 1 
  .   13ص ،2011زمزم ناشرون وموزعون  ، عمان  األردن ،  ،الطبعة األوىل   ، أصول املراجعة،حامد طلبة حممد أبو هيبة   2 
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ا ميثل الناتج النهائي لعملية التدقيق ومبا يوضح مدى تعبري املعلومة احملاسبية بالقوائم للمعنيني هبا يف شكل تقرير إمن
 جله .أمن  أعدتاملالية عما 

 :بعض التعاريف األخرى

 تدقيق احلسابات عملية منتظمة ويعىن ذلك أن الفحص الذي يقوم به املدقق يعتمد على التخطيط املسبق و - 
 املعد قبل البدء يف عملية التدقيق .املتمثل يف برنامج التدقيق 

نتقاديا حمايد للتحقق إفحصا فنيا  ؤسسةأما التدقيق مبعناه املهين يعىن عملية فحص مستندات ودفاتر وسجالت امل -
 .1 قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلية ذلك على يفمعتمدا ي يف عدالة التقارير املالية  من صحة العماليات وإبداء الرأ

  م على العمليات اليت كفحص إنتقادي يسمح مبراجعة املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة واحل تدقيق هوال -
 . 2 النظم املقامة اليت أنتجت تلك العمليات جرت و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 11، ص  بق امرجع س حممد بوتني ، 1 
 .18، ص2004اإلسكندرية ، مصر،  الدار اجلامعي املراجعة بني النظرية والتطبيق،أمني السيد أمحد لطفي،  2 
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 : التدقيقهنة : املفاهيم املرتبطة مب (10) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .20، ص 2004 السيد أمحد لطفي، مرجع سابق، نياملصدر: أم

أدلة اإلثبات بطريقة موضوعية  و املرتبطة  التدقيق تقوم جبمع وتقييمعملية جند أن  من خالل الشكل املوضح أعاله
 قتصادية قصد التأكيد على مطابقتها مع املعايري املتعارف عليها وتوصيل النتائج إىل األطراف املعنية .باألحداث اإل

طرف مهين عرفت منظمة العمل الفرنسية التدقيق على أنه مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من 
 يستعمل جمموعة من تقنيات املعلومات و التقييم بغية إصدار حكم معلل ومستقل ، إستنادا على معايري التقييم، و

تقدير مصداقية وفعالية النظام واإلجراءات املتعلقة بالتنظيم ، ومل تكتفي املنظمة بالتعريف السابق و أضافت توضيح 
 :  1اً ألهداف املتوخاة منهاينظر من خالله للتدقيق من منظورين تبع

                                                           

 . 10،ص رجع سابقمحممد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  1  

 التدقيق

موضوعيجمع وتقييم أدلة اإلثبات بشكل   

 

بين من وجود درجة تطابق التأكدبهدف   

 

 معايير مقررة

 

اثحدوأتأكيدات خاصة بتصرفات   

إلىوبهدف توصيل النتائج   

 

ينينعالممستخدمين ال  
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 ؛تقدير نوعية املعلومات : أي تشكيل رأي حول املعلومات املنتجة داخل املؤسسة -
  .تقدير النجاعة وفعالية النظام املعلومايت و التنظيم   -

   :رتكز على النقاط التالية ي تدقيقتعاريف السابقة نالحظ أن المن خالل ال

 السجالت احملاسبية للتأكد من صحة وسالمة العمليات اليت مت تسجيلها،: أي فحص البيانات و الفحص  -
  ؛حتليلها و تبوبيها

 املؤسسة، و : وهو احلكم على صالحية الكشوفات املالية اخلتامية للتعبري السليم على نتيجة أعمالالتحقيق -
 ؛مدى تشكيلها للمركز املايل احلقيقي هلا

أو  والتحقيق يف شكل تقرير موجه إىل األطراف املعنية سواء داخلية: أي بلورة نتائج الفحص التقرير -
 خارجية.

التدقيق هو عملية أو طريقة منهجية منظمة  ميكن إستنتاج تعريف للتدقيق باإلستناد إىل التعاريف السابقة على أنه :
من داخل أو خارج  كان جلمع وتقييم أدلة اإلثبات، يقوم هبا شخص مهين مستقل مؤهل علمياً وعملياً، سواء

 املؤسسة، بفحص السجالت واملستندات احملاسبية و إعطاء رأي فين حمايد و الكشوفات املالية للتأكد من صحة و
و   شوفات املالية اخلتامية، وبلورة نتائج الفحصكحية الالقتصادية ، و حول صالمة العمليات املنجزة ألحداث االس

 . املعنية خال فرتة زمنية معينة األطراف إىلل تقرير، وتبليغ النتائج كالتحقيق يف ش
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 أهداف وأنواع  التدقيق .:املطلب الثالث
 (   200للتدقيق رقم  الدويل: )املعيار أهداف التدقيق  :الفرع األول

 األهدافعلى مهنة تدقيق احلسابات من حيث  أتىالتغري الكبري الذي  إىليقودنا التطور التارخيي لتدقيق احلسابات 
كتشاف ما إتصر على واملضمون ، فخالل مسرية هذه املهنة على مر السنني تبني أن التدقيق كان عملية حسابات تق

 .1ا يف الدفاتر احملاسبية للمؤسسة من غش أو أخطاء أو عمليات تزويرقد يكون موجود

 وتفصيلي،،لذلك كان التدقيق  واألخطاءختالس كتشاف التالعب واإلإكان اهلدف من التدقيق   1900قبل عام  -
 . 2 يوجد نظام رقابة داخلية ال

،ولذلك كان التدقيق  واألخطاءختالس كتشاف التالعب واإلإ كان اهلدف من التدقيق  1900قبل عام  - 
 تفصيلي، وال يوجد  نظام الرقابة الداخلية .

كان اهلدف من التدقيق حتديد مدى سالمة املركز املايل وصحته باإلضافة إىل   1940حىت  1905من  -  
 كتشاف التالعب واألخطاء ، وبدء االهتمام بالرقابة الداخلية . إ

،ومث التحول حنو  املايل املركزكان اهلدف من التدقيق حتديد مدى سالمة وصحة   1960 حىت 1940من  -  
 الذي يعتمد على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية . بارياالختالتدقيق 

    حىت اآلن أضيف أهداف عديدة للتدقيق منها : 1960من عام  -

مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققته من أهداف ، ودراسة األسباب اليت حالت دون الوصول إىل  -
                                                                                                   ؛3 األهداف احملددة

                                                              ؛تقييم نتائج األعمال بالنسبة إىل ما كان مستهدفا منها  -
                                     ؛كفاية إنتاجية ممكنة يف مجيع نواحي النشاط القضاء على اإلسراف من خالل حتقيق أقصى   -
                                                                         ؛حتقيق أقصى قدر من الرفاهية ألفراد اجملتمع  -
                  ؛حمل التدقيق  ؤسسةى العميل أو املية التدقيق علختفيض خطر التدقيق وذلك لصعوبة تقدير أثار عمل -
 ؛ 4من أن  املؤسسة تقوم مبسك الدفاتر احملاسبية اليت نص عليها املشرع التأكد -

                                                           

  1 زهري احلدرب، "علم تدقيق احلسابات "، الطبعة األوىل  ،  دار البداية  ناشرون وموزعون  ،عمان ، األردن ، 2010 ص.14
² R .G BROWN, Changing objectives and Techniques , Independent Auditing Standards , Ed  , J , 
C . ROY , HOLT ,  Rinehart & Winston Inc . N . Y .,1964,p 2-18. 

  3 متوىل حممد اجلمل  ،  عبد املنعم حممود ،املراجعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة  مصر ، 1973 ص19 .

  4  زهري احلدرب، مرجع سابق ، 2010 ص 15. 
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                            ؛التأكد من صحة ودقة البيانات احملاسبية الواردة يف الدفاتر والسجالت احملاسبية اليت حبوزة املؤسسة  -
                  ؛كتشاف ماقد يوجد يف الدفاتر احملاسبية من أخطاء حماسبية أو تزوير أو غش يف األرقام املدونة إ -
                       ؛و جملس اإلدارة أتقييم نتائج أعمال املؤسسة ومطابقتها لألهداف املرسومة سابقا من قبل مالكني  -
 من خالل اإلقالل من املصروفات الغري املربرة . التأكد من الكفاية اإلنتاجية وذلك -

دقيق هو إبداء رأي فين حمايد عما إذا كانت التقارير تلعملية ال الرئيسينلخص اهلدف  أنمن خالل ما تقدم ميكن 
حمل التدقيق ونتائج أعمال والتدفقات النقدية عن تلك  ؤسسةاملالية تعرب بصورة صادقة وعادلة عن املركز املايل للم

 الفرتة .

هدف التدقيق للقوائم  أنعلى  200للمحاسبيني على ماتقدم يف املعيار الدويل للتدقيق رقم  الدويلاالحتاد  أكدلقد 
ع اجلوانب املادية أن يتمكن املدقق من إعطاء الرأي عن ما إذا كانت القوائم املالية معدة ومن مجي -:1املالية يكون

 طبقا إلطار معروف من التقارير املالية .

وميكن تقسيم  من خالل ماسبق ميكن القول أن أهداف التدقيق قد تطورت نتيجة عوامل عدة يف الفرتة األخرية ،
  : أهداف املراجعة إىل جمموعتني

 :2األهداف التقليدية   -
  ؛عليهاالتأكد من صحة البيانات احملاسبية ومدى اإلعتماد  -
 ؛إىل أدلة وبراهني عن عدالة الكشوفات املالية ستناداإإبداء رأي فين  -
 ؛ت احملاسبية من أخطاء وغش كتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالإ -
 ؛ة داخلية جيدةكد من وجود رقابالتأ اللخطاء من خألاب اكالتقليل من فرص إرت  -
 ؛دارية املناسبةإلا ختاذ القراراتإدارة على وضع السياسات و إلمساعدة ا -
 ؛مساعدة الدوائر املالية يف حتديد الوعاء الضرييب   -
  .قتصاد الوطينإلخرى يف ختطيط األومية اكمساعدة اجلهات احل  -

 
 

                                                           

 03/11/2014تاريخ االطالع طبقاً ملعايري التدقيق حسب املوقع االلكرتوين  ،  ،" األهداف العامة للمدقق املستقل وإجراء التدقيق" (  ،200ISAمعيار التدقيق) 1  
 .45ص ،

http://www.archive.org/download/Isas2000/200.PDF 
 

 .15،ص 1999األردن، -الطبعة األوىل، مؤسسة الوراق، عمان ، أساسيات التدقيق يف ظل املعايري األمريكية و الدولية،حسني القاضي، حسني دحدوح 2  

http://www.archive.org/download/Isas2000/200.PDF
http://www.archive.org/download/Isas2000/200.PDF
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 :1األهداف احلديثة -
 ؛مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها ومدى حتقيق األهداف وحتديد اإلحنرافات و أسباهبا وطرق معاجلتها  -
 ؛تقييم نتائج األعمال وفقاً ألهداف املرسومة  -
 ؛حتقيق أقصى كفاءة إنتاجية ممكنة عن طريق منع اإلسراف يف مجيع نواحي النشاط -
 .حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد   -
وخصوم املؤسسة والتحقق من  أصولي فين حمايد يف إطار القيام بالفحص والتحقيق يف العناصر رأداء إب -

 . 2والطرق املطبقة اإلجراءات

 :أمهية التدقيق :الفرع الثاين
كرب حجم املؤسسة وزاد عدد  إىل مستخدمي الكشوفات املالية أو املستفيدين منها، وكلما التدقيقترجع أمهية 

الكشوفات يف  ستخدام هذهإلكلما أصبحت مهمة مدقق احلسابات أ كثر صعوبة نظرا  مستخدمي البيانات احملاسبية
ويتمثل دور املدقق يف أنه يضيف قيمة للمعلومات اإلقتصادية اليت تنتج من النظام احملاسيب  ،بناء القرارات اإلقتصادية
وتكمن ، .القيمة بالرقابة و الثقة البيانات لرتشيد أحكامهم وقراراهتم، وميكن وصف هذه ملصلحة مستخدمي هذه
 أمهية تدقيق يف مايلي :

باملعلومات الكافية اليت حيتاجوهنا وذلك بتخفيض مقدار عدم التأكد لديهم ،  تزويد مستخدمي املعلومة -
 ؛وبالتايل جتنبهم خماطر إختاذ القرارات

حيصلون عليها من يساهم تقرير التدقيق يف إختاذ قرار معني، وذلك من خالل املعلومات ذات القيمة اليت  -
 ؛خالله 

 .تجنب النتائج غري املرغوب فيهالختاذ موقف مناسب يؤدي ون باعثاً ودافعاً يف  إتك -

مستقل   ملنبثقة عن علم احملاسبة ، ولكنهالتدقيق احد العلوم ا يعترب:الفرق بني التدقيق واحملاسبة   :الفرع الثالث
اليت تقدمها عنها ، ويعترب درجة متقدمة عن علم احملاسبة ، حيث يعىن بقياس مدى الثقة يف البيانات واملعلومات 

 احملاسبة ملستخدمي هذه املعلومات والبيانات . فالتدقيق كعلم منبثق من علم احملاسبة يضفي على بياناهتا املصداقية و
صحيح أن التدقيق واحملاسبة كالمها معين باملستندات والوثائق اليت ،الثقة ال لشيء إال لكونه يقدم من جهة حمايدة 

 اسبية.واجلدول التايل يبني الفرق بني احملاسبة وتدقيق احلسابات :حتمل يف طياهتا األرقام احمل

                                                           

األردن، -ع والطباعة، عمانيدار املسرية للنشر والتوز الطبعة األوىل،  ، علم تدقيق احلسابات العملي،رأفت سالمة ، امحد يوسف كلبونة ، عمر حممد زريقات   1  
 .26، ص 2011

2 M  Belaiboud, Guide pratique d’audit financier et comptable, La maison Des livres, Alger, 1982, p, 22,23. 
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  الفرق بني احملاسبة وتدقيق احلسابات : :(02)رقم اجلدول 

 احملاسبة ومسك الدفاتر تدقيق احلسابات
 دفرت اليومية ومن مث يفيقوم احملاسب بالتسجيل  - مراجعة األعمال اليت قام هبا احملاسب . -

 دفرت األستاذ .الرتحيل إىل 
ها . مجع املعلومات ومن مث تنظيمها ملراجعت بعملية الرتصيد وعمل املوازنة  يقوم احملاسب - -

 الالزمة لكل حساب . 
وإعداد جدول حسابات  إعداد ميزان املراجعة - إبداء رأي فين  حمايد .-

 .النتائج
 عمل قيود التسوية .- العمل مبوضوعية. -
 تنظيم حساب نتيجة األعمال . - العمل حبيادية.-
 تنظيم امليزانية العمومية .- العمل باستقاللية. -

األردن، -ع والطباعة، عمانيدار املسرية للنشر والتوز الطبعة األوىل،  ، علم تدقيق احلسابات العملي،رأفت سالمة ، امحد يوسف كلبونة ، عمر حممد زريقات   :املصدر 
 .26، ص 2011

 ( 530)املعيار الدويل للتدقيق رقم  أنواع التدقيق  :الفرع الرابع

ميكن تصنيف عملية التدقيق إىل عدة أنواع وكل نوع يتضمن عدة أجزاء ، حيث أن مفهوم التدقيق ومبادئه العلمية ال 
 مايلى : وبناء على ما تقدم ميكن حصر أنواع التدقيق إىل ،ختتلف باختالف الزاوية اليت ننظر منها إىل عملية التدقيق 

 ؛:التدقيق الكامل والتدقيق اجلزئي من حيث احلدود     -
 ؛: التدقيق التفصيلي والتدقيق االختباري من حيث مدى الفحص -
 ؛: التدقيق النهائي والتدقيق املستمر من حيث التوقيت  -
 ؛: التدقيق اإللزامي والتدقيق االختياري من حيث اإللزام  -
 ؛: التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي من حيث االستقالل  -

                                                                               :التدقيق من حيث احلدود: أوال
غري حمدد للعمل الذي يؤديه ،وال يعىن فحص كل عملية  إطاراوهو التدقيق الذي خيول للمدقق  : التدقيق الكامل

املستويات املتعارف عليها ،ويتعني على املدقق يف هناية  أوخيضع التدقيق للمعايري  وإمنامعينة ، فرتة حماسبيةالل خمتت 
 املالية ككل بغض النظر عن نطاق الفحص و التقاريرالفين احملايد عن مدى عدالة وصحة  الرأييقدم  أن األمر

ى مجيع مفردات حىت تلك اليت مل ختضع للفحص ويالحظ تغط مسؤولياته أناملفردات اليت مشلتها اختباراته ، حيث 
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ولذلك يناسب هذا التدقيق املنشات ،للمدقق احلرية يف حتديد مفرداته اليت تشملها اختباراته  أنيف هذه احلالة 
سلطة التدقيق بتحديد حجم نطاق وال جيوز احلد من ،على الرقابة الداخلية تلك اليت ال تعتمد نظامها  أوالصغرية 

  1لتدقيق يف كل من التدقيق الكامل والكامل االختياري .ا

وهو التدقيق الذي يقتصر فيه عمل املدقق على بعض العماليات املعنية أي أن التدقيق يتضمن التدقيق اجلزئي :  -
اجملال ،ويراعي أن اجلهة اليت تعني املدقق  هي اليت حتدد العماليات املطلوب  تدقيقها   وضع قيود على النطاق ،أو

نطاق التدقيق املكلف به ،ولذلك يتطلب  أواملدقق يف جمال  مسؤوليةعلى سبيل احلصر ، ويف هذه احلالة تنحصر 
من التقرير عن اخلطوات اليت  حىت يتمكن املدقق ،واهلدف منه تفاق كتايب بني حدود التدقيق إهنا وجود  األمر

، ويتعني على تفاق إلري يف القيام بشيء مل ينص عليه اتبعت والنتائج اليت توصل إليها كي ال ينسب إليه التقصإ
 . 2املدقق إبراز يف تقريره تفاصيل ماقام به من عمل لتحديد مسؤوليته بوضوح ملستخدمي ذلك القرار

 ما يلي : اجلزئيمن أمثلة التدقيق 

 ؛تفاق على تدقيق العماليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات اإل -
 ؛على تدقيق العمليات اخلاصة باملخازن اإلتفاق -
 ؛على تدقيق العماليات اآلجلة خالل فرتة معينة  اإلتفاق -
 ؛على تدقيق عناصر قائمة املركز املايل فقط اإلتفاق -
 لتزاماهتا .إعلى سداد  ؤسسةعلى دراسة قدرة امل اإلتفاق -

                                                                                             : التدقيق من حيث الفحص ثانيا
مجيع قيود والدفاتر والسجالت واملستندات وهو التدقيق الذي يقوم املدقق من خالله بفحص : التدقيق التفصيلي -

 التالعب . أوالغش  أو األخطاءخالية من  أهناصحيحة ،كما  وأهنامجيع العماليات مقيدة بانتظام  أنمن  للتأكد

وهو التدقيق الذي يعتمد على اقتناع املدقق بصحة وسالمة نظام الرقابة الداخلية ، ويتم هذا :التدقيق االختباري - 
 حد هذه األساليب :أالتدقيق بإتباع املدقق 
     ؛التقدير الشخصي 

    .العينات اإلحصائية  
 

                                                           

 . 37سالمة حممود ، أامحد يوسف كلبونة ، عمر حممد زريقات ، مرجع سابق ، ص  1 
 .188، ص 2006،املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية ، مصر ، دراسات متقدمة يف احملاسبة واملراجعةكمال الدين الدهراوي ، حممد السيد سرايا  ،  2  
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                                                                                    : التدقيق من حيث التوقيت :ثالثا
 أيبدن املدقق لصغرية واملتوسطة احلجم ، وذلك إلا ؤسساتيعد التدقيق النهائي مناسبا للم :التدقيق النهائي  -

عديل للبيانات بعد ت أي أوالدفاتر وترصيد احلسابات ، وهذا لضمان عدم حدوث تالعبات  إقفالعمله بعد 
يف العمل داخل املؤسسة وذلك لعدم تردد املدقق ومساعديه على رتباك إعدم حدوث  إىلنه يؤدي أ،كما تدقيقها

،ويعني املدقق  القائمني بعملية التدقيق حتماالت السهو من جانبإنه يؤدى إىل ختفيض أاملؤسسة ،باإلضافة إىل 
 .1عادة يف مثل هذا النوع بعد االنتهاء من التسويات 

ت إىل أخر أو يعد التدقيق املستمر الذي يقوم به مدقق احلسابات بالرتدد على املؤسسة من وق: التدقيق املستمر-
غري دورية للقيام بفحص العماليات احملاسبية إيل متت ،ومبعىن آخر يعد التدقيق الذي يتم أوال على فرتات دورية أو 
 .املالية بأول خالل السنة 

                                                                          التدقيق من حيث اإللزام : :رابعا 
تعيني املدقق من خالل  وهو التدقيق الذي تلتزم به املؤسسة وفقا لقانون السائد ، ويتم : اإللزاميالتدقيق -

يعني  أنامن ،وجيب بالتض ولونحالة تعدد املدققني فإهنم مسؤ  ،ويف أتعابهاجلمعية العامة وهي اليت تقدر 
( .اختباريإ) املدقق األول ،ومن الضروري أن يكون التدقيق يف هذه احلالة كامالاملؤسسة  مالكي  

 و صحاب املؤسسة ختياري ، ويرجع أمر تقرير القيام به إىل أإاألصل يف التدقيق أن يكون :التدقيق غري اإللزامي -
  ن هذا التدقيق يناسب شركات األشخاص واملؤسسات الفردية ألنه يزيد من إلذلك ف ،صلحة املهلم  ن غريهم مم
طمئنان الشريك املوصى يف احلسابات ألنه غري مسموح إطمئنان إىل حسابات املعتمدة من املدقق،وكذلك اإل الثقة و

 التقارير املالية املعتمدة من املدقق عند طلب القروض . إىلطمئنان البنوك إباإلضافة إىل له بالتدخل يف اإلدارة ،

ستقالل :التدقيق من حيث اإلخامسا :  
بل اإلدارة ، أو الفحص لعمليات املؤسسة ودفاترها وسجالهتا ومستنداهتا من قوهو  :التدقيق الداخلي 

املؤسسة ، وهي متثل جزء من الرقابة الداخلية . قسم من داخل  

نتقادي احملايد لدفاتر والسجالت ومستندات املؤسسة من طرف شخص وهو الفحص اإل : التدقيق اخلارجي -
فين حمايد عن  رأي إبداءخارجي  مبوجب عقد يتقاضى عنه أتعاب تبعا لنوعية الفحص املطلوب منه ، وذلك هبدف 

بني التدقيق وعلى الرغم من التشابه والتعاون والتكامل ،سالمة وصدق وعدالة التقارير املالية املقدمة يف فرتة معينة 
 : ييل مافات بينهما ميكن إجيازها فيهناك اختال أن إالالداخلي والتدقيق اخلارجي 

                                                           
 . 27،ص رجع سابقمحممد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  1
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  من حيث اهلدف .  -
 من حيث العالقة باملؤسسة .   -
 من حيث نطاق وحدود العمل .  -
 من حيث التوقيت املناسب لألداء .  -
  :وذلك كما يوضح اجلدول التايل من حيث املستفدين  . -
  الفرق بني التدقيق الداخلي والتدقيق اخلارجي: (03 )اجلدول رقم  -

 

 .43،ص1998اجلامعي احلديث ازراويط، اإلسكندرية،  املكتب حممد الفيومي/ عوض فهمي، : املصدر

 

 

 بيان  التدقيق الداخلي التدقيق اخلارجي 
 إبداء رأي فين حمايد عن سالمة وصدق وعدالة-

وصيل النتائج التقارير املالية املقدمة يف فرتة معينة وت
 إيل الفئات املستفيدة منها .

اجية من حتقيق أعلى كفاية إدارية وإنت-
القضاء على اإلسراف خالل 

كتشاف التالعب األخطاء إو 
 والتالعبات .

 التأكد من صحة املعلوماتاملقدمة-
طط لإلدارة لالسرتشاد هبا يف رسم اخل

 واختاذ القرارات وتنفيذها. 

 اهلدف

سة شخص طبيعي أو معنوي مهين من خارج املؤس
 )مستقل(

ية بعملعالقة القائم  موظف من داخل املؤسسة ) تابع هلا(
ةالتدقيق باملؤسس  

م بني يتحدد نطاق وحدود عمل املدقق وفقا لعقد مرب 
عايري املؤسسة واملدقق اخلارجي ، والعرف السائد ، م

 التدقيق املتعارف عليها .

عة اإلدارة حتدد نطاق عمل املدقق ،كما أن طبي
ماليات عمل املدقق الداخلي تسمح له بتوسيع  ع

لديه من وقت الفحص واالختبارات ملا 
 وإمكانيات تساعده على عملية التدقيق.

قنطاق وحدود التدقي  

ة دورية يتم الفحص مرة واحدة)هنائية( أو خالل فرت -
 أو غري دورية طوال السنة املالية ) مستمرة( .

املالية . يتم الفحص بصورة مستمرة طوال السنة-  
اختيارية وفقا حلجم املؤسسة .-  

 التوقيت املناسب
ء لألدا  

إلزامية وفقا للقانون السائد.-  
قراء التقارير املالية .-  

 املستفيدين  إدارة املؤسسة .
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 لتزامات املدقق .إفروض ومعايري التدقيق و  املطلب الرابع :

نه قاعدة حتظى بقبول عام ،وتعرب عن التطبيق العملي ،وتستخدم يف أالفرض  يعرف  :فروض التدقيق :الفرع األول 
 يف األفكار أساسها على تبىن ، مسبقة معتقدات عن عبارة  وهو ،أو ترشيد السلوك معني من املشاكل  حل نوع

 على تتوفر أن جيب األخرى هي ، التدقيق مشكلة حل إطار ويف ة،مبسط و ممنهجة تكون حىت التحليل عملية إطار
 : 1أهم فروض التدقيق وهي يليويف ما  هلا شاملة نظرية إلجياد اإلفرتاضات من جمموعة

من أدلة اإلثبات الكافية إلزالة حالة عدم تأكد وجود جمموعة  إىلويربر هذا الفرض احلاجة :فرض عدم التأكد  -
 األسباب التالية :ويرجع عدم التأكد يف اجملال احملاسيب إىل 

                                                                       ؛ستخدام غري املتكامل للبيانات احملاسبية اإل -
                                                        ؛ختاذ القرارات إقبلية عند عدم القدرة على تقرير كافة الظروف املست -
 تصال يف التنظيم .عدم وجود نظام جيد لإل -

 أعمال    فيما كلف به من  رأيهاملدقق عندما ميارس عمله يصبح مسؤوال على  أنعتبار إب:ستقالل املدقق إرض ف - 
 من املقومات : أساسنيستقالل على نوعني ،ويعتمد فرض اإل

                               ؛وهي اليت تتعلق بشخص املدقق وتكوينه العلمي واخللقي وخربته العلمية    :املقومات الذاتية -
 .حلكومية من أحكام وقواعد وضماناتاملقومات املوضوعية :وهي ما تتضمنه التشريعات وما تصدره اهليئات ا -

الشخصي عند ممارسة وضيفته ويف ظل غياب أي أن املدقق يستخدم حكمه فرض توافر تأهيل خاص للمدقق :-
إطار متكامل لنظريات اإلثبات يف التدقيق ،فان املدقق يتعرض ملشاكل حماسبية وضريبية عند قيامه بالفحص ، وكل 

 هذا يتطلب قدر عملي وعلمي كاف ألداء مهمته .

مراقبة  يتضمن جمموعة من عمالياتعن نظام الرقابة الداخلية هي عبارة فرض توافر نظام كاف للرقابة الداخلية :- 
 :ا يليلضمان حسن سري العمل داخل املؤسسة وتشمل الرقابة الداخلية م اإلدارةخمتلفة إدارية أو حماسبية سنتها 

 السياسات اإلدارية وفقا للخطة وممكنة وضمان تنفيذ  وإدارية إنتاجية كفاية  أعلىوهدفها حتقيق  : اإلداريةالرقابة -
 ؛ التدريب (–التقارير –دراسة الوقت  –التكاليف املعيارية –)املوازناتوسائلها 

ومن وسائلها  ،عتماد عليهااسبية املسجلة بالدفاتر ودرجة اإلتبار دقة البيانات احملخإ: وهدفها الرقابة احملاسبية -
 ؛التدقيق الداخلي(  -اجلرد املستمر –)حسابات املراقبة 

                                                           

 . 62، 25  ، ص ،  2004، مصر ، اجلامعية الدار ، (والعملية العلمية ألسسة )املراجع أسس ، وآخرون ، الصبان مسري حممد ، الصحن الفتاح عبد 1 
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ومن وسائلها ،ستعمال إختالس أو ضياع أو سرقة أو سوء إوهدفه محاية أصول  املؤسسة من أي  ضبط داخلي :-
 حتديد االختصاصات واملسؤوليات (.–) تقسيم العمل 

الضرييب  اإلقرارقبول  وأ األرباحعند توزيع  األساستقرير املدقق يعترب  أنيعين فرض الصدق يف حمتويات التدقيق :-
،وينشا فرض الصدق من حقيقة وضع املدقق  اإلدارة إىليقع على املدقق وال يستطيع نقله  اإلثباتعبئ  أن،كما 

 .خارجها  أواملصاحل يف املؤسسة من داخلها  أصحاب األطرافباعتباره حمل ثقة مجيع 

 األمريكيني صدر جممع احملاسبنيألقد  (AICPA) بواسطة جملس معايري التدقيق  : التدقيق معايري : الفرع الثاين
 قائمة مبعايري التدقيق ، حيث مت تبويبها يف ثالث جمموعات وهي :

اجملموعة األوىل : املعايري الشخصية -   
اجملموعة الثانية : املعايري العمل امليداين -  
اجملموعة األوىل : املعايري التقرير -  

شخصية ملدقق حتتوي على الصفات ال ألهناشخصية  بأهناتوصف هذه املعايري  :أوال : املعايري الشخصية  -
 . 1 احلسابات اخلارجي 

 : ثانيا: معايري العمل امليداين  -

دراسة وتقييم نظام الرقابة  أمهيةالفنية ،كما تربز لنا  واإلجراءاتترتبط هذه املعايري خبطوات تنفيذ عملية التدقيق ، 
 الداخلية ، ومن مث حتديد حجم االختبارات .

 :املعايري التقرير) تقرير املدقق(ثالثا:  -

التايل يوضح أهم املعايري وطريقة  شكلوال،بكيفية إعداد التقرير النهائي ملدقق احلسابات هذه املعايري ترتبط  
 : 2تقسيمها

 

 

 

 
                                                           

  1 احمد حلمي جمعة ، مرجع سابق ،  ص 26.

  2حلمي محمود نمر ،  نظرية المحاسبة المالية ،المراجعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة   ، 2007 ، ص 264-252 .
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 :أهم املعايري وطريقة تقسيمها  : (02) رقم الشكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املعايري
ةالشخصي  

المعيار األول :يجب أن يتم 
ص أداء التدقيق بواسطة شخ
أو أشخاص حصلوا على 
 مستوى مالئم من التدريب

لفنية وتتوافر لديهم المهارة ا
المالئمة للعمل كمدقق أو 

معيار وينقسم هذا ال،كمدققين 
:إلي   

.يالتأهيل العلمي أو الدراس-  

ة التأهيل العملي والخبر -
.المهنية   

لمي الربط بين التأهيل الع-
والعملي ومتطلبات األداء 
المهني من خالل جدول 

:يتضمن   

جدول المحاسبين أو * 
.المدققين تحت التمرين   

جدول المحاسبين أو *
.المدققين  

 جدول مساعدي المحاسبين*
.او المدققين   

 

المعيار الثاني :يجب ممارسة 
 أداءالعناية المعتادة عند 

عدادالتدقيق  التقرير وا   
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املعايري 
 الشخصية

جيب أن تتوفر : املعيار الثالث
يف املدقق أو املدققني خالل  

كافة مراحل العمل 
االستقالل يف االجتاه الذهين 

هذا املعيار األبعاد ويتضمن 
 الثالثة التالية:

  إعداد برنامج التدقيق-
الفحص .-  

إعداد التقرير-  

 معايير العمل
 الميداني

ختطيط  املعيار الرابع : جيب أن يتم
العمل وختصيص املهام على 

لى املساعدين واإلشراف عليهم ع
ار حنو مالئم . ويرتكز هذا املعي

:على عنصر الوقت من حيث   

  ققاملد توقيت تعيني -
 اخلارجي.

دقيق توقيت القيام بالت-  
ات توقيت تنفيذ إجراء-

 التدقيق .

 

المعيار الخامس :جيب التوصل اىل فهم  
قيق كاف للرقابة الداخلية لتخطيط التد
بارات اليت وحتديد طبيعة وتوقيت ومدى االخت

 جيب القيام هبا

املعيار السادس جيب احلصول على األدلة 
الكافية من خالل الفحص واملالحظة 
توفر واالستفسار وإرسال املصادقات حىت ي
م املالية أساس مناسب للتوصل لرأي يف القوائ

 محل التدقيق .

بة الوصف الكتايب لنظام الرقا -
 الداخلية .

 استخدام خرائط التدفق لوصف-
 نظام الرقابة الداخلية.

إعداد قوائم استقصاء عن نظام -
 الرقابة الداخلية .

إعداد وبعد الدراسة السابقة يقوم ب-
تتضمن :ورقة حبث   

خليةاط قوة قي نظام الرقابة الدانق-  

نقاط الضعف-  

سسة التوصيات المقترحة للمؤ  -
    .محل الدراسة
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 . 264-252،املراجعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة   ، بالتصرف  ص  نظرية احملاسبة املاليةحلمي حممود منر ،  :  املصدر

 

 

 

 

 معايير
رالتقري  

 

دد جيب أن حي:السابعالمعيار 
الية التقرير ما إذا كانت القوائم امل

ة املتعارف تتفق مع املبادئ احملاسبي
سابع عليها من وجهة نظر املعيار ال

 إىل اجملموعات التالية :

 املعيار الثامن: جيب ان يذكر
يف    بالتقرير حاالت عدم الثبات

تعارف تطبيقا مبادئ احملاسبة امل
الفرتة بني الفرتة احلالية و عليها 

.السابقة عليها  

س املعيار التاسع: ما مل يذكر عك
د ذلك يف التقرير التدقيق يع
املالية ماإلفصاح والشفافية بالقوائ  

  
وى جيب أن حيت:عاشرالمعيار ال

ن رأيه يف التقرير على تعبري املدقق ع
عن  القوائم املالية ككل أو على رأيه
عدم  بعض العناصر اليت أثرت على

ن إبداء الرأي.وبناءا على ذلك ميك
 تقسيم رأي املدقق إىل :

 

:المجموعة األولى   

مبدأ –مبدأ الثبات –مبدأ احليطة -
ةالنسبيمبدأ األمهية –الشمول   

ومة مبدأ امن املعل–مبدأ اإلفصاح -
 احملاسبية .

اإليراد  مبدأ حتقق-اجملموعة الثانية :
–قة مبدأ التكلفة يف قياس النف–

ات .مبدأ مقابلة اإليرادات بالنفق  

لفة مبدأ التك-اجملموعة الثالثة :
 التارخيية ناقصا االستهالك.

 مبدأ القيمة املنتظر حتقيقها-

النوع األول : رأي نظيف ) مع 
 وجود مالحظات(

 النوع الثاين : رأي حتفظي .

ن النوع الثالث : رأي باالمتناع ع
 الرأي. النوع الرابع : رأي معاكس
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  قدقحقوق وواجبات امل :الفرع الثالث
يكون على دراية كافية حبقوقه وواجباته اليت تتعلق بعملية  أنمع توافر املهارات والصفات سابقة الذكر على املدقق 

 إمنا ميكن أن يعرضه ملسؤولية قانونية .عدم قيامه بواجباته  أوعدم استمتاعه حبقوقه  أن إذالتدقيق ، 

 لتحديد أهم حقوق التدقيق جيب التفرقة بني حالتني ::حقوق املدقق -

، ففي هذه احلالة  األشخاصختياري كما حيدث يف املؤسسات الفردية والشركات إيكون التدقيق  أناحلالة األوىل :-
مجيع احلقوق والواجبات  عقود التعاقد ،حيث جيب حتديد يف عقد التدقيق أوتزداد الضرورة االهتمام بعقود التدقيق 

 .1بكل دقة

أن يكون التدقيق إلزامي كما هو يف شركات األموال كشركات املسامهة مثال ،حيث أن اإلطار العام  احلالة الثانية  :-
 ومن أمهها مايلي : ،حلقوق وواجبات املدقق حمددة حبكم قوانني ولوائح تنفيذية هلا 

 ؛ 2يف أي وقت إلبداء رأي حمايدعلى مجيع املستندات يف املؤسسة والدفاتر احملاسبية طالع إلق اح-

 ؛اليت يرى ضرورة احلصول عليها يف مهمته  حق طلب البيانات واإليضاحات -

 ؛ والتزاماهتاحق يف حتقيق موجودات املؤسسة -

 ؛ت الضرورة القصوى دعوة اهليئة العامة لالنعقاد يف حاالاحلق يف دعوة اجلمعية العامة :-

 ؛مل حيضره إذجتماع باطل إلعتبار اإ: و جتماع اهليئة العامةإحق حضور -

 ؛ نظري قيامه بعملية التدقيق  أتعابحقه يف حصوله على -

 . نتخابهإمتناع عن العمل بعد عتذار واإلحق اإل-

 ومن أهم الواجبات اليت ألقاها القانون على عاتق املدقق :واجبات التدقيق :  -

 : مبعىن جيب عليه مراعاة مجيع مبادئ التدقيق .املهنة  أصولمراعاة  -

 عن حالة املؤسسة وميزانيتها موضحا ما يلي :وضع تقرير سنوي خطي  -

  . ؤسسةدفاتر املمطابقة احلسابات اخلتامية واملركز املايل املعروضة على اهليئة العامة للقوانني ول   -
                                                           

 

  1  حامد طلبة حممد ابو هيبة ، مرجع سابق ،ص 184   .
  2  زهري احلدرب، مرجع سابق ، 2010 ص 104 .
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 طلبوها للقيام مبهمتهم . اليتمن حيث تقدميهم  للمدققني مجيع البيانات  اإلدارةجملس  وأعضاءموقف املديرين  - 

مسؤولية قد  أية: ويقوم املدقق هبذه العملية تلقائيا ما مل يعني لرفع  ؤسسةامل تأسيس إجراءالرقابة على صحة  -
 تتحقق عليه .

الدفاتر            ن يبحثوا يف تنظيمأو  اإلدارة:وذلك دون التدخل يف وتدقيق حساباهتا  ؤسسةملا أعمالرقابة سري -
 .اوأصوهل

ين من صحة النصاب القانو  والتأكد: وذلك ليتمكن من مناقشة تقريره ، جتماع اهليئة العامة للمسامهنيإحضور -
 جتماع .لعقد اإل

قتطاع املبالغ املخصصة إاملدققني مسؤولني عن  إنلتزامها: إوالتحقيق يف موجودات املؤسسة  و  التدقيق-
    ستهالكات حسب النسب الواردة يف النظام .حتياطات األخرى واإلواإل اإلجباريحتياطي لإل

تتكون هذه املسؤوليات من ثالث أنواع أو أفرع تكون معا املسؤولية القانونية ، واليت :مسؤولية املدقق  :الفرع الرابع
 ميكن أن يتعرض هلا املهنيون عموما ) ومنهم احملاسبون واملراجعون ( عند ممارستهم ملهنهم ،وهذه األنواع هي :

 املسؤولية اجلنائية . -
 املسؤولية املدنية. -

 املسؤولية التأديبية .  -     

قد يصبح املدقق عرضة ملسؤولية جنائية يف حالة ما إذا اقرتف إحدى جرائم املنصوص عليها قانونا باعتبارها تلحق  -
 أضرارا باجملتمع ككل .

أو إمهال من املدقق سواء كان  أأصاب شخصا خلطر أن هناك ضررا قد عتباإما قد يتعرض للمسؤولية املدنية بك-
 هلذا الشخص عالقة تعاقدية معه أم ال .

التنظيمات النقابية اليت ينتمي  أمام تأديبيةلتعرضه ملسؤولية  أساساوسلوك املهين  دابأو قد يكون يف إخالل بقواعد  -
 . إليها
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قانوين وكان ذلك عن بنص  وذلك حمدد جرماقرتف املدقق فعال إتنعقد هذه املسؤولية مىت املسؤولية اجلنائية : -
 ختيار ، ومن هذه اجلرائم نشري إىل ما يلي :إإدراك وحرية 

 :1جرائم التهرب الضرييب -

                                                                     ؛ جرمية التهرب من أداء الضريبة الشرتاك يفا - 
 الضرييب للممولني . اإلقرارعتماد إجوهرية عند وقائع  إخفاء -

 جرمية إفشاء أسرار املهنة: -

نتيجة  األخرللضرر الذي يقع على الطرف لتزام باحملافظة على أسرار املهنية لعمالئهم نتيجة املدقق مطالب باإل
 إلفشاء السر املهين .

 ممارسته املهنة . أثناءيف  بإعدادهاوثيقة قام  أوحسابات  أوتقرير  أييف :جرمية التوقيع على بيانات كاذبة -
 و غري قانونية .أعلى توزيع أرباح صورية مصادقة جرمية  -

ابة ثلذلك وتعد هذه الشروط مبتوافرت الشروط الالزمة  إذايتعرض املدقق للمسؤولية املدنية املسؤولية املدنية : -
 هذه املسؤولية وهي : نعقادإلتلزم  أركان

 :وقوع املدقق يف اخلطأ أو إخالله بالواجبات احملددة يف العقد .من املدقق  طأصدور خ -
 .وقوع ضرر على الغري  -
 : مبعىن أن تتوافر عالقة سببية بني خطا املدقق والضرر الذي أصابرابطة سببية بني اخلطأ والضرر  -

  املدعى . 

 أهمومن  التأديبيةالواجبات احملددة له فيعرض نفسه للمسؤولية خالف مدقق احلسابات  إذا: املسؤولية التأديبية-
 املخالفات مايلي:

 ؛مؤسسة حكومية  أي أوالعمل موظف حكومة  -
 ؛عدم التفرغ للمهنة  -
 ؛قيق حسابات مؤسسة وهو شريك فيها مزاولة تد -

                                                           

 بنها  ، مصر ، العدد   التجارة،جملة الدراسات والبحوث التجارية ، كلية    " عنها اخلدمات الضريبية ،ومدى مسؤولية احملاسب القانوين"حامد طلبة حممد  ،  1  
 . 312 -208، ص 1990( ،1)
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 ؛ختل بكرامة املهنة  إعالنوسيلة  بأيالدعاية لنفسه   -
 ؛قيقة ماحتتويه الدفاتر والسجالت ح خيالف رأي إبداء -
 ؛حلق الضرر بالغري أمهين جسيم  إمهال أو أخط أيرتكاب إ -
 ؛ختالس والتالعب عدم تبليغ اجلهات املختصة عن اإل  -
 ؛تقارير وبيانات ال تعكس الواقع  التوقيع على -
 ؛ت مل يدققها التوقيع على تقارير عن حسابا -
 خمالفة األنظمة وقوانني مهنة التدقيق الصادرة مبقتضى القانون.  -

 : التدقيق اخلارجي :املبحث الثاين
يف احلياة االقتصادية بأهنا الوظيفة اليت تلعب دورا كبريا يف احلفاظ على الثقة املتبادلة  ينظر إىل وظيفة التدقيق اخلارجي

من خالل رأي  الضرورية يف العالقات املالية بني األطراف املختلفة يف اجملتمع ، مبا تقوم به من تلبية تلك احلاجات ،
 ها إدارة املؤسسة .فين حمايد  ومستقل خبصوص األرقام والبيانات املالية اليت تعرض

  تعريف التدقيق اخلارجي :  :املطلب األول 

رغم تعدد صيغ تعاريف التدقيق اخلارجي إال أن مجيعها تتفق يف مضمون األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها التدقيق 
 من أمهها ما يلي:

سابات والدفاتر اخلاصة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات واحل ألنظمةعملية فحص  بأنهيعرف التدقيق اخلارجي -
نتقاديا منظما ،بقصد اخلروج برأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع إحتت التدقيق فحصا ؤسسة بامل

 . 1و خسارة عن تلك الفرتةاملايل لذلك املشروع يف هناية فرتة زمنية معلومة ، ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أ

نه عملية فحص حيادي مستقل واليت تتم وفقا ملتطلبات األطراف اخلارجية اليت تستفيد أعرفه "على  Porterأما 
 . 2من خدمات املدقق واليت تنتهي إىل إبداء الرأي يف القوائم املالية للمؤسسة عن طريق مدقق حيادي 

املعنية حبماية  واإلجراءات واألنظمةاملوضوعي يف التقارير  الرأي إعطاء إىلنظام يهدف  بأنهكما مت تعريفه "   -
 " .3 ممتلكات املؤسسة موضوع التدقيق

                                                           

  1خالد أمني عبد هللا ، علم تدقيق احلسابات الناحية النظرية والعلمية ،الطبعة الثانية  ،دار وائل للطباعة  والنشر ، عمان األردن ،2001، ص 13
 

2 B PORTER , “Principles of External Auditing”, John Wiley and sons, 1997,p.19. 

 .39، ص 2007املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية ، مصر،أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل ،حممد السيد سرايا ،  3 
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نتقادات إدخل وقائمة املركز املايل ،وعمل وعرفها آخرون "بأهنا فحص القوائم املالية وهي يف الغالب قائمة ال -
بنود قائمة الدخل وقائمة املركز املايل ،واحلصول  أرصدةمن  للدفاتر والسجالت وأنظمة الرقابة الداخلية ،والتحقق

  " .1  وائم املاليةقوسالمة ال قفين حمايد على صد رأي إلبداءالكافية واملالئمة  األدلةعلى 

ي احليادي املستقل ستعراض التعاريف السابقة فإننا خنلص إىل أن التدقيق اخلارجي يعين التحقق املوضوعإمن خالل 
قتصادية واإلدارية لعماليات املؤسسة ، ومطابقتها مع األهداف املرجوة وتبليغ اجلهات املعنية يف الوقت الكفاءة اإلمن 

 املناسب وبصيغة منطقية موضوعية هادفة بنتائج التدقيق .

 أنواع التدقيق اخلارجي : الفرع األول :
 ،واليت تتمثل يف ثالث أنواع أساسية واليت تتمثلسوف نوضح بشكل خاص أنواع التدقيق اخلارجي كما هي يف الواقع 

 .2اخلربة القضائية  ،التعاقدي  تدقيقال ،القانوين تدقيقيف :ال 

 مدقق خارجي وهو التدقيق الذي حيتم القانون القيام به ، حيث يلزم املؤسسة بضرورة تعيني التدقيق القانوين :-
القوائم املالية اخلتامية هلا ويرتتب على عدم القيام بعملية التدقيق وقوع خمالفات حتت طائلة عتماد إحساباهتا و تدقيق ل

العقوبات املقررة والبد أن يكون هذا األخري كامل مبعىن عدم وجود قيود مفروضة على عمله من قبل اإلدارة ومن 
السنوية اإلجبارية اليت يقوم هبا حمافظ ، وتتمثل يف أعمال املراقبة أمثلة ذلك تدقيق حسابات شركات املسامهة 

 ؛(Commissaire aux comptes) احلسابات
لتزام إبطريقة اختيارية مبعىن عدم وجود  أصاحبها أوهو تدقيق تطلبه املؤسسة  : )االختياري (التدقيق التعاقدي -

 جزئي حسب ظروف املؤسسة و أوالتدقيق اخلاص وقد يكون كامل  األحيانقانوين حيتم القيام به ، ويسمى يف بعض 
 لتدقيقملدقق اخلارجي ستعانة خبدمات اقد يتم اإل األشخاص، ففي شركات الفردية وشركات  إجباريةهي ليست 

تحقق من وجود مدقق خارجي من حيث فائدة اليت تة لعتماد قوائمه املالية اخلتامية نتيجإ، و  ؤسسةسابات املح
 اإلفصاح عن صحة املعلومات احملاسبية .نان الشركاء خاصة يف حاالت طمئإ

ن كل هذا النزاع إوهو التدقيق الذي يقوم به طرف خارجي بطلب من احملكمة للحكم يف نزاع و :اخلربة القضائية-
 يتطلب تدقيق القوائم املالية إلصدار حكم على مصداقيتها .

 
 
 

                                                           

 .07، ص 2008،الطبعة األوىل،مؤسسة الوراق للنشر ،عمان األردن،  مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيقيوسف حممود جربوع،  1 

  2 محمد بوتني، مرجع سابق ، ص 72.
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 :أمهية التدقيق اخلارجي :   الثاين  املطلب
اخلارجي وسيلة تدعم وختدم العديد من األطراف يف املؤسسة  وخارجها ، اليت جتد هلا مصلحة يف يعترب التدقيق 

 التعرف على عدالة املركز املايل للمؤسسة ومن هذه األطراف نذكر :
 إدارة املؤسسة ::الفرع األول  -

 ختاذ القرارات احلالية وإالتخطيط و تماد اإلدارة يف عملية عإيعترب التدقيق اخلارجي مهم إلدارة املشروع ، حيث أن 
يق القوائم املالية إيل املستقبلية والرقابة على التخطيط جيعل من عمل املدقق حافزا للقيام هذه املهام ، كذلك يؤدي تدق

 ستثمار ملثل هذه املؤسسة . توجيه اإل
املؤسسات حيث أهنا تعتمد يف عملية  أمهية خاصة ملثل هذهيعترب التدقيق اخلارجي ذا املؤسسات املالية والتجارية :-

اختاذ قرار منح القرض من عدمه على القوائم املالية املدققة حبيث توجه أمواهلا إىل الطريق الصحيح والذي يضمن 
 حصوهلا على سداد تلك القروض يف املستقبل .

مثل الرقابة  األغراضمن  تعتمد اجلهات احلكومية على القوائم املالية املدققة يف الكثرياجلهات احلكومية :-
االحتادات والنقابات تعتمد على  إىل باإلضافةالضرائب ،منح القروض والدعم لبعض النشاطات والتخطيط، فرض 

 أن، وقد بينت جلنة االحتاد الدويل    " أخرطرف  وأيالقوائم املالية املدققة يف حالة نشوب خالف بني املؤسسة 
وكفاءة البيانات املالية وكذلك  أمانةالتدقيق تكمن يف مراجعة احلسابات املستقلون يساعدون يف احملافظة على  أمهية

مساعدة خرباء الضرائب يف بناء الثقة والكفاءة عند التطبيق العادل للنظام الضرييب، كما انه يساعد على اختاذ 
 ".1 السليمة  اإلدارية القرارات

 لالقتصاد الوطين : التدقيق أمهية: ينالفرع الثا
للفئات السابقة الذكر،من خالل  وأمهيتهاقتصاد الوطين بصفة عامة كنتيجة خلدمتها خيدم التدقيق اخلارجي لإل

مسامهتها الكبرية والفعالة يف تنمية اجملتمعات ملا تؤديه من خدمات يف جمال محاية االستثمارات ويعترب املدقق خري 
     قتصاد .قوميه بالسرعة املمكنة لتنمية اإلوت تهعاجلحنراف مايل ومإها والكشف عن أي دولة لتنفيذ خططعون لل

 
 

                                                           

  1 غسان فالح املطارنة، تدقيق احلسابات املعاصر ،دار املسرية ، األردن ،2006، ص 03.
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سعى ي                                                                :  أهداف التدقيق اخلارجي  : لثالثااملطلب 
 :1يلي ما أمههامن  حتقيق عدة أهداف  اخلارجي إىل تدقيقال
وسالمة  فين حمايد على صدق رأي إبداءخارجي هو  تدقيقمن عملية ال األساسياهلدف  إن-الرئيسية : األهداف 

 املايل وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها . القوائم املالية واملركز
ليت يقدمها ا التوصياتعن نظام الرقابة الداخلية وتبيان اخللل فيه من خالل  الالزمةاملؤسسة باملعلومات  إدارة إمداد -

                                                           ؛ذا النظام ه أداءجل حتسني أاملدقق يف تقريره من 
 ت املاليةاحلكومية املعنية بالبياناوالبنوك والدوائر نني ائمستخدمي القوائم املالية من املستثمرين والد إمداد-

                                                               ؛ختاذ القرارات إ،لتساعدهم يف املوثقة
                                 ؛2رتكاب األخطاءإابة داخلية جيدة للتقليل من فرص التأكد من وجود رق -
 ختاذ القرارات اإلدارية املناسبة .إضع السياسات املالئمة ، و مساعدة اإلدارة على و   -

اخلاصة : األهداف  - 
ن إف األهدافالرئيسية للتدقيق اخلارجي ،ويف سبيل حتقيق املدقق لتلك  األهدافاليت سبق ذكرها هي  األهدافتعترب 
 : 3وتتمثل يف مايليعليه حتقيقها  أخرىفرعية  أهدافهناك 

                ؛االلتزامات موجودة فعال يف تاريخ معني  أوواخلصوم  األصولكافة   أن:يعىن  التحقق من الوجود -
ها يف الدفاتر والسجالت  مت قيد واإليراداتواخلصوم واملصروفات  األصولكافة   أن: يعىن  كتمالالتحقق من اإل  -

                                                                         ؛نه ال يوجد عمليات غري مسجلة أكاملة ،و 
االلتزامات  أون اخلصوم أعني ،و واملمتلكات مملوكة للمؤسسة يف تاريخ م األصولكافة   أن:يعين  التحقق من امللكية -

 -                                                              ؛لتزاما حقيقيا على املؤسسة يف تاريخ معني إمتثل 
                                                         ؛واخلصوم قد مت تقييمها وقيدها بقيمتها املالئمة  األصول أن: التحقق من التقييم

          ؛عنها  اح: إن كافة مكونات القوائم املالية قد مت اإلفص التحقق من عرض القوائم املالية بصدق وعدالة -
مت :أي أن كافة األصول واخلصوم واملصروفات واإليرادات قد  التحقق من شرعية وصحة العمليات املالية -

احتساب قيمتها بدقة ،ومت اعتمادها من السلطة املختصة قانونا وفق متطلبات اللوائح والقوانني والنظم ومتت يف 
 أهدافها .األغراض واألعمال الرمسية اليت حتقق 

                                                           

  1 يوسف حممود جربوع ،  مرجع سابق ، ص 08.
املراجع  مسؤولية ودور،مداخلة حتت عنوان " واملتوسطة يف اجلزائرواقع  وأفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية   ، رزقي إمساعيل ،امللتقي الوطين سفري حممد   2 

 . 05ص  2013/ 06/05و 05"املنعقد يومي  سياق تطبيق النظام احملاسيب يف
 3  وليم توماس ،أمر سون هنكي ، املراجعة بني النظرية والتطبيق ،تعريب امحد حامد ،حجاج كمال الدين سعيد ، األول دار املريخ للنشر ، مصر القاهرة ،2006، 

 .54ص 
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 اخلارجي .صفات وأخالقيات املدقق :املطلب الرابع 
 :مايلي  أمههامن  جوهرية يتميز مدقق بعدة صفاتصفات املدقق اخلارجي: :الفرع األول 

 ن يعمل بضمريه وأن يعطى هذه املهنة حقها ، و أونزيها يف عمله و  أمينايكون  أن: على املدقق والنزاهة  األمانة-
ن يعرض النتائج اليت أمهمته املكلف هبا ، و  تنفيذجهده ويستعمل كل الطاقات العلمية والفنية قي  أقصىيبذل 

زيادة ،ويضمن يف تقريره وجود سوى البيانات اليت يثق يف  أومتويه  أوونزاهة دون حتريف  أمانةبكل  إليهاتوصل 
 . رأيه ءإبداعند  أحداجيامل   وأالمن صحتها ،  املتأكدسالمتها ،واحلقائق 

،  أسرارهم، ويطلع حبكم عمله على حقائق املدقق يكون موضع ثقة عمالئه أنحيث :املهنة  أسراراحملافظة على  -
ن حيافظ الرجل املهين على هذه أ مهنة احملاسبة والتدقيق فقط ،بوليس يف تقضي التقاليد املهنية يف مجيع املهن ،

    1وموضوع الثقة . ن يكون كتوماأضد عمالئه ،و  ستخدامهاإ أو بإفشائهان ال يقوم أو  األسرار

 يف دراسة و وتأينصرب  إيلتعترب عملية التدقيق عملية شاقة متعبة حتتاج  الصرب واللباقة والقدرة على التصرف : -
يكسب  حىتوالعمالء حتقيق وحتليل عماليات املشروع والبحث عن احلقيقة ،ستدعي اللباقة يف التعامل مع املوظفني 

 أنبل جيب  واخلطأفرتاضه وجود عش وسوء نية إعمله ويف  يبدأ أنوليس على املدقق ،ثقتهم وحيصل على تعاوهنم 
وليس  األخطاءهدف التدقيق تصحيح  أنعمله بروح طيبة مفرتضا صحة العمل حىت يثبت العكس ، حيث  يبدأ
 ا. ي هلتصد

ون على معرفة بكثري ن يكأيكون متمكنا من علم احملاسبة والتدقيق ،و  أن ارجيعلى مدقق اخلالثقافة واملعرفة :  -
        و التحليل املايل ف ،سبة والتدقيق مثل حماسبة التكاليالوثيقة الصلة باحملا واإلنسانيةجتماعية من العلوم اإل

 باألصولن يكون ملما أو  ،اتقانون الشرك أوالقانون التجاري  أوتصدره الدولة من قوانني ضريبية ، ،وكذلك ما أدواته
 . ختالفها وتنوعهاإعلى  ؤسسة،ومببادئ االقتصاد وذلك ليتمكن من تدقيق العمليات امل واإلدارةالعلمية للتنظيم 

ن يكون حريص على تتبع كل ماهو ألعلم التدقيق ، و العلمية والتطبيقات العملية  باألصوليكون على علم تام  أن- 
                          ؛ ؤسسةكل حدث مايل سجل يف دفاتر املن يتفهم  أو ختصاصه ، إجديد يف جمال 

   احليادية وهي والدولية والربيطانية األمريكية املهنية، املواثيق يف ارجياخل مدقق الصفات بشأن ورد ما أهم من- 
 ؛ 2السرية  املهنية والكفاءة املهنية التامة و

                                                           

 1 إيهاب نظمي صابر ، هاين عبد احلفيظ العزب ،تدقيق احلسابات "اإلطار النظري"،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، الطبعة األوىل ،2011، ص 34.
 

 . 45ص  ب س ،،    إسالمية إطاللة مع الرقابة و املراجعة أصولشحاته، حسني حسني 2 
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يكون على دراية بالقوانني والتشريعات اليت هلا عالقة  أنبعلم احملاسبة والتدقيق  إملامه إيل باإلضافةيكون ملما  أن –
 ؛بعمله كالقانون التجاري والتشريعات الضريبية 

             جيد وبعبارات  وبأسلوبيكون متحكما يف لغته قادرا على التحدث بشكل جيد والكتابة بوضوح  أن -
                                                                                      ؛وسهلة سلسة

النفس واللباقة والدقة يف احلكم وعزة النفس والذكاء والبديهة وحسن  بضبطويتمتع  يكون قوي الشخصية أن -
 ؛املعاملة

تدقيقها بشكل حىت يتسىن له  وأقسامهاها اليت يعمل هبا وكل فروع للمؤسسةيكون ملم باملعلومات الفنية  أن -
      ؛سليم

عليه فهمها من  ستفسار على معلومة يصعبعلى دراية بكل شيء فال يقوم باإل نهأيدعى  أنال جيب على املدقق - 
لديه كل معلومات  ال يعين أننه، فاملدقق على درجة عالية من املعرفة لكن هذا أمهما صغر ش ؤسسةموظف يف امل أي

 ؛املؤسسة اخلاصة ب

 ن يتبع التطورات اليت متس التشريعات والقوانني اليت ختص جمال عمله.أطالع و يكون واسع اإل أن-

 املدقق اخلارجي: مؤهالت :الفرع الثاين 

  التأهيلوجوب وضرورة الكفاية يف  إرساءتضافرت جهود املشرعني واملنظمات املهنية واملعاهد واجلامعات على 

 ؛-تدريب العملي العلمي و ال –

 ؛التدقيق بملؤهل علمي خاص  أن يكون حامال -

 ؛أن يكون قد عمل حماسبا حتت التمرين ملدة ال تقل عن سنتني حتت إشراف شخص مؤهل باملهنة  -

 ؛مجعيات احملاسبني القانونيني املعتمدين دوليا  أوحد املعاهد أشهادة مهنية من  -

 . 1مهنة التدقيق هبذه الشهادات املهنية جبدول يعدها اعرتاف جملس -

 يلي : ن يلم مباأمن يرغب مبزاولة مهنة التدقيق جيب  للشروط السابقة الواجب توفرها يف باإلضافة

 ؛ 2املبادئ والطرق والنظريات احملاسبية وتطبيقاهتا  -

                                                           

 .121،ص 2009، األردن،دار املستقبل للنشر والتوزيع ،عمان ، األوىل، الطبعة علم تدقيق احلسابات خالد اخلطيب ، خليل الرفاعي ،  1 
 . 103، ص مرجع سابق   ،  وآخرونرأفت سالمة حممود  2 
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 ؛اإلملام التام مبحاسبة التكاليف واحملاسبة اإلدارية  -

    يكون املدقق متابعا لكل ما هو جديد يف العلوم السابقة وكذلك ما يستجد من تشريعات وتعديالتأن  -
 جنليزية والفرنسية .ن يكون ملما باللغة العربية واإلأرتبطة بعمله ، و املواألنظمة   للقوانني

 : أخالقيات مهنة املدقق اخلارجي :الفرع الثالث 

 لشخصالقية اليت جيب أن تصاحب اجمموعة من القواعد واآلداب السلوكية واألخهي املهنة : أخالقيةتعريف  -أوال
 .1احملرتف يف مهنته جتاه عمله، وجتاه اجملتمع ككل، وجتاه نفسه وذاته

حيث يُعرف البعض السلوكيات واآلداب ،بصفة عامة بأهنا عبارة عن تفكري منهجي يتعلق بالتبعات األخالقية 
إختاذها، وميكن وضع هذه التبعات يف إطار حدوث ضرر أو أذى معني ملن يتعلق هبم هذه للقرارات اليت يتم 

القرارات، ويعرفها اآلخرون بأهنا معايري قياسية للسلوك األخالقي، أي السلوك املقبول من اجملتمع يف إطار الصواب 
  .2مقابل اخلطأ

يف أكتوبر  (APCIA) مريكي للمحاسبيني القانونني اليت حددها اجملمع األمهنة احملاسبة والتدقيق  أخالقيات أما
، والصادرة عن جممع اخلاصة مبعايري السلوك املهين ، واليت مت تشكيلها إلدخال ماتراه من تطوير على املعايري  1983

متضمنا الدستور األخالقي  1986، وعرفت اللجنة باسم رئيسها أندرسون وأصدرت تقريرها عام  1964 الصادرة عام 
 :3للمهنة واهم ما جاء فيه مايلي

 تزامات واإللب ، مع ربطهاالعامة املطلوبة ملهنة التدقيق األخالقيةوهي متثل القيم عايري السلوك املهين : م-ثانيا
 يلي : حنو عمالئهم وزمالئهم وتتمثل هذه املعايري يف ما األعضاءمسؤوليات 

 ؛راء الغريأب التأثراملدقق لعمله دون  أداءغري مهنية يف مؤثرات  أيةويعين هبا التحرر من ستقاللية :املوضوعية و اإل-أ

وترتبط املطلوبة ملهنة التدقيق ،  أخالقيةمعايري السلوك املهين بصفتها متثل قيم  أهم:تعترب من والنزاهة  األمانة-ب
 ؛ أسرارهحنياز للمصلحة الشخصية وحيفظ هذه الصفة بالتجرد من اإل

 ؛وجه  أكملعمله على  وأداءالعمل وكيفية جتويده،  بإتقانيرتبط هذا املعيار : وإتقانهحتسني العمل -ج 

 ؛ملهنته ويقوم هبا بالطريقة املطلوبة منه  أدائهيكون كفء يف  أن ارجيعلى مدقق اخلكفاءة العمل :-د
                                                           

  1 عمرو دراج، آداب مهنة اهلندسة، الطبعة الثانية، القاهرة ،مصر ، 2006، ص4 .
2 G Johns & A M. Saks ,Organizational Behaviour, Seventh Edition 2007,p 10. 
3 G D. Anderson and R C, Allyson. “Restructuring Professional standards: The Anderson report -Journal 
Accountancy-September, Vo. 23, No. 1, 2006,  p:96-102. 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC
http://wps.pearsoned.ca/ca_ph_johns_ob_7
http://wps.pearsoned.ca/ca_ph_johns_ob_7
http://wps.pearsoned.ca/ca_ph_johns_ob_7
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 حىتيسري عليها  املدقق يف عمله  أنوهي متثل القواعد السلوكية املفصلة اليت جيب قواعد السلوك املهين :-ثالثا
 :1يلي ما أمههاالعامة ومن  األخالقيةيكون ملتزما باملعايري 

والنزاهة و معيار  األمانة،ويرتبط هذا املعيار بقاعدة  باآلخرين التأثرالتالعب هبا وعدم  أوعدم حتريف احلقائق -
 ؛املوضوعية 

 ؛واحلصول على البيانات الكافية واملالئمة  واإلشرافبذل العناية الواجبة عن طريق التخطيط -

 ؛املبادئ احملاسبية املوضوعة يف صورة معايري معتمدة يف التطبيق احملاسيب  إتباعمن  يتأكد أن -

 ؛والنزاهة  األمانة، ويرتبط ذلك مبعيار  إفشائهاوعدم العمالء  أسرارحفظ -

 ؛ احملتملة  أواملشروطة  األتعابستقالله ،مثل إتؤثر على  أساليب أتعابهال يسلك يف حتديد  أن -

 ؛ عمل يسئ ملهنته بأييقوم  أالفعلى املدقق مراعاة كرامة املهنة ، -

 ؛عمولة للحصول على عمالء  أوالدفع  أو اإلعالناتمراعاة زمالء املهنة ، فال ينافسهم من خالل  -

   املدققني .  أوجممع احملاسبني من غري   أعضاءيستعمل  أون ال يشارك أ -

 لتزام بالدستور األخالقي :اإل -رابعا

 ؛والضمري املهين  واإلدراكمن قبل أعضاء اجملمع القائم على الفهم لتزام الذايت : اإل -

العام يف اجملتمع ،الذي يتابع مدى التزام املدقق  والرأياجملمع والزمالء يف املهنة  أعضاء: من خالل  لتزام اخلارجياإل-
 ؛وج منها ر باملعايري والقواعد املقررة ورصد حاالت اخل

 امللتزم هبا .اليت تقع على املدقق يف حالة خمالفته للمعايري والقواعد  التأديبية اإلجراءاتوتتمثل يف العقوبات :-

   املدقق: أتعابحتديد  :الفرع الرابع 

، وعليها مراعاة بعض اجلوانب اهلامة اليت  أتعابهبتحديد هي من قامت بتعيني املدقق فهي من تقوم  اهليئة العامة أنمبا 
مساومته  أوعلى املدقق  تأثريهلطرف سيخضع عمله للتدقيق وذلك لتجنب  األتعابحتديد  أمرعدم ترك  -  :2هي

   ؛مما يفقد املدقق مصداقيته وحياده األتعاببشان 

                                                           

  1وليد خالد محيد العازمي،مرجع سابق ،  ص 25.
  2إيهاب نظمي صابر ، هاين عبد احلفيظ العزب ، مرجع سابق ، ص 38 ،39.
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 ؛مع اجلهد املبذول من طرف املدقق  األتعابتساوي   -

 ؛املدقق  إليهابالنتائج اليت يتوصل  األتعابعدم ارتباط  - 

  عمله .يفلكي ال يتهاون املدقق  األتعابوكذا عدم ختفيض  األتعابعدم املبالغة يف  -  

 :أشكال األتعاب  :الفرع اخلامس 

 كالتايل :  األتعابحتدد 

نتائج معينة ( وهذا النوع خمالف  إىلحمددة من قبل )مبعىن توصل ترتبط بشروط  أهنا:مبعين مشروطة  أتعاب -
 ؛يف حالة الضرائب  إالاملهنة  واألخالقيةوسلوك املهين  دابلأل

 ؛وغري قابل للزيادة وال للنقصان  : وهو مبلغ حمدد مسبقاثابتة وحمددة مسبقا  أتعاب-

 مرتبطة بفرتة زمنية من عملية التدقيق  . أتعاب:وهي متغرية  أتعاب-

 وهي : األتعابهناك اعتبارات هامة يف حتديد 

 ؛الوقت املخصص لعملية التدقيق  -          

 ؛طبيعة ونوع العملية املدقق فيها  -          

 ؛اخلربة املطلوبة للعملية  -          

 ؛برنامج العمل واخلطة املرسومة للعملية  -          

 ؛العملية من وجهة نظر العميل  أهدافقدرة املدقق يف حتقيق  -          

 بالنسبة للمشاريع اجلديدة ومدي قدرت عمالئها للدفع فاتورة املدقق . -          
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املطلب                                                                   تقارير التدقيق اخلارجي . ː ثالثاملبحث ال
 تعريف تقارير التدقيق اخلارجي : ːاألول 

 دقق اخلارجي :ماهية تقرير امل

م املؤسسة اليت يقو  بأعمالحيدد الشكل الذي سيقدم فيه نتيجة عمله للمهتمني  أن ارجياخل دققينبغي على م
 . 1تقدمي هذه النتيجة يف شكل تقرير يرفق بالقوائم املالية املنشورة ويعترب جزءا ال يتجزأ منها وعادة يتم تدقيقهاب

املؤسسة  ألنشطة تدقيقهمن خالل  ارجياخل دققامل إليه:"خالصة ما توصل  بأنهعرف التدقيق اخلارجي كما   -
 إليهاويعترب التقرير الوثيقة املكتوبة اليت ال بد من الرجوع  واملستندات واملالحظات اليت يراها ضرورية ، األدلةوفحص 

 ".2 دققلتحديد مسؤولية امل

 إبداءعند اللزوم ميتنع عن  أويف القوائم املالية  رأيهعن  هو وسيلة اليت يعرب هبا  دقق:تقرير املكذلك   عرفكما   -
 " .3 يف القوائم املالية الرأي

تقرير املدقق اخلارجي هو املنتج النهائي لعملية التدقيق، و هو عبارة عن وثيقة مكتوبة  أننطالقا مما سبق ميكن القول إ
إعالم مستخدمي  من خالله هدفاء رأي فين حمايد يأصال إلبد مؤهل علميا وعمليا ، يعدهصادرة عن شخص مهين 

من طرف  ستخدامهإلغرض  ،قيقيةمدى داللة القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة لوضعيتها املالية احل املعلومات حول
  ختاذ قرارات تؤثر على وضعيتهم املالية . جهات خارجة عن املؤسسة إل

تصال و نقل البيانات و حقائق و النتائج و الرأي بشكل واضح و مفهوم و إلذلك يعد التقرير وسيط أو وسيلة 
 .توضيحها ملستخدميها 

جد هبذه الطريقة أنه تو  يصالاإلكما أننا جند يف أثناء عملية ،بأن التقرير يؤدي وظيفة إخبارية هامة  ميكن القولإذن 
 .ةشفوي ن األحيان أن املدقق يعطي تقاريرستفسارات كما قد جند يف كثري مإتغذية عكسية قد تكون يف صورة 

 
 
 
 
 
 

                                                           

  1 خالد أمني عبد هللا ،مرجع سابق ،  ص 20.
  2 هادي التميمي ،مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعلمية  ، الطبعة الثانية ،دار وائل للنشر ، عمان، األردن ،2007 ،  ص 73.

  3  مصطفى حسنني خضري ،املراجعة ،مفاهيم ،ومعايري ، مطابع جامعة امللك سعود ،اململكة العربية السعودية، 1996 ،  ص 587.
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 تقارير التدقيق اخلارجي :  خصائص: املطلب الثاين
عمل اليت حيتفظ هبا املدقق ، ومعروضة بطريقة  بأوراقعندما تكون مجيع العبارات الواردة يف التقرير حقيقية ومدعومة 

 اخلارجي تدقيقعالية ، حيث تتصف تقارير الهذا التقرير جيد وذا جودة  أنمتنع التأويل وحتريف فهنا ميكننا القول 
 : 1أمههاجبملة من اخلصائص 

  ومتحاجياملؤسسة   أصحابمن  املعلومة تصال رئيسية بينه وبني املستخدمنيإقق احلسابات وسيلة ميثل تقرير مد -
 ؛ املعلومة  
 إعدادمباشرة لتجنب أي تالعب يف معلوماهتا وكلما كان  حلساباهتااملؤسسة  إقفالالتقرير بعد  إعداديشرتط  -

 ؛كلما كان ذلك حمبذ   أسرعالتقرير 
 ؛نطوي على حقائق هامة ومفيدة يكون التقرير منظم ومكتوب بطريقة سليمة ، وي أنجيب  -
ن ال حيتوى على كلمات متكررة ، وعبارات غري مرتابطة وبعيدة عن أو ال يكون التقرير مطوال  أن: جيب اإلجياز -

 ؛تشتيت وتركيز املستفيد من املعلومات الغري مفيدة لتجنب  وكذلك عدم إكثار الفهم ،
 ؛مصداقية  أكثرالوضوح : جيب توصيل املعلومة يف التقرير بشكل واضح بعيدة عن الغموض لتعطي  -
بتعاد عن املعلومات اليت ليس لطرف املستفيد منها، وجيب اإل أمهيةيعطي معلومات ذات  أن: على التقرير  األمهية -

                                                                                                             ؛ أمهيةهلا 
           ؛ستفادة منها دقيقة وصحيحة وذات جودة عالية إل تكون املعلومات املقدمة يف التقرير أنجيب الصحة والدقة : -
                                       ؛ى مجل مرتابطة ومتسلسلة لتسهيل فهمها حيتوي التقرير عل أنالرتابط : جيب  -
 إليهان يوضح النتائج املتوصل أ، و  أخرطرف على طرف  إىلال يتحيز املدقق يف تقريره  أنالصدق واألمانة : جيب  -

 . وأمانةبصدق 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  1امحد نور،مراجعة احلسابات من النظرية إيل التطبيق ،الدار الشباب للطباعة والنشر، اإلسكندرية ، مصر ،1992 ،  ص 563-562.
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 تقارير التدقيق اخلارجي :  عناصراملطلب الثالث :
 : على النحو التايلتقرير مدقق احلسابات ل ( العناصر األساسية 700املعيار) أوضح 

له ، ويفضل أن يستعمل عبارة ) تقرير مدقق حيتوي التقرير على العنوان املناسب  أنينبغي :عنوان التقرير -1
مثل اليت تصدر عن  مستقل (يف العنوان  ، وذلك لتمييز بني تقرير املدقق وتقارير الصادرة عن اجلهات األخرى ،

 موظفي الشركة والتقارير اليت تصدر عن جملس اإلدارة .

يوجه التقرير بشكل مناسب حسب متطلبات الظروف االرتباط بالتدقيق ،  أنينبغي :التقرير  إليهماملوجه  -2
يل أعضاء جملس اإلدارة إو  مهني وأصحاب حصص وشركاء ومديرين يوجه التقرير إيل اجلمعية العامة من مساو 

 .وليس إيل إدارة املؤسسة () للمؤسسة حمل التدقيق 

وتارخيها والفرتة الزمنية املالية اليت مت تدقيقها  القوائمرير مراقب احلسابات  حيدد تق أنينبغي : فتتاحية الفقرة اإل – 3
ن دور املدقق أمسؤولية إدارة املؤسسة و هي من القوائم  أنيوضح يف التقرير  أنفضال عن ذلك جيب  ،اليت تغطيها 

ملخص السياسات احملاسبية اهلامة واإليضاحات التفسريية  ن يشري إىلأعدالة هذه القوائم ، و  عنالرأي  يف ينحصر
 .1األخرى

 31/12/2009الفقرة التمهيدية الشكل التايل :" لقد قمنا بتدقيق امليزانية املرفقة لشركة  ...... تأخذ أنميكن 
املتعلقة هبا للسنة املنتهية بذلك التاريخ و ملخص بيانات الدخل وبيان التغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية 

 .السياسات احملاسبية اهلامة واإليضاحات التفسريية األخرى 

 يلي : :وتشمل ما فقرة النطاق -4

 أداءمتكني مراقب احلسابات من  إيل واإلشارةعملية التدقيق متت تبعا لقوانني واللوائح السارية ، أنتوضيح  -
                                                       ؛يف ظل مجيع الظروف احمليطة هبا  ضرورية رآهااليت  اإلجراءات

مناسب عن مدى خلو  تأكيدالتدقيق قد خطط ونفذ للحصول على  أنارة تفيد يتضمن التقرير عب أنجيب  -
                                                                ؛ حتريفات تؤثر على مصداقيتها أيالقوائم املالية من 

                   ؛فصاحات الواردة بالقوائم املاليةللقيم ،واإلاملؤيدة  لألدلةختبارات بالعينة إالفحص قد مت وفق  أن تأكيد -
                                                               ؛تخدمة يف إعداد القوائم املالية تقييم السياسات احملاسبية املس –
 ؛املالية القوائم  إعدادواملستخدمة يف  اإلدارةتقييم التقديرات املعدة مبعرفة  -

                                                           

تاريخ االطالع طبقاً ملعايري التدقيق حسب املوقع االلكرتوين  ، ، حول تكوين رأي وإعداد تقرير املدقق حول البيانات املالية  700معيار التدقيق الدويل رقم  1  
  03ص ، 10/12/2014

3.pdf-2-http://www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture2011  

http://www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture2011-2-3.pdf
http://www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture2011-2-3.pdf
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 ؛عرض القوائم املالية ككل  تقييم -

،وكذلك التدقيق لغرضالزمة  رآهاواليت  واإليضاحاتمراقب احلسابات قد حصل على البيانات  أنفقرة النطاق تفيد 
                                                   فين حمايد .  رأي إلبداء أساساوائم املالية املوجودة توفر قبيانا بان ال

 يلي : : وتتضمن ما الرأيفقرة  -5

               ؛املالية للمؤسسة ومركزها املايل كانت القوائم املالية تعرب بصورة صحيحة عن الوضعية   إذاصرحيا عما  رأيا -
 تعلقة هبا .احملددة بالقوانني واللوائح امل األخرىعن مدى تطابق القوائم املالية واملتطلبات  رأيا -

القوائم املالية متثل صورة صادقة وعادلة ) أو تعرض بعدالة من كافة  أن برأينانورد فيما يلي مثال عن فقرة الرأي :" 
بذلك  املنتهيةللسنة وتدفقاهتا املالية  أعماهلاونتائج  31/12/2009النواحي اجلوهرية ( املركز املايل للشركة كما هو 

 و األنظمةمبادئ احملاسبة املقبولة مقبولة عموما او املعايري الوطنية اليت تتفق مع  أوالتاريخ وفقا ملعايري احملاسبة الدولية 
 .1القوانني املتبعة"

خذ يف احلسبان أقد ارجي مدقق اخل أننتهاء العمل امليداين ، ويبني التاريخ إيؤرخ التاريخ بتاريخ :تاريخ التقرير– 6
 ذلك التاريخ يف القوائم املالية وتقرير املدقق . األحداث الواقعة حىت تأثري

الذي ميثل مكان وجود مكتب التدقيق و املوقع  أوسم املدينة إيذكر التقرير  أنجيب :عنوان مراقب احلسابات - 7 
 الذي يتحمل املسؤولية عن عملية التدقيق .

بكليهما  أوسم الشخصي للتدقيق باإل أوالتدقيق  ؤسسةسم مإيوقع التقرير ب أنجيب  : احلسابات توقيع مدقق- 8
  .  مسؤولية عن عملية التدقيق   هافرتاضإلبالنظر  ؤسسةسم املإ، ويوقع التقرير عادة بحسبما هو مناسب

 أنواع تقارير التدقيق اخلارجي : املطلب الرابع :  
                                    :2أنواع تقارير التدقيق اخلارجي إيل عدة أنواع أمههاهناك العديد من الدراسات اليت قسمت 

                                                          : تقرير عام ، تقرير خاص .  إعدادهامن حيث درجة االلتزام يف  -
                             ،تقرير قصري ،تقرير خمتصر . : تقرير طويل إيلمن حيث ما حتتويه من معلومات ينقسم  -
 (وسالبمتحفظ(، تقرير غري نظيف كليا ): تقرير نظيف ،تقرير غري نظيف جزئيا )  إيلينقسم  أنواعمن حيث  -

                                                                                               . رأي إبداءتقرير عدم 

                                                           

  1معيار التدقيق الدويل رقم 700 ، مرجع سابق ، ص 04 .

 2 مؤيد راضي خنفر غسان فالح املطارنة  ،حتليل القوائم املالية ) مدخل نظري وتطبيقي (، الطبعة الثالثة ، دار املسرية للنشر ، عمان ،األردن ،2011 ،  ص 51.
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اجلمعية العامة  ، تقرير موجه إىلأصحاب املؤسسة  : تقرير موجه إىلمن حيث ناحية التوجيه ينقسم إيل  -
 للمسامهني ،وتقرير موجه لإلدارة .

 يث األنواع فهي ستكون حمل تركيزنا :مبا أن دراستنا تشمل التقرير من ح

 قرير نظيف :ت -

                                                      بدون حتفظ يف حالة توفر الشروط التالية : رأيهيصدر املدقق  -
                                                ؛1 هناك عدالة يف متثيل القوائم املالية حمل الدراسة أن أيعدم وجود حتفظات   -
                                                               ؛القوائم املالية معدة وفقا للمعايري احملاسبية معدة قبوال عاما  أن  -
                             ؛ يف قائمة املركز املايل أوجوهرية تؤثر على حسابات سواء يف قائمة الدخل  أخطاءعدم وجود   -
                                     ؛صدق وعدالة القوائم املالية ودقة تعبريها عن نتائج أعمال املشروع ومركزه املايل  -
 لنتائج األعمال و م املاليةعلى صدق تعبري القوائ رأيهواملالئمة واليت تربر الكافية  اإلثبات أدلةحصول املدقق على  -

  ؛يف هناية السنة املالية املركز 

 هيكل التقرير النمطي : حالة الرأي النظيف03 الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .331ص  ،بق امرجع س،  احلديث للتدقيق مدخل امحد حلمي مجعة  ،املصدر :

                                                           

  1امحد حلمي مجعة  ،مدخل للتدقيق احلديث  ، الطبعة األوىل ، دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان، األردن ،2000 ،  ص 126.

 اسم التقرير

 

 

    
 

:التوقيع                                                   :التاريخ   

 

 الفقرة التمهيدية

 فقرة النطاق

الرأي إبداءفقرة   
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يف  أوصادف خالل العملية  إذامتحفظ ،  برأي باإلدالء ارجياخل دققيقوم متقرير غري نظيف جزئيا ) متحفظ (:-
 ، ومن بينها مايلي : رأيهالبيانات واملعلومات الواردة يف القوائم ما يقيد 

تعديل تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها ومن الضروري مالحظة  أوتدقيق ود قيود على نطاق عملية الوج -
ذكرها يف التقرير الذي  تكون التحفظات هامة وبدرجة كافية تربر نأ أي النسبية للتحفظ الوارد يف تقرير األمهية

 ؛ التحفظ  أسبابينطوي على التحفظ فقرة مستقلة توضح 

                                                                  ؛ تتم وفق معايري التدقيق الدولية عملية الفحص مل  إن -
                                                                                       ؛ الرقابة الداخلية  عدم كفاية نظام -
 احتماالت فيما خيص استمرارية املؤسسة يف املستقبل القريب . أنتبني  إذايف حالة ما  -

القوائم املالية ال متثل الواقع  أنمن دقق امل يتأكدعندما  الرأييصدر هذا  تقرير غري نظيف كليا ) سالب ( : -
ملتعارف عليها ، وتقع طبقا للمبادئ احملاسبية ا األعمالنتيجة  أوالصحيح للمؤسسة سواء من  حيث املركز املايل 

 وبراهني مع ذكرها . أدلةمن  الرأيمثل هذا  إلصداراملؤيدة  األسبابمسؤولية بيان  دققعلى امل

تنفذ  وغالبا مايقدم عادة جمموعة من التوصيات قبل تقريره السليب دقق نادر احلدوث الن امل أمراالسليب  الرأييعترب  -
 سليب : رأي إبداء إيلاليت تؤدي باملدقق  األسبابهذه التوصيات ومن بني ؤسسة امل

 ؛عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية إيل درجة ال ميكن االعتماد عليه من طرف املدقق -
 ؛وضع قيود من طرف املؤسسة  -
 ؛اية اإلفصاح يف القوائم املالية عدم كف -
ت والدفاتر احملاسبية من تزوير عدم التوافق بني اإلدارة بني املدقق مبا بتعلق بوجود تالعب يف السجال -

 وتضليل مما يؤثر على صدق وسالمة القوائم املالية .

فين عن القوائم املالية  رأي إعطاءال يستطيع  دققامل أنيعىن  أيالر  إبداءمتناع عن اإل هوتقرير عدم إبداء رأي : -
 : أمهها أسبابموضوع التدقيق وذلك لعدة 

، وذلك بعدم متكينه من حضور عملية اجلرد  ؤسسةامل إدارةتفرض عليه من  دققوجود قيود مفروضة على عمل امل -
                                                 ؛ أرصدةبصحة تصال بالعمالء املدينني للحصول على مصادقات عدم متكينه من اإل أو
ثل دعاوى قضائية على القوائم املالية ، م تؤثرمستقبلية ال ميكن التكهن بنتائجها املستقبلية قد  أحداثوجود  -

  ؛  عويضهايطالبون بدفع ت أخرى أو قضية من عمال  ملؤسسة  كتعديها على حقوق االخرتاع  ؤسسةمرفوعة ضد امل
 ؛  إبداء رأيهالرئيسي بتدقيق بعض القوائم املالية يف هذه احلالة ميتنع عن  دققللم أخريف حالة قيام زميل  -
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بإرسال مصادقات من العمالء لتحقق من أرصدهتم أو إرسال مصادقات للدائنني يف حالة عدم السماح للمدقق  -
                                                                                                 ؛للتأكد من أرصدهتم 

  ؛نه ميتنع عن ذلك أبإبداء رأيه ف واملالئمة واليت تسمحالكافية  باتاإلث أدلةعندما يتعذر على مدقق احلصول على  -
 بب وجودأو بس دققيق نطاق الفحص الذي جيريه املغالبا ما ترجع أسباب االمتناع عن إبداء الرأي إىل تضي -

 ؛ اجع رأيه فيها  اليت سيبدي املر  عناصر هامة ال ميكن التأكد من صحتها وهلا تأثري سليب جوهري على القوائم املالية

 أسبابيكتب املدقق يف تقرير  أننه جيب أعلى  700 للمحاسبني يف املعيار هذا وقد وضح  االحتاد الوطين -
  ؛رأيهامتناعه عن 

 النظيفخبالف التقرير هيكل التقرير النمطي  (04 )الشكل رقم

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .336ص  ،بق امرجع ساملصدر :امحد حلمي مجعة  ،

 

 

 

قريرتاسم ال  

 

 

 

 

                                                                                           
          

 

 

الرأيفقرة النطاق تحذف في حالة االمتناع عن   

:التوقيع                                                          التاريخ :  

 

 الفقرة التمهيدية

 فقرة النطاق

      الرأي إبداءاالمتناع عن  أسباب
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                                                                                                             :خالصة 
  االتدقيق يلعب دور  أنفتبني لنا  و التدقيق اخلارجي  بصفة خاصة ،مت يف هذا الفصل دراسة التدقيق بصفة عامة 

                                                                                    وهو مراجعة عمل احملاسب . اهام
قتصادية و إ وأحداثيم أدلة إثبات مبوضوعية من خالل دراسة وثائق يجبمع وتق فالتدقيق هو عملية منتظمة  تتعلق

 . نتائج علمية يعتمد عليها يف تقريره إىلالتوصل  األخريالتأكد من درجة تطابق احلقائق مع املعايري املوضوعية و يف 

عملية التدقيق هو إبداء رأي فين حمايد عما إذا كانت التقارير املالية هدف  أننلخص  إليهمن خالل ما مت التوصل 
 حمل التدقيق ونتائج أعمال والتدفقات النقدية عن تلك الفرتة . ؤسسةوعادلة عن املركز املايل للم تعرب بصورة صادقة

إمداد إدارة املؤسسة باملعلومات الالزمة عن نظام الرقابة الداخلية وتبيان اخللل أما التدقيق اخلارجي فان دوره يكمن يف 
القوائم  تعامليسني أداء هذا النظام  ، وإمداد مجل حتأمن ليت يقدمها املدقق يف تقريره فيه من خالل التوصيات ا

ختاذ القرارات إاملالية من املستثمرين والدائنني والبنوك والدوائر احلكومية املعنية بالبيانات املالية املوثقة ،لتساعدهم يف 
إليه املراجع احلسابات من خالل خالصة ما توصل تقرير هنائي شامل عن الوضعية املالية والتقرير احملاسيب هو  بإعداد

مراجعته  ألنشطة املؤسسة وفحص األدلة واملستندات واملالحظات اليت يراها ضرورية ، ويعترب التقرير الوثيقة املكتوبة 
 . دققجوع إليها لتحديد مسؤولية املاليت ال بد من الر 

جيها وقد وحمت املعلومة من أصحاب  املؤسسة تصال رئيسية بينه وبني املستخدمنيإوسيلة  ارجيدقق اخلاملميثل تقرير  
 . الرأي إبداءمتحفظ ،تقرير سالب ، وتقرير عدم  تقرير: تقرير نظيف ،إيلالتقارير  أنواعقسمت 
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 متهيد :         

يهدف هذا  ،حيث ناحية اإلطار التنظيميعدة حتوالت خصوصا من بعدة مراحل و بمرت مهنة التدقيق اخلارجي 
 اجلزائر من خالل التطرق إيل اإلطار العام ملهنة التدقيق اخلارجي يف املبحث يفتطور مهنة التدقيق فصل لدراسة ال

هن التدقيق و الشروط مهام م األول وسنبدأ بنشأة وتطور هذه املهنة ،ومن مث اهليئات املنظمة واملسرية للمهنة ، مث
 .للممارسة مهنة التدقيق يف املؤسسة االقتصادية   الالزمة

عتماد للممارسة اإلوذلك بدراسة كيفية ،سابات املؤسسة يف اجلزائرمسؤولية مدقق احل  نتطرقين فسأما املبحث الثا
 .مهام املدقق  وإهناءتعيني  ،احلقوق والواجبات ، معايري األداء املهين  ،املهنة 

من خالل دراسة شاملة للمؤسسة ،دراسة ،دقق املإلصدار تقرير  املنهج املتبع إيلسنتطرق فيه فأما املبحث الثالث 
 نظام الرقابة فيها وفحص القوائم املالية ويف األخري كيفية حترير تقرير هنائي .

 وبعض الدول العربية كمصر واألردن ومناذج تقارير التدقيق اخلارجي يف اجلزائر األخري سنتطرق إيل  املطلب أما يف 
. تونس واملغرب 
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 اإلطار العام ملمارسة مهنة التدقيق اخلارجي . ːاملبحث األول 
 نشأة و تطور التدقيق اخلارجي يف اجلزائر:  :املطلب األول 

 م و1986قتصاد اجلزائري سنة األزمة اليت عاشها اإل مهنة التدقيق احلسابات يف اجلزائر بعدة تطورات وهذا بعدمرت 
خنفض سعر برميل البرتول وتدهورت قيمته، باإلضافة إىل إخطرية على االقتصاد الوطين حيث  اليت كانت ظاهرة

 البحث أحسن السبل لبناء اقتصاد وطين عصري والتسيري السيئ للمؤسسة وألجل هذه النتائج سعت اجلزائر إىل 
إخراج املؤسسة الوطنية من البريوقراطية وإعطائها احلرية الالزمة إلصدار قراراهتا اخلاصة لتسيري مواردها املالية واملادية 

م بدأت 1988نتقال إيل السوق احلر ، ويف بداية ستقاللية املؤسسة واإلإناقشة قضية النظام الرأمسايل أي من مثة مت م
 مرحلة تطبيق بعد دراسة مشاريع وقوانني  وحددت احلكومة شروطها وخمططاهتا .

قتصاديني لني اإلو الشراكة اجلزائرية األوربية اليت كانت تسعى لتحقيقها ، فكان من املهم للمسؤ  فإن ذلكعلى زيادة  
 قتصاد والنهوضصناعية وجتارية تساهم يف رفع اإل ستثمارات داخلية وأجنبية من خالل شراكةإستقطاب إيف اجلزائر 

وأدرجت فيه اجملهودات املبذولة يف جمال  1مث جاء قرار االنضمام  للمنظمة العاملية للتجارة الذي اختذته اجلزائر ،به 
نتقاهلا إىل إحترير االقتصاد والتجارة والتطورات الكربى اليت حققتها على السلم التنظيم االقتصادي للبلد، وبالتايل 

نضمام  ملف اإل تر حضا الشأن، حيث نضمام قامت اجلزائر بعدة إجراءات يف هذفلغرض اإل ،قتصاد السوق إ
هذه األحداث االقتصادية كان هلا اثر مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر حيث مر هذا األخري بعدة كل للمنظمة ،

 يلي : مراحل حيث مت تقسيمها إيل ما

 أبد                                                                            : 1980إيل  1969رحلة املمتدة من امل
-31  املؤرخ يف 69/107وفقا للمرسوم  1969قتصادية  اجلزائرية سنة العمومية اإلتنظيم مهنة التدقيق يف املؤسسات 

:"يعني الوزير املكلف باملالية والتخطيط 2على 39حيث تنص املادة  1970املتعلق بقانون املالية لسنة  12-1962
مني ألتجاري بقصد تمندويب حسابات يف شركات الوطنية واملؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي أو ا

 .مشروعية وصحة حساباهتا وحتليل وضعها اخلاص باألصول واخلصوم "

و احلسابات يف املؤسسات العمومية  مهام وواجبات مدقق 16/11/1973ؤرخ يف امل 173/ 70لقد حدد املرسوم رقم 
                                                                                                                         :3عترب هذا األخري كمراقب دائم لتسيريها و ممارسة هذه الوظيفة ملوظفي الدولة التالينيأشبه عمومية وهو النص الذي 

                                                                                          ؛ن املاليني و ن العامو املراقب -
                                                           

 . 04/04/2016املوقع الرمسي لوزارة التجارة للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ، تاريخ االطالع  1

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=moufawdatema 
 .39، املادة  1969شوال  22وم األربعاء املوافق لي 1962-12-31املؤرخ يف  69/107املرسوم  2 

، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، " يتعلق بواجبات ومهام مندويب احلسابات للمؤسسات العمومية والشبه عمومية"،  16/11/1973املؤرخ يف  173/ 70املرسوم رقم  3
 .97،1970، العدد   01املادة 

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=moufawdatema
http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=moufawdatema
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                                                                                                        ة ؛مراقبو املالي -
                                                                                                    مفتشو املالية ؛ -
                                                              ستثنائية .إلية بصفة املوظفون املؤهلون من وزارة املا-

 :1يقوم األشخاص املذكورين أعاله باملهام التاليةحيث 

 مالية على التسيري بصفة مباشرة أو أثارقتصادية اليت هلا جناز مجيع العمليات والنشاطات اإلإاملراقبة الشروط  -
 ؛غري مباشرة  
 ؛حتياطات املؤسسة إتعبري وفعالية متابعة تطبيق اإلجراءات والقواعد يف التسجيالت احملاسبية ، وكذا  -
 ؛التقديرية طبقا ملواصفات اخلطة  و الكشوفاتأمتابعة إعداد احلسابات واملوازنات  -
لتحليلية للمؤسسة ومدى متابعة مصداقية اجلرد وحسابات النتائج املستخرجة من احملاسبة العامة واحملاسبة ا -

 يلي : كما كان هلا أيضا سلطة التسيري من خالل ما،صالحياهتا
 ؛ملايل والتجاري للمؤسسة املدققة تقييم التسيري ا -
 كتشاف أخطاء التسيري وتقدميها للوزارة الوصية ووزارة املالية .إ -
      حيث عرفت هذه السنة إنشاء جملس  1980إن هذه التشريعات مل تدم طويال سرعان ما بدأت يف التغري إيل غاية      

قتصادية واملالية وعدم مواكبتها للتطور العاملي خصوصا املتعلق ية واليت مل تتوافق مع الظروف اإلاحملاسبة واملتفشية العامة للمال
 .2باملعايري الدولية

ت هذه املرحلة بظهور خلل يف ممارسة التدقيق من حيث املهام اليت يقومون هبا ، حيث أن التنظيم يف تلك ذلك متيز ك
                                     .3املرحلة يقضي مبمارسة من طرف مدققني مستقلني مع شرط عدم التدخل يف التسيري

                                                                     كما شهدت هذه املرحلة ثغرات كبرية وجوهرية أبرزها :
                                                                                    ؛ة التدقيق وفق املعايري الدولية عدم تطبيق مهن -
                                                   ؛نقص اإلمكانات البشرية واملادية غياب املراقبة الدائمة بسبب  -
                                     ؛عدم وضوح املعايري املتبعة لذلك غياب اإلجراءات اليت تسمح مبزاولة هذه املهنة ، و -
إلدارة يث أن هذه الشروط كانت حتدد من طرف التحاق باملهنة ، حشفافية يف حتديد مقاييس وشروط اإلنقص ال-

                                                           
1 Mohamed Samir Hadj Ali," Le commissariat aux comptes : caractéristiques et missions" , Revue algérienne de 
comptabilité et d’audit, n° 3 (3ème trimestre), 1994, p. 10. 

 .110، ص 2010،الدار اجلامعية اإلسكندرية ،مصر ،عة باجلزائردراسة حتليلية ملستقبل تطبيق معايري املراجعة الدولية يف مهنة املراجسهام حممد السويدي ،  2
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة  رسالة دكتوراه ، ،نحو إطار متكامل للمراجعة المالية في الجزائر على ضوء تجارب الدولية  صديقي مسعود ،  3

 . 246ص، 2004الجزائر ،
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                                                                                           ؛بتوافق مع أهداف املرحلة 
هنة املقبولة جملاالت التدقيق فالرقابة حمددة من خالل هذا املرسوم وهي تتناقض مع معايري امل 70/173متداد املرسوم إ-

 ؛مة بالنظر إيل املعايري الدولية قبوال عاما على املستوى الدويل ،واليت عادة ما جتمع مهام مضادة وغري متالئ

 ؛مدة العهدة للمحافظ احلسابات غري حمددة يف تلك املرحلة  -
 والذي يتعلق بتنظيم مهنة احملاسب املعتمد واخلبري احملاسيب و 1971 لسنة 71/82يف تلك املرحلة صدر مرسوم جديد 

ماعدا ما تعلق بتعيني حمافظي  نوين وتنظيمهالقا تدقيق، هذا القانون مل يهتم بال عتمد عليه يف التطبيقإالذي 
رباء احملاسبني ن يكونوا من بني اخلأب ألزمهااحلسابات يف املؤسسات اخلاصة واخلرباء يف احملاسبة لدى احملاكم ،حيث 

للمؤسسات العمومية للمؤسسات العمومية حتت وصاية  القانوينتدقيق بقى اليوبالتايل  املرخصني وفق هذا القانون ،
                                                           . للمحاسبة  األعلىوليست تابعة للمجلس  وزارة املالية

  24/07/1966الفرنسين والغيا القانو ري متضمنا القانون التجا
1. 

 ) مرحلة إعادة تنظيم املراجعة القانونية (: 1988إيل  1980رحلة املمتدة من امل

رتفاع عدد إقتصاد الوطين وهيكلة املؤسسات العمومية  ،الذي نتج عنها يزت هذه املرحلة بإعادة تنظيم اإلمت
جرب فأطر  توليد املعلومات ،وضعف التحكم يف النظام احملاسيب أاملؤسسات العمومية وتعقد أمناط التسيري وغياب 

 ختالالت اليت تفرزها أساليب التسيري املتبناة . يات رقابية حتد من أنواع اإلألسن املشرع اجلزائري على 

قر بإنشاء جملس احملاسبة بصدور قانون أنبثق عنه إعادة تنظيم مهنة التدقيق، و إوالذي  1976مع صدور دستور 
01/03/1980املؤرخ يف  80/05

نص على أن :" جملس احملاسبة يراقب خمتلف احملاسبات اليت  05.  ويف مادته رقم 2
 ".ومصداقيتهاتتم مراقبة صحتها، وقانونيتها  أينتصور العماليات املالية واحملاسبة ، 

صة ولكنه مل يلغ صراحة أحكام وإصدار قوانني خا 1970من قانون املالية  39إلغاء املادة  هذا القانون أدى إىل
 :3احلسابات وخاصة فيما يتعلق ب تدقيقختلفة ، وملختلف تقارير النصوص القانونية امل

 ؛شرتاكي للمؤسسات اإل لق بالتسيرياملتع 16/11/1971 من األمر املؤرخ يف 30املادة  -
 ؛والثقافية  جتماعيةاإلجان الشؤون لاملتعلق ب 28/11/1974املؤرخ يف  74/252 من املرسوم 05املادة  -

                                                           
 .116، ص  2013 ، رسالة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة سطيف ، للمراجعةالتنظيم المهني شرقي عمار، 1
 واديال جامعة،تصادية والتجارية وعلوم التسييرأزهر عزة ،" واقع ممارسة مهنة المراجعة في الجزائر " ،مجلة علمية دولية ،تصدر عن كلية العلوم االق 2

                                                                                                                                                                                                 .20ص  ، 2012، 5،العدد ائرالجز 

 . 111سهام محمد السويدي ,مرجع سابق ، ص  3
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والذي حدد العالقة بني املؤسسات االشرتاكية ،سلطة إدارة  21/11/1975املؤرخ يف  75/16 من املرسوم 10املادة  -
 ؛اإلدارات األخرى التابعة للدولة الوصية و 

شرتاكية ذات طابع تعلق مبجلس اإلدارة للمؤسسات اإلوامل 21/11/1975املؤرخ يف  149/ 75من املرسوم 10املادة  -
 االقتصادي .

 يما يتعلق مبايلي :فواليت متيز بثغرات وفراغ قانوين هذه احلالة متيز بوجود مدقق يف املؤسسات العمومية ذات أسس قانونية ،

                                                                                                                                               ؛شروط التعيني -    
                                                                                                                               املهام والواجبات ؛ -
 . احلسابات تدقيقوبصفة عامة قانون األساسي لاملسؤوليات  -

ذي جاء ليعيد بصدور قانون املالية ال1984غاية  ون يعيش فراغا قانوين شبه تام إىلوتبني يف األخري أن هذا القان
 . تدقيقتكييف مهنة ال

 تدقيقيكلة التنظيمية واملالية لعرفت عدة مشاكل خبصوص إعادة اهلن تلك املرحلة أ مع كل هذه اإلصالحات إىل
يف تلك املرحلة حيث قدر عدد اخلرباء احملاسبني بأقل من عشرين خبري  دققنييف اجلزائر , وكذلك نقص املاحلسابات 

ون املتعلق قانالمؤسسة .غياب التنظيم املهين مما تطلب صدور  1600آنذاك يقابله عدد إمجايل للمؤسسات يقارب 
 .1988عتبار ملهنة التدقيق يف املؤسسات العمومية والصادر سنة لية للمؤسسات وبالتايل إعادة اإلستقالإب

                                                                                                                       يف املؤسسات العمومية االقتصادية(: القانوين تدقيقة إعادة تأهيل ال) مرحل 1990إلي  1988رحلة املمتدة من امل
ق بالقانون واملتعل 12/01/1988املؤرخ يف  88/01قانون صدور  ، 1988متيزت املراحل األوىل بالبطء الشديد إيل غاية 

ن هذه املرحلة أوجبت تواجد إوبذلك ف ، تدقيقلعمومية وإعادة تنظيم كامل للقتصادية االتوجيهي للمؤسسات اإل
 وأضيف للقانون بندين رئيسني ومها :،مبختلف املؤسسات العمومية  داخلي تدقيق

 ؛ تدقيقستقاللية الإ  -

 واملراقبة املركزية . القانوين تدقيقالتفرقة بني ال -

 90/32قتصادية العمومية صدور القانون بالقانون التوجيهي للمؤسسات اإلق واملتعل 88/01صدور القانون  تليقد 
 و الدولة ملالية املتعلق مبجلس احملاسبة لرياعى التغريات اجلديدة يف املؤسسات العمومية تنحصر يف الرقابة الالحقة

 اإلداري . القانون لقواعد خاضعة هيئة وكل العمومية واملرافق احمللية اجلماعات

 

 )ما بعد اإلصالحات (: 2009 إلى 1991رحلة املمتدة من امل        
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والذي مل يتعلق إال  1971ديسمرب  29املؤرخ يف 82-17ألحكام األمر رقم  1991خضعت مهنة احملاسبة إىل غاية سنة 
أما بالنسبة لوظيفة حمافظي احلسابات لدى املؤسسات العمومية فقد   ،مبهنيت اخلرباء احملاسبني واحملاسبني املعتمدين
 للمحاسبة حتت وصاية وزير املالية . األعلىبتأسيس اجمللس  األمرقام هذا ،كانت مسندة إىل املفتشية العامة للمالية 

وهبذا  ،مهام اخلبري احملاسب واحملاسب املعتمد  املخطط احملاسيب الوطين والسهر على تسيري إعدادومتثلت مهامه يف 
ختصاص اجمللس الذي إعتمادات اليت تسمح مبمارسة هذه املهنة كانت من منح اإل أن إىل اإلشارةالصدد البد من 

 . ةملاليا وزيرممثل  يرأسه

واملتعلق مبهنة اخلبري احملاسب  1991فريل أ 27املؤرخ يف  08-91عن القانون رقم  اإلعالنغاية  إىلدامت هذه املنظمة 
 حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد .

القانونية مع احمليط اجلديد الذي ساد بعد  األدواتتكييف  إطاريف  أعاله إليهاملشار  08-91انون رقم قمت تدخل ال
راقبة املهنيني املستقلني مهمة م بإدراجقامت هذه القوانني خاصة  ،املتعلقة باستقاللية املؤسسات  1988قوانني  إصدار

 حلسابات املؤسسات.

 : 1 اآلتيةبالعناصر اهلامة  08-91املدرج مبوجب القانون رقم  اإلصالحميتاز 

 منظمة وطنية يديرها جملس ؛ إنشاء -

 واحملاسبني املعتمدين(؛ اء احملاسبني وحمافظي احلسابات املهنية الثالث يف هذه املنظمة )اخلرب  األسالكمجع  -

 هيئة نقابية ، بدون أي تدخل ممكن من السلطات العمومية ؛ تأسيسضبط املهنة عن طريق  -

 عتمادات .متيازات القوة العمومية السيما ختليص اإلإالتفويض جمللس املنظمة الوطنية ب -

مت ،يق بني املهنينيمهامها والتفر  إيقافعرقلة سريها و  إىل أدتداخلية وعميقة متكررة  أزمةعرفت اهليئة النقابية  لقد
والذي حيدد ممارسة مهنة خبري احملاسب وحمافظ  1991افريل  27املؤرخ يف  91/08 هذه الفرتة صدور القانون يف

احلسابات واحملاسب املعتمد لدى الشركات التجارية مبا فيها الشركات رؤوس األموال وفقا لقانون التجاري وكذا لدى 
 اجلمعيات والنقابات االجتماعية والتعاضدية .

                                                           
، بتاريخ 20،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، رقم  ، يتعلق مهنة خبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد27/04/1991املؤرخ يف  08/ 91القانون  1

 .01  م، 01/05/1991
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ان ميارسها املراقبون املاليون التابعون لوزارة بذلك أصبحت مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر مهنة مستقلة ،بعدما ك
 وصف الوطين للخرباء احملاسبيني املالية ،ويف هذه احلالة مت اجلمع بني ثالث تنظيمات يف هيئة واحدة مستقلة مسيت مب

 حمافظي احلسابات ، واحملاسبني املعتمدين .

 :بعدة نقائص السيما  08-91ميتاز التنظيم الناجم عن القانون رقم 

 التكفل الكامل بضبط اهليئة ملهنة احملاسبة يف غياب وصاية السلطات العمومية ؛  -

 املهنية اليت ختتلف يف مهامها ومصاحلها ؛  لألصنافاجلمع يف تنظيم وحيد  -

 رقابة من السلطات العمومية ؛ أيةمنح اهليئة النقابية الرتاخيص ملمارسة املهام احملاسبية بدون  -

 اخلاصة بالتكوين والرتبصات املهنية حملافظي احلسابات. األحكامغياب  -

 :1قد تبع ذلك صدور عدة مراسيم أمهها 

املتعلق بتشكيل جملس النقابة الوطنية للخرباء احملاسبيني وحمافظي  13/01/1992املؤرخ يف  92/20املرسوم رقم  -
 احلسابات واحملاسبني املعتمدين .

" حيدد هذا القانون نظام األجور الذي يطبق  07/11/1994فظي احلسابات الصادر يف القانون املتعلق بأتعاب حما -
 "هبما . املعمول والتنظيم للتشريع طبقا على حمافظي احلسابات يف إطار مهام العادية اليت يسند إليهم

قيات مهنة خبري واملتضمن قانون أخال 15/04/1996الصادر يف  1996لسنة  136/ 96مث جاء املرسوم التنفيذي رقم  -
 احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد باعتبارها مهن مستقلة تقتضي وجود قوانني تنظمها.

 ويتضمن إنشاء جملس احملاسبة . 25/09/1996الصادر يف  1996لسنة  318/ 96املرسوم التنفيذي رقم  -
حيدد تشكيل جملس النقابة الوطنية للخرباء  01/12/1997الصادر يف  1997لسنة  458/ 97املرسوم التنفيذي رقم  -

 احملاسبني وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد.
مث  2002يتضمن املوافقة على الشهادات وشروط اخلربة املهنية وعدل هذا املقرر يف سنة 1999مث صدر مقرر سنة  -

 وذلك باملوافقة على شهادات أخرى ختول احلق يف املمارسة املهنة . 2006
 و احلسابات وحمافظ احملاسب مهنة اخلبري لينظم2010 /29/06املؤرخ يف  10/01صدر قانون رقم  2010ويف سنة 
 . 91/08القانون  أحكام يلغي حيث املعتمد، احملاسب

                                                           

  1 سهام حممد السويدي ,مرجع سابق ، ص 112. 
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 اهليئات و املنظمات املسرية ملهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر : املطلب الثاين :
 :يف وتتمثل هذه اهليئاتهذه املهنة ،ليات اليت تعمل على تطور جمموعة من القواعد واأل اجلزائر ينظم مهنة التدقيق يف

 املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني ،حمافظي احلسابات ،احملاسبني املعتمدين : :الفرع األول 

 91/08تأسست هذه املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبيني ،حمافظي احلسابات واحملاسبيني املعتمدين مبوجب القانون 

 منظمة وطنية للخرباء احملاسبيني و أ، حبيث نصت املادة اخلامسة من القانون املذكور "تنش 27/04/1991املؤرخ يف 
املدنية وجتمع األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املؤهلني ملمارسة مهنة حمافظي احلسابات املعتمدين تتمتع بالشخصية 

 .1خبري حماسب وحمافظ احلسابات وحماسب معتمد حسب الشروط اليت حيددها القانون

 مدينة اجلزائر ،وحيدد تشكيل املنظمة وصالحياهتا وقواعد سريها عن طريق يفيدير املنظمة الوطنية جملس يكون مقره 
 :3يلي  وبالتايل  بعض مهام املنظمة ما، 2التنظيم

                                                                                      ؛هنة السهر على التنظيم امل  -  
                                                                                              ؛على كرامة أعضائه واستقالليتهم  الدفاع -
    ؛جيل و اإليقاف والشطب من جدوهلا إعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي حيدد على اخلصوص شروط التس-
                                              ؛احلسابات واحملاسبني املعتمدين  يعد ويراجع وينشر قائمة اخلرباء احملاسبني وحمافظي -
تنشر املنظمة الوطنية مقاييس تقدير اإلجازات والشهادات اليت ختول احلق ملمارسة املهنة وحتدد كيفية تطبيقها عن  -

 طريق التنظيم .

تأسس جملس النقابة الوطنية ألعضاء املهنة مبوجب  : تدقيقابة الوطنية ألعضاء مهنة الجملس النق :الفرع الثاين  
والذي  01/12/1997املؤرخ يف  97/458املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم  13/01/1992املؤرخ يف  92/08مرسوم 

 نيدير النقابة جملس يتكون م ،ختصاصه وفوائد عمله إحيدد تشكيل جملس النقابة الوطنية ألعضاء املهنة ويضبط 
  .4الوطنية النقابة ملسجلني قانونيا يف جدولأعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة من بني األعضاء ا تسعة

 

                                                           
 .   مرجع سابق ، 08/ 91القانون   1

 .05  م ،املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد  ، 27/04/1991املوافق ل1411شوال عام  12يف  املؤرخ 91/08املرسوم التنفيذي رقم  2
 .11-10-09م ‚مرجع نفسه  3
 .116ص  بق ،امرجع سسهام محمد السويدي , 4
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 :1ومن بني مهام اجمللس مايلي

 ؛ محاية املصاحل املعنوية واملادية ألعضاء النقابة -
                         يف األعمال املدنية  متثيل النقابة الوطنية لدى السلطات العمومية وجتاه الغري واملنظمات األجنبية املماثلة ومتثيلها -

سم النقابة مدعيا إمتثال أمام العدالة بقابة الوطنية ويف تسيريها ويف اإلالعقارية واملنقولة اليت متلكها النيف إدارة األمالك 
 ؛أو مدعى عليه 

 نضباطتضى األمر على غرفة املصاحلة واإلقإالوقاية من كل النزاعات املهنية بني أعضاء النقابة وتسويتها وعرضها إن   -
 ؛  التحكيم

 ؛  املهنية اليت يقررها املؤمتر شرتاكاتحتصيل اإل  -
 ؛احه على املؤمتر للمصادقة عليه قرت إإعداد مشروع اإليرادات والنفقات و   -
ختصاصاته على غرفة املصاحلة واالنضباط والتحكيم التابعة للنقابة طبقا للقانون إعرض كل احلاالت الداخلة يف  -

 ؛ النظام الداخلي
 ؛ لألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول هبا والنظام الداخليحرتام مجيع أعضاء النقابة إالسهر على  -
 ؛حتديد املطالب العادية للتدقيق والرقابة -
إبداء الرأي يف املسائل اليت تعرضها عليها السلطات املختصة يف امليادين احملاسبية واملالية والقانونية املرتبطة حبياة  -

 ؛املؤسسة
للمستوى النظري والتقين لدى أعضاء النقابة ودعوة السلطات املختصة حلضور املساعدة والنهوض بالتقومي املستمر  -

شراف عليها ومراقبتها بالتنسيق مع السلطات املختصة وكذا املشاركة يف اإل ،تنظيمها ،وامللتقيات املهنيةالتدريبات 
 ؛ مهام التعليم والتكوين والبحث

 .الذي تغطيه املهنة وتوزيعها ونشرهاالقيام بتعميم نتائج األشغال املتعلقة بامليدان    -
 

                                                           
 طلع عليها " اMEIGاالقتصاد  اإلسالمي العالمية "االلكترونية "مجلة إعادة هيكلة المنظمات المحاسبية المهنية نتيجة حتمية اإلصالحات المحاسبية في الجزائر ،   1

 . 09/02/2016:يوم 

http://giem.kantakji.com/article/details/ID/620/print/yes/ 

 

 

http://giem.kantakji.com/article/details/ID/620/print/yes/


 الفصل الثاين تنظيم مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر .
 

71 
 

 :أوال                                                                     اجمللس الوطين للمحاسبة : :الفرع الثالث
أنشئ                                                                              إنشاء اجمللس الوطين للمحاسبة :

، حيث تنص املادة  09/1996/ 25املؤرخ يف  96/318اجمللس الوطين للمحاسبة مبوجب مرسوم تنفيذي رقم القانون 
ضبط  يقوم مبهنة التنسيق والتلخيص يف جمال البحث و ستشاري ذو طابع وزاري ومهين مشرتكإالثانية " يعد جهاز 

ختصاصه إيل ميكن للمجلس أن يطلع على كل املسائل املتعلقة مبجال املقاييس احملاسبية والتطبيقات املرتبطة هبا ،وبالتا
 ؤسساتامل و جلان اجملالس املنتخبة واهليئات مببادرة منه أو بطلب من الوزير املكلف باملالية ،وميكن أن تستشريه

 :1ومن بني مهامه مايلي ،  واألشخاص الذين هتمهم أشغاله 
 ؛ا املتعلقة باحملاسبة وبتعليمهائق مجع واستغالل كل املعلومات والوث -
 ؛ جناز أو تكليف من ينجز كل الدراسات والتحاليل يف جمال التنمية واستخدام األدوات والطرق احملاسبةإ  -
 ؛ستغالهلا العقالين إقرتاح كل التدابري إلزامية إىل ضبط املقاييس احملاسبية و إ -
 ؛ليت هلا عالقة باحملاسبةإبداء رأيه وتوصياته يف كل مشاريع النصوص التشريعية ا  -
 ؛ املشاركة يف تطوير أنظمة التكوين وبراجمه وحتسني املستوى يف جمال املهن احملاسبية -
 ؛ متابعة تطور املناهج والتنظيمات واألدوات املتعلقة باحملاسبة على الصعيد الدويل   -
 اصه .تنظيم كل التظاهرات واللقاءات ذات الطابع التقين اليت تدخل يف جمال اختص -

 
 فيما خيص تشكيلة اجمللس ، فانه يرأسه وزير املالية أو ممثله ويتكونتشكيل اجمللس الوطين للمحاسبة ::ثانيا 

 من : 
 ؛ممثل الوزير املكلف بالطاقة  -
  ؛ممثل الوزير املكلف باإلحصاء   -
  ؛زير املكلف بالرتبية الوطنية   ممثل الو  -
 ؛ممثل الوزير املكلف بالتجارة   -
 ؛الوزير املكلف بالتعليم العايل  ممثل -
 ؛الوزير املكلف بالتكوين املهين  ممثل  -
 ؛ممثل الوزير املكلف بالصناعة   -
 ؛رئيس املفتشية العامة للمالية    -

                                                           
 ،يـحـدد تـشـكـيـل اجمللس الــوطـــين لــلـــمــحــاســـبــة وتــنـــظــيـــمه ـ وقــواعــد سريه،   2011يـناير سـنة 27وافق ملا 1432صــفــر عـام  22مــؤرخ يف  11 /24رقم  رسوم تنفيذيم 1
 .02 م 
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 ؛مدير العام للضرائب  -
 ؛يب لدى وزارة املالية   مدير املكلف بالتقييس احملاس -
 ؛ممثل برتبة مدير عن بنك اجلزائر  -
 ؛ ة تنظيم  ومراقبة عمليات البورصةعن جلن ممثل برتبة مدير -
 ؛ ثل برتبة مدير عن جملس احملاسبة مم -
 ؛ مصف الوطين للخرباء احملاسبيني  ( أعضاء  منتخبني عن اجمللس الوطين لل 03ثالث )  -
 ؛غرفة الوطنية حملافظي احلسابات  ( أعضاء منتخبني عن اجمللس الوطين لل 03ثالث )  -
 ؛مة الوطنية للمحاسبني املعتمدين خبني عن اجمللس الوطين للمنظ( أعضاء منت 03ثالث )  -
 .ر املكلف باملالية( أشــخـاص يــتم اخـتــيـارهم لــكـفــاءاتـهم يف مـــجـــايل احملـــاســـبـــة واملالـــيـــة ويـــعـــيـــنـــهم الـــوزيـــ03ثالثـة ) -

تـهم يف اجمللس احملاسيب رتبة مـديــر بــاإلدارة املركزية ويـتم اخــتــيـارهـم لـكــفــاءا جيب أن تتـوفر يف ممثلي  الـوزراء على األقل
قـتـراح من الـــوزراء إسـنـوات بــنـاء عــلى  (6أعـــضــاء اجمللس بـــقـــرار من الـــوزيــر املكلف باملالية ملدة ست ) يـــعــد، املايل و

 .1من املرسوم أعاله  2ت املذكورة يف املادة مــســـؤويل الـــهــيـــئـــا

يـــــتم استخالفه  وفـي حـــــالـــــة انـــــقـــــطــــــاع عـــــهـــــدة أحـــــد األعــــــضـــــاء ،2( كل سنتني 3/1جتدد تشكيلة اجمللس بالثلث )
 .ويستخلفه العضو اجلديد حىت هناية العهدة حسب األشكال نفسها،

 مهام اجمللس الوطين للمحاسبة : :ثالثا 

 عتماد ومن خالل اإل يولت مهام جديد جمللس احملاسبة وهونة األخرية خالتطور الذي شهدته املهنة يف األ بعد
 :2التقييس احملاسيب وتنظيم ومتابعة املهن احملاسبية وهي على النحو التايل

 : 3عتماد املهام التاليةميارس اجمللس بعنوان اإلمهام اجمللس الوطين للمحاسبة  يف جمال االعتماد : -

ستقبال طلبات االعتماد يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي إيقوم ب-         
 ؛احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين واختاذ القرار بشأهنا 

 ؛ستقبال ودراسة مشاريع قوانني أخالقيات املهنة يف خمتلف اجملاالت وعرضها للموافقة إ  -        

                                                           

  .02 م ،مرجع سابق  ، 11 /24رقم رسوم تنفيذي م 1
 . 03م  ،بق اجع س، مر   11/ 24تنفيذي رقم مرسوم   2
 .10و  09م ،  بق امرجع س،   11/ 24تنفيذي رقم رسوم م 3
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 ؛عتماد وتسجيل يف اجلدول املرتشحني الراغبني يف احلصول اإلتقييم شهادات وإجازات   -        

 ؛ستقبال كل الشكاوى التأديبية يف حق أعضاءها وفصل فيها إ  -        

 ؛األعضاء املعتمدين يف اجلدول إعداد قائمة  -       

 نشر القائمة األعضاء املهنيني املقبولني يف اجلدول . -       

ميـــــارس اجمللس بـــــعـــــنـــــوان الــــتـــــقـــــيـــــيس احملاسيب املهام  مهام اجمللس الوطين للمحاسبة  يف جمال التقييس احملاسيب: -
 :1اآلتية 

 ؛كل  املعلـومـات والـوثـائق املتعـلـقة باحملاسبة وتدريسهاسـتـغالل  وإجـمع  -
 و  ــمـــال األدواتـويــــر واســــتــــعــحتــــقــــيق أو الــــعــــمـل عـــلـى حتــــقــــيق كـل الــــدراســـات والــــتــــحــــالــــيل يف مــــجــــال تــــطـــ  -

 ؛ املسارات احملاسبية
 ؛ راح كل اإلجــراءات الـــيت تــهــدف إىل تــقــيــيس احملاسباتقــتــإ -
 ؛ التوصيات بشأهنا دراســـة جـــمـــيـع مـــشـــاريع الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيــة املرتبطة باحملـاسبة وإبداء اآلراء فـيها وتقـدمي  -
 ؛ الــتـكــوين وحتسني املستوى يف جمال احملاسبةاملســاهــمـة فـي تـطــويــر أنــظــمــة وبــرامج   -
 ؛ مــتـابــعـة وضــمـان مــراقـبــة الــنـوعــيـة فــيـمــا يـتــعـلق بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري الدولية للتدقيق -
 ؛ مـتـابعـة تـطـور املناهج والنـظم واألدوات املتعـلـقة باحملاسبة على املستوى الدويل -
 .تــنـظــيم كل الــتـظــاهـرات واملــلـتــقــيـات الــيت تـدخل يف إطار صالحياته  -

تنظيم و س اجمللس بـــــعـــــنـــــوان ميـــــار مهام اجمللس الوطين للمحاسبة  يف جمال وتنظيم ومتابعة املهن احملاسبية:  -
 :2ومتابعة املهن احملاسبية املهام اآلتية

 ؛املهن احملاسبية املسامهة يف ترقية -
 ؛مستوى املهين املسامهة فـي تـطــويــر أنــظــمــة وبــرامج الــتـكــوين وحتسني -
 ؛ مـتـابعـة تـطـور املنـاهج والنـظم واألدوات املتـعـلـقة بالتكوين يف جمال احملاسبة على املستوى الدويل -
 ؛ العناية املهنية  متابعة وضمان حتيني  -
 ؛ احملـاســبـة واملـيـادين املرتــبـطـة هبا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ونشر نتائجها إجــراء دراسـات يف -

                                                           
 .11 م ، بق ا، مرجع س 11/ 24تنفيذي رقم رسوم م 1

 .12 م ،بق امرجع س،  11/ 24رقم تنفيذي مرسوم  2



 الفصل الثاين تنظيم مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر .
 

74 
 

 ا مـســاعـدة هـيـئــات الـتـكـوين فـي احملـاسـبـة من خالل تــصـور دعــائم بـيــداغـوجــيـة ومــراجع أخــرى مـتــعـلــقـة بــهـذ  -
 ؛ التكوين

 ؛ ظـيم ورشـات الـتـكوين مبناسبة إدخال قواعد حماسبية جديدةتـنـظـيم أو املساهـمـة يف تـنـ  -
 .احملاسب املهين الـقــيــام بــاألبــحــاث املنــاســبــة الــيت تــســمح بــإعـداد األدوات اجلــــديـــدة الــــيت تــــوضع حتـت تـــصــــرف  -

 
 جلان جملس احملاسبة : :رابعا 

 2010يـــونـــيــو ســـنــة  29املوافق  1431رجب عــام  16املؤرخ يف  10-01من الــقـانـون رقم  5تـطـبـيــقـا ألحـكـام املادة 
  :1املذكـــور أعاله تـــنـــشـــأ لـــدى الـمجلس الـــلـــجــان املتساوية األعضاء اآلتية

 ؛ احملــاســـبــيــة والــعــنــايــة املهنيةجلــنــة تــقــيــيـس املمــارســات  -
 ؛ جلنة االعتماد -
 ؛ جلنة التكوين  -
 ؛ جلنة االنضباط والتحكيم  -
 .جلنة مراقبة النوعية  -

تـــــقـــــيـــــيـس املمـــــارســـــات تـــــتـــــوىل جلــــــنـــــة :: مهام جلــنــة تــقــيــيـس املمــارســات احملــاســـبــيــة والــعــنــايــة املهنية -أ
 : 2احملاسبية والعناية املهنية املهام اآلتية

 ؛ ـات احملاسبية والعناية املهنية وضع طــــرق الـــعـــمـل فـــيـــمــــا يـــخص الــــتـــطـــبــــيـــقــ -
احملــاســبــيــة الــوطــنــيــة املطــبــقــة عــلـى كل شــخص طــبــيــعي أو مــعــنــوي خاضع راء حــول األحـــكــام أحتــضــيـــر مــشــاريع   -

 ؛  ملسك احملاسبة لإللزام القانوين
 ؛  مال األدوات واملسارات احملاسبيةستعإإجنـاز كل الدراسـات والـتحـالـيل اخلاصـة بـتطـوير و   -
 ؛ س احملاسباتتــهــدف إىل تــقــيــيقــتــراح كل اإلجــراءات الـــيت إ  -
 ؛ التوصيات بشأهنا راء فيها وتقدميتـعــلــقـة باحملاسبة وإبداء األدراسـة مــشــاريع الــنـصــوص الــقــانـونــيــة امل  -
 ؛ حملاسبةنهجية يف خمتلف ميادين اضـــمـــان تـــنــســـيـق وتــلـــخـــيص األبـــحـــاث الــنـــظـــريــة وامل -
 احملـاسـيب وكذا تطبيقهاراء املتعـلـقـة بـاملعـايـيـر املعدة من املنـظــمـات الـدولـيـة املختصة يف الـتــقـيـيس حتضـيـر مـشـاريع األ -

 تصال مع خمتلف اهليئات العينية .باإل
                                                           

 .17م بق ،امرجع س،  11/ 24رقم تنفيذي رسوم م 1
 .18م  بق ،ا، مرجع س 11/ 24تنفيذي رقم مرسوم  2
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  :1املهام اآلتية  تتوىل جلنة االعتماد: مهام جلــنــة االعتماد : -ب 

 ؛عتماد ــــة مـــلـــفـــات اإلطــــرق الـــعـــمـل يف مـــجــــال مـــعـــاجلإعـــداد   -
 ؛ حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمدلــتــحــاق مبــهــنــة اخلــبــيـر احملاسب و ديــد مــعــايــيــر وســبـل اإلحتــ  -
 ؛ عتماداإل ضمان تسيري طلبات  -
 ؛ عتمادحتضري ملفات اإل  -
 .املعتمدين متابعة ونشر جدول املهينضمان   -

  :2 املهام اآلتية تتوىل جلنة التكوين: مهام جلنة التكوين: -ج

 ؛إعداد طرق العمل فيما خيص جمال التكوين  -
 ؛ راسة ملفات املشاركة يف الرتبصاتد  -
 ؛ ضمان املتابعة الدائمة للرتبصات  -
 ؛ ــــيــــة املعتمدةاملكــــاتـب احملــــاســــبتــــوجــــيـه املـتــــربــــصـــــبني إىل   -
 ؛ تسليم شهادات هناية الرتبص  -
 ؛ ـــايـــيـــر احملاسبية الدوليةحتـــضـــيـــر بـــرامـج الـــتـــكـــوين يف مـــجـــال املع  -
 ؛ خمتلف جماالت احملاسبةتخصصة يف الـــتــعــاون مـع هــيــاكـل الــتــكـــوين األخــرى واملعــاهــد امل -
 ؛ ن ــتــحــان لــكل أنــواع التكويمجلــان اإل املشـــاركــة يف تــعــيــن  -
 ؛ احملاسبة اخلـاصـة بتكوين مهين وضع بـنـك مـعـطــيـات لــلـمــعـايــيـر الــدولـيــة  -
 .ــرات وورشات عمل يف خمتلف ميادين احملاسبة والتدقيقتـــنـــظـــيم مـــلـــتــقـــيـــات وأيـــام دراســيـــة ومـــؤتـــم  -

 
  :3 نضـباط والتـحكـيم املهام اآلتيةتتـوىل جلنـة اإلنضباط والتحكيم ::مهام جلنة اإل-د -
  ؛  نـضـبـاط والتحكيمالـعـمل فـيـمـا يـخص مـجـال اإل إعـداد طـرق -
الـتـأديـبـيـة لـكل مـخالفة أو إخالل بالـقواعد املهـنية والتقـنية أو األخالقية املرتكبة دراسـة امللـفــات املـتـعـلـقـة بـاحلــاالت  -

 ؛ من املهين من خالل تأدية مهامهم
 ؛ نضباط م يف مـيـدان التحكيم واإلراء حـول األحـكــاحتـضـيــر مـشـاريـع األ  -

                                                           
 . 19م  بق ،ا، مرجع س 11/ 24تنفيذي رقم  مرسوم 1
 . 20 م بق ،ا، مرجع س 11/ 24مرسوم تنفيذي رقم  2

 .21 م ، بق امرجع س،  11/ 24املرسوم التنفيذي رقم  3
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 ســــــتــــــشــــــارة والـــوقـــايـــة واملصـــاحلـــة والـــتــحـــكـــيم خـالل املنـــازعـــات بـني ــــاسي فـي مــــــجــــــال اإلضــــــمـــــــان دور أســ  -
 ؛ الزبائن  و املهنيني

 .ضمان مهام الوقاية واملصاحلة بـني املهنيني  -
    :1املهــام اآلتية  تــتـــوىل جلــنــة مـــراقــبــة الــنـــوعــيــة:مهام جلنة مراقبة النوعية : -و

 ؛ مل يف جمال نوعية اخلدماتإعداد طرق الع  -
 ؛ قـــــــتــــــراح مـــــــشـــــــاريع الـــــــنـــــــصــــــوص التنظيمية يف جمال النوعيةإراء و إبـــــــداء األ  -
 ؛احملاسبة ملهين ضمان نوعية التدقيق املوكلة  -
  ؛كــيـفـيـات تـنــظـيم املكـاتب وتسيريهاإعـداد مـعـايـيــر تـتـضـمن    -
 ؛ إعـــداد الــتـــدابــيـــر الـــيت تــســـمح بـــضــمـــان مــراقـــبــة نوعية خدمات املكاتب  -
 ؛ سـتــقاللـيـة واألخالقياتحــتـرام قـواعــد اإلإضـمـان مــتـابــعـة مـدى    -
 ؛ ني املهـين من أجل ضمان مهام مراقبة النوعيةاملختارين مـن ب إعداد قـائمة املـراقبـة  -
التحلي هبا يف  املهنينيتنـظيم مـلتـقيـات حول الـنوعـية الـتقـنية لـألشغال واألخالقــيـــات والــتــصـــرفـــات الــيت يـــجب عــلى  -

 .جمال االستشارة والعالقات مع الزبائن
  .2بقرار من الوزير املكلف باملالية أعاله17 حتـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـان املـذكورة فـي املادة 

 : اجمللــس الــــوطـــــين لـــــلــــمـــــصف الـــــوطــــنـي لــــلـــــخــــبــــراء احملاسبني :الفرع الرابع 

منه ،و بعد  (2)الفقرة  125و 3- 85ال سيمـا املادتان  وبـناء على الـدستـور وإّن الوزير األول وبناء على تقرير وزير املالية 
احملاسبيني وتــنــظــيـمه وقواعد سريه ،  موافقة رئيس اجلمهورية يتم تــشـكــيــلــة اجمللس الــوطـين لــلــمصف الوطين للخرباء

ـله إىل أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـين مبوجب قرار من وميكن نـق ،3لس مبدينة اجلزائراجملحيدد مقر  2ووفقا للماّدة 
  .الوزير املكلف باملالية

 

 

                                                           
 .22 م ، ق بامرجع س،  11/ 24املرسوم التنفيذي رقم  1

 .23 م ،  بقامرجع س،  11/ 24تنفيذي رقم مرسوم  2
لــــلـــــخــــبــــراء احملاسبني حيــدد تشـكـيلة ا جمللس الــــوطـــــين لـــــلــــمـــــصف الـــــوطــــنـي ،   2011ينـاير سنة 27وافق ملا 1432صــفــر عـام  22مــؤرخ يف   25/11تــنــفــيــذي رقم الــرســوم م 3

 . 02و  01م  ، وصـالحـيـاته وقواعد سريه
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 تشكيل اجمللــس الــــوطـــــين لـــــلــــمـــــصف الـــــوطــــنـي لــــلـــــخــــبــــراء احملاسبني :أوال :

 األعـــضــاء املعتمدين و مــن اجلــمــــعــــيـــة الـــعــــامــة مـن بـني مـــنـــتــــخـــبـــني( أعـــضـــاء 9يـــتــشــــكل اجمللس من تـــســــعـــة )
 .1يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني املسجلني

قرتاح إن الـوزيـر املكـلف بـاملالـيـة بـنـاء عـلى ( أعــــــــضـــــــاء فـي اجمللس الــــــــوطــــــــين لـلـمـحـاسـبـة بـقـرار م3ثالثـــــة ) يـــــعـني 
 .رئيس اجمللس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني 

 : 2يكلف اجمللس مبايلياجمللــس الــــوطـــــين لـــــلــــمـــــصف الـــــوطــــنـي لــــلـــــخــــبــــراء احملاسبني : ثانيا :صالحيات

 ؛ وتسيريها املنــقــولــة وغــيــر املنــقــولــة الــتــابــعــة للمصف الوطين للخرباء احملاسبني كاألمالإدارة  -
نــويـة مــرفـقـة بكـشف إقـفــال احلــســابـات الــســنـويــة عــنــد نـهــايــة كل ســنـة مـالــيـة وعــرضـهــا عـلى اجلــمـعــيـة الـعــامـة الــسـ  -

 ؛ ـيزانـية الـسنـة ومشروع مـيزانـية الـسنة املالية املواليةتنـفيذ م
 ؛ شــتــراكـات املهــنـيــة املـقــررة من طـرف اجلمعية العامةحتـصــيل اإل  -
 ؛ ضمان تعمـيم نتائج األشغال املتـعلقة باجملال الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها  -
 ؛ هنةمبصاحل امل تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة  -
  ؛نـخـراط يف كل مـنـظـمـة جهـويـة أو دولـيـة تـمثل املهنة برتخيص من الوزير املكلف باملاليةاإل  -
 ؛ لعمومية ومجيع السلطات وكذا الغريتـمـثـيل املصف الـوطـين لـلـخـبـراء احملـاسـبـني لـدى اهليئات ا  -
 ؛ املنظمات الدولية املماثلةلـدى  تـمـثـيل املصف الـوطـين لـلـخـبـراء احملـاسـبـني  -
 إعداد النـظام الـداخلي لـلمـصف الوطـين للـخرباء احملاسبني .  -

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 03 م ، بقامرجع س،   25/11مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  1

 .03 م بق ،امرجع س،   25/11مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  2
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إّن الوزير                                  : اجمللــس الــــوطـــــين لــغرفة  الـــــوطــــنـية حملافظي احلسابات :الفرع اخلامس 
منه ،و بعد   ( 2)الفقرة  125و 3- 85ال سيمـا املادتان  املالية وبـناء على الـدستـور واألول وبناء على تقرير وزير 

وفقا ات وتــنــظــيـمه وقواعد سريه غرفة الوطنية للمحافظي احلسابلموافقة رئيس اجلمهورية يتم تــشـكــيــلــة اجمللس الــوطـين لــ
ن نـقـله إىل أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـين مبوجب قرار من الوزير وميك ،1حيدد مقر جملس مبدينة اجلزائر  2للماّدة 

  .املكلف باملالية

 : تشكيل اجمللــس الــــوطـــــين لــغرفة  الـــــوطــــنـية حملافظي احلساباتأوال :

 األعـــضــاء املعتمدين و جلــمــــعــــيـــة الـــعــــامــة مـن بـنيمــن ا ( أعـــضـــاء مـــنـــتــــخـــبـــني9يـــتــشــــكل اجمللس من تـــســــعـــة )
 .2يف جدول الــغرفة  الـــــوطــــنـية حملافظي احلسابات املسجلني

قرتاح إ( أعــــــــضـــــــاء فـي اجمللس الــــــــوطــــــــين لـلـمـحـاسـبـة بـقـرار من الـوزيـر املكـلف بـاملالـيـة بـنـاء عـلى 3ثالثـــــة ) يـــــعـني 
 .رئيس اجمللس الوطين الــغرفة  الـــــوطــــنـية حملافظي احلسابات

 : 3يكلف اجمللس مبايلية حملـافظي احلسابات:اجمللــس الــــوطـــــين لـلـغرفـة الـوطـنـيـ ثانيا :صالحيات

 ؛ إدارة األمالك املنــقــولــة وغــيــر املنــقــولــة الــتــابــعــة لـلـغرفـة الـوطـنـيـة حملـافظي احلسابات وتسيريها -
اجلــمـعــيـة الـعــامـة الــسـنــويـة مــرفـقـة بكـشف  إقـفــال احلــســابـات الــســنـويــة عــنــد نـهــايــة كل ســنـة مـالــيـة وعــرضـهــا عـلى  -

 ؛ تنـفيذ مـيزانـية الـسنـة ومشروع مـيزانـية الـسنة املالية املوالية
 ؛ شــتــراكـات املهــنـيــة املـقــررة من طـرف اجلمعية العامةحتـصــيل اإل  -
 ؛  ملهنة ونشرها وتوزيعهاضمان تعمـيم نتائج األشغال املتـعلقة باجملال الذي تغطيه ا  -
 ؛ مبصاحل املهنة تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة  -
  ؛ نـخـراط يف كل مـنـظـمـة جهـويـة أو دولـيـة تـمثل املهنة برتخيص من الوزير املكلف باملاليةاإل  -
 ؛ ا الغريتـمـثـيل الـغرفـة الـوطـنـيـة حملـافظي احلسابات لـدى اهليئات العمومية ومجيع السلطات وكذ  -
 ؛ تـمـثـيل اـلـغرفـة الـوطـنـيـة حملـافظي احلسابات لـدى املنظمات الدولية املماثلة  -
 .إعداد الـنـظـام الـداخـلي لـلـغرفـة الـوطـنـيـة حملـافظي احلسابات -

                                                           
 حيــدد تشـكـيلة الـغرفـة الـوطـنـيـة حملـافظي احلسابات وصـالحـيـاته وقواعد سريه،،    2011ينـاير سنة 27وافق ملا 1432صــفــر عـام  22مــؤرخ يف   26/11املــرســوم التــنــفــيــذي رقم  1
 .  02و  01 م
 .  03 ، م بقامرجع س،   26/11املــرســوم التــنــفــيــذي رقم  2

 .04 م  بق ،امرجع س،   26/11املــرســوم التــنــفــيــذي رقم  3
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 : اجمللــس الــــوطـــــين لـلـمنظمة  الـــــوطــــنـية حملاسبني املعتمدين  :الفرع السادس

( منه ،و 2)الفقرة  125و 3- 85ال سيمـا املادتان  الوزير األول وبناء على تقرير وزير املالية وبـناء على الـدستـور وإّن 
 ابات وتــنــظــيـمه وقواعد سريهبعد موافقة رئيس اجلمهورية يتم تــشـكــيــلــة اجمللس الــوطـين لــغرفة الوطنية للمحافظي احلس

خـر من الـتـراب الوطـين مبوجب قرار من أوميكن نـقـله إىل أي مـكـان  ،1مقر جملس مبدينة اجلزائرحيدد  2وفقا للماّدة 
  .الوزير املكلف باملالية

 : تشكيل اجمللــس الــــوطـــــين لـلـمنظمة  الـــــوطــــنـية حملاسبني املعتمدين أوال :

 األعـــضــاء املعتمدين و مــن اجلــمــــعــــيـــة الـــعــــامــة مـن بـني أعـــضـــاء مـــنـــتــــخـــبـــني( 9يـــتــشــــكل اجمللس من تـــســــعـــة )
الــــــــوطــــــــين ( أعــــــــضـــــــاء فـي اجمللس 3ثالثـــــة ) يـــــعـني ،2  يف جدول الـمنظمة  الـــــوطــــنـية حملاسبني املعتمدين املسجلني

سبني لـلـمـحـاسـبـة بـقـرار من الـوزيـر املكـلف بـاملالـيـة بـنـاء عـلى اقرتاح رئيس اجمللس الوطين للـمنظمة  الـــــوطــــنـية حملا
 .  املعتمدين

 : 3يلي كلف اجمللس مباي: اجمللــس الــــوطـــــين للـمنظمة  الـــــوطــــنـية حملاسبني املعتمدين  ثانيا :صالحيات

 ؛وتسيريها  إدارة األمالك املنــقــولــة وغــيــر املنــقــولــة الــتــابــعــة للـمنظمة  الـــــوطــــنـية للمحاسبني املعتمدين -
ـة الـعــامـة الــسـنــويـة مــرفـقـة بكـشف إقـفــال احلــســابـات الــســنـويــة عــنــد نـهــايــة كل ســنـة مـالــيـة وعــرضـهــا عـلى اجلــمـعــي  -

 ؛تنـفيذ مـيزانـية الـسنـة ومشروع مـيزانـية الـسنة املالية املوالية
 ؛حتـصــيل االشــتــراكـات املهــنـيــة املـقــررة من طـرف اجلمعية العامة  -
 ؛ توزيعهاضمان تعمـيم نتائج األشغال املتـعلقة باجملال الذي تغطيه املهنة ونشرها و   -
 ؛مبصاحل املهنة تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة  -
  ؛االنـخـراط يف كل مـنـظـمـة جهـويـة أو دولـيـة تـمثل املهنة برتخيص من الوزير املكلف باملالية  -
 ؛لـدى اهليئات العمومية ومجيع السلطات وكذا الغري  تـمـثـيل الـمنظمة  الـــــوطــــنـية للمحاسبني املعتمدين  -
 ؛لـدى املنظمات الدولية املماثلة  تـمـثـيل الـمنظمة  الـــــوطــــنـية حملاسبني املعتمدين  -
 .  إعداد الـنـظـام الـداخـلي للـمنظمة  الـــــوطــــنـية للمحاسبني املعتمدين -

                                                           
وصـالحـيـاهتا   حيــدد تشـكـيلة الـمنظمة  الـــــوطــــنـية للمحاسبني املعتمدين،   2011ينـاير سنة 27املوافق  1432صــفــر عـام  22ــؤرخ يف امل 11/ 27رقم  املــرســوم التــنــفــيــذي  1

 . 02و 0 1م  .وقواعد سريه
 .03بق ، م امرجع س،  11/ 27رقم  املــرســوم التــنــفــيــذي  2
 . 04 بق    ، ما، مرجع س 11/ 27املــرســوم التــنــفــيــذي  رقم  3
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 يف اجلزائر : اخلارجي  احملاسبية والتدقيقاملهن  يمهام ممارساملطلب الثالث :
 اسبني معتمدين .احملن الذين ميارسون مهنة التدقيق يف اجلزائر إيل اخلبري حماسيب ،حمافظ احلسابات ، و ينقسم املهني

 :اخلارجي يف اجلزائر التدقيقاحملاسبية و مهن  ممارسي  :الفرع األول 

" يـــعــد خـــبــيـــرا مــحـــاســبــا فـي مــفـــهــوم هــذا   : 01-10من القانون  18تنص املادة تعريف اخلبري احملاسيب ::أوال  
وحتـليل  يميـته مـهـمـة تـنظـيم وفـحص وتـقـميـارس بـصـفـة عـاديـة بـاسـمه اخلـاص وحتت مـسـؤولي كل شـخص الـقـانـون

الـقـانــون والـيت  والـهــيـئـات فـي احلـاالت الـتـي نص عـلــيـهــااحملـــاســــبــــة ومــــخـــتــــلف أنــــواع احلــــســـابــــات لــــلـــمــــؤســــســـات 
اة األحـــــــكــــــام الـــــــواردة فـي هــــــذا القانون مـع مــــــراعـــــــ ويــــــؤهـل ."1تكلفه هبذه املهمة بصفة تعاقدية خلربة احلسابات  

  .ملمارسة وظيفة حمافظ احلسابات

 على أنه:4مكرر 715عرف القانون التجاري حمافظ احلسابات حسب املادة تعريف حمافظ احلسابات : :ثانيا 

"الشخص الذي يدقق يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة أو جملس املديرين، حسب احلالة، و يف  
نتظام اجلرد و حسابات إالوثائق املرسلة إىل املسامهني حول الوضعية املالية للمؤسسة و حساباهتا، و يصادق على 

 ."2 ات إذا ما مت احرتام مبدأ املساواة بني املسامهنياملؤسسة و املوازنة، و صحة لذلك و يتحقق مندوبو احلساب

: "كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته، مهمة  01-10القانون رقم من  11وحسب املادة  
 ."3 املعمول به ألحكام التشريع نتظامها و مطابقتها إاملصادقة على صحة حسابات املؤسسات واهليئات و 

من خالل هذه التعاريف نستخلص أن: حمافظ احلسابات هو الشخص املؤهل علميا وعمليا لتدقيق حسابات 
نتقادي إاملؤسسة، و يتمتع باستقاللية تامة، ويقوم عادة بتدقيق نظام الرقابة الداخلية و السجالت احملاسبية تدقيق 

 قبل إبداء رأيه يف عدالة املركز املايل .

 

 

                                                           
  حيــدد يف الفصل الرابع ممارسة مهنة اخلبري احملاسب ،   2010ينـاير سنة 11املوافق  1431رجب عـام  28،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  مــؤرخ يف 01-10رقم  القانون 1

 .  18 ، م42العدد 
 . 155، اجلزائر، ص1998اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون التجاري، مطبوعات برييت،  2

 .22 م،  بق ا، مرجع س01-10ــانــون رقم الق  3
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احملاسب املعتمد على انه " املهين الذي  01-10من القانون رقم 41وفقا للمادة  اسبني املعتمدين  :احملتعريف ثالثا 
 و الشركات   سابات ، وحسابات التجار وت مسؤوليته مهمة مسك وضبط احلمسه اخلاص وحتإميارس بصفة عادية ب

 ."1اهليئات اليت تطلب خدماته 

 التدقيق اخلارجي يف اجلزائر : احملاسبية و هنامل يمهام ممارس الفرع الثاين 

 لتدقيق اخلارجي التعاقدي، ون بالقيام باو ئر وهم اخلرباء احملاسبني املكلفمن مدققي احلسابات يف اجلزا  هناك نوعان
نون ن مبهام التدقيق اخلارجي القانوين، وسنتطرق إىل مهام كل من الفئتني وفق ماجاء به القاو احلسابات املكلف يحمافظ

املهام البد أن نذكر أنواع   املعتمدين، وقبل التطرق إيل وكذا مهام احملاسبني .اجلديد املنظم للمهنة والقانون التجاري
 يلي : التدقيق يف اجلزائر واليت تنقسم إيل ما

 :تدقيق احلساباتأنواع  -أوال

 تدقيق احلسابات  أنواع   :  ( 04 )اجلدول رقم 

داخليةتدقيق  خربة قضائية تدقيق  
 تعاقدي

 املميزات تدقيق قانوين

حتدد بكل دقة من طرف 
 احملكمة 

ةوظيفة دائمة يف املؤسس مؤسساتية ،ذات طابع  تعاقدية 
 عمومي 

 طبيعة املهمة

 من طرف املديرية من طرف اإلدارة العامة  من طرف احملكمة 
العامة أو جملس 

 اإلدارة 

 التعيني من طرف املسامهني

 إعالم العدالة وإرشادها حول
 أوضاع مالية وحماسبية 

 حتسني الدورة اإلدارية 
تنظيم اقرتاح شروط حتسني ال

 ومعاملة املعلومات اإلدارة 

املصادقة على 
شرعية وصدق 

 احلسابات

املصادقة على شرعية وصدق 
احلسابات والصور 

 الفوتوغرافية الصادقة
 جملس اإلدارة

  

 اهلدف      

ي ظرفية حيدد القاضمهمة 
 مدهتا

امة مهمة حتددها املديرية الع مهمة حمددة حسب  
 االتفاقية 

مهمة دائمة تغطي مدة 
 التعيني الشرعية 

 التدخل

فيا عدم اخلضوع سلميا ووظي تامة اجتاه األطراف 
 إال لإلدارة العامة

دأتامة من حيث املب تامة جتاه جملس اإلدارة  
 واملسامهني

 االستقاللية

ريتدخل مباشر يف التسي ينبغي احرتامه كن له حيرتم مبدئيا ل  مبدأ عدم التدخل  جيب احرتامه متاما

                                                           
 .41 م،  بق ا، مرجع س01-10رقم ــانــون الق 1
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 تقدمي إرشادات يف
 التسيري

 يف التسيري 

قضية إيل القاضي املكلف بال املديرية العامة ،  املديرية العامة  
 جملس اإلدارة

جملس اإلدارة ،اجلمعية العامة 
 )عادية،غ عادية(

 التقارير إيلإرسال 

اء التسجيل يف قائمة خرب 
 احملاسبة لدى جملس لدى

 القضاة

ا يف التسجيل مبدئي أجري يف املؤسسة
 اجلمعية الوطنية

التسجيل يف اجلمعية الوطنية 
خلرباء احملاسبة ،حمافظي 

 احلسابات 

 شروط ممارسة املهنة 

أخبار وكيل  نعم ال ال غ م
اجلمهورية باألعمال 

 الغري شرعية
ا حبسب النتائج مبدئي احبسب النتائج مبدئي  و حبسب الوسائل أ 

 حبسب النتائج
 حسب نوع املهمة

 االلتزام  حبس الوسائل

ةمدنية ،جنائية،تأديبي مدنية  حسب عقد العمل 
ة،جنائية،تأديبي  

 املسؤولية مدنية ،جنائية،تأديبية

 من طرف القاضي املشرف
 على اخلربات

العقدحمددة يف  حسب عقد العمل مهمة تاسيسة ،عادة من  
طرف القضاء بعد طلب 

 املؤسسة

 التسريح

من  اقرتاح من اخلبري حيدد
 طرف القاضي 

 األتعاب قانون رمسي حمددة يف العقد أجرة

ربة طريقة تتماشى وحاجة اخل
 القضائية املطلوبة

م الرقابة تقييم اإلجراءات تقيي
تالداخلية مراقبة احلسابا  

 تقييم اإلجراءات
تقييم الرقابة 

الداخلية مراقبة 
 احلسابات

تقييم اإلجراءات ،تقييم 
املراقبة الداخلية ،مراقبة 

 احلسابات ،مراقبة قانونية

 طريقة العمل املتبعة

 .188،189, ص بقاهام حممد السويدي , مرجع سساملصدر 

 يف مايلي: 01-10( من القانون 18حسب املادة ) تتمثل مهام اخلبري احملاسيب:مهام اخلبري احملاسيب  :ثانيا

 ؛حماسبة املؤسسات  (centralisation)القيام مبسك ومركزة   -
 ؛أي عقد عمل هبا فتح وضبط ومراقبة وجتميع حماسبة املؤسسات واهليآت اليت ال يربطه -
 ؛واهليئات وهو املؤهل الوحيد للقيام بذلك  مؤسساتتدقيق املايل واحملاسيب للال -
 ؛واهليئات يف امليدان املايل واالجتماعي واالقتصادي  مؤسساتلل تقدمي استشارات -
 ؛مبهمته  يدارية والتسيري اليت هلا عالقةلتزاماهتم والتصرفات اإلإإعالم املتعاقدين معه مبدى تأثري  -
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 ؛وفحص وتقومي وحتليل احملاسبة تنظيم  -
ت املعنية بالتدقيق أالقانوين( لدى الشركات واهليقيق يعد اخلبري احملاسب مؤهال للقيام مبهام حمافظ احلسابات )التد -

 ؛القانوين، وحاليا يف اجلزائر معظم اخلرباء احملاسبني إن مل نقل كلهم ميارسون مهام حمافظة احلسابات
 تعترب مهنة اخلبري احملاسيب مهمة ظرفية . -

 
نص                                                                                  مهام حمافظ احلسابات   ::ثالثا

على أن اجلمعية العامة العادية لشركة املسامهة تعني حمافظا للحسابات أو أكثر ملدة ثالث سنوات  القانون التجاري 
اسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني ختتارهم من بني املهنيني املسجلني على جدول املصف الوطين للخرباء احمل

 :1وميكن تقسيم مهام حمافظ احلسابات إىل مايلي  ،املعتمدين

 فإن حمافظ احلسابات يكلف باملهام التالية: 01-10من القانون  24و  23حسب املادة املهام العادية : -

ــــنــــتــــظــــمـــة وصــحـــيــحــة ومــطـــابــقــة تــمـــامــا لــنــتـــائج عــمــلـــيــات الــســنــة يــــشــــهــــد بــــأن احلـــســــابــــات الــــســــنــــويـــة م -
 ؛تاملـــنـــصـــرمـــة وكـــذا األمــــر بـــالـــنـــســـبـــة لـــلــــوضـــعـــيـــة املـالـــيـــة وممتلكات الشركات واهليئا

ه املسريون احلــســابـات الــسـنــويــة ومـطــابــقـتــهـا لــلـمــعـلــومــات املـبــيـنــة يف تــقـريــر الـتــسـيــيــر الـذي يــقـدم يـفــحص صــحـة  -
 ؛أو الشركاء أو حاملي احلصص  للمسامهني

دارة وجملس املـــصــادق عـــلــيـــهــا من مـــجــلس اإل يـبـدي رأيه يف شـكل تـقـريـر خـاص حـول إجـراءات الــرقـــابــة الـــداخــلـــيــة -
 املديرين أو املسري  ؛

 الـشركـة اليت يــراقــبـهــا واملــؤســســات أو الــهــيــئــات الــتــابــعــة لــهــا أو بـني املـؤسسات و تفـاقيـات بنييقـدر شروط إبـرام اإل -
 ؛باإلدارة أو املـســيـريـن لـلـشــركـة املــعـنــيـة مــصـاحل مــبـاشــرة أو غـيـر مباشرة ـمنيالـهيـئات الـيت تكـون فيهـا للـقائ

طـــلـع عـــلـــيه ومن طـــبـــيــعـــتـه إص قـــد يـــكـــتــــشـــفه أو يعـلم املسيـرين واجلمعـية العـامة أو هيـئة املداولة املـــؤهــــلـــة بـــكل نــــق  -
 ؛ســـتــغـالل املـــؤســـســة أو اهليئةإتـــمـــرار ســـإأن يـــعـــرقل 

دون  ومـراقبـة مـدى مطـابقـة احملاسـبـة للـقواعـد املعـمول هبا مؤسسةوثــائق الــــيم يقوتفـحص  تــخص هــذه الــمهــام 
 .التدخل يف التسيري

 :01-10من القانون  24وتنص املاّدة 
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يـصـادق   comptes consolidés)عنـدمـا تـعـد الـشـركـة أو الـهـيـئـة حـسـابات مــدمـجـة أو حـسـابـات مـدعـمــة  )
لـــــصـــــحــــيـــــحـــــة وذلك نـتـظــام احلـسـابــات املدعـمــة واملـدمـجـة وصـــــورتـــــهــــا اإمـحـافظ احلـسـابـات أيــضـا عـلى صــحـة و 

 .1س مركز القرارعـــــلى أســـــاس الــــوثـــــائق احملــاسـبـيــة وتـقــريـر مـحــافـظي احلــسـابـات لــدى الـفـروع أو الكيانات التابعة لنف

القانوين يف اجلزائر مبهام أخرى خاصة  دقق) العادية ( السابقة يقوم املباإلضافة إىل املهام العامة املهام اخلاصة: -
 منها:

 ؛نتظامية و دقة احلساباتإإخبار اجلمعية العامة العادية يف حالة عدم  -
  ؛كتشاف أي جنحة عليه إخبار السلطةإيف حالة  -
 ؛فحص حصص املسامهني -
 ؛إثبات أن األصول الصافية تساوي على األقل رأس املال االجتماعي يف حالة حتويل املؤسسة -
 ؛دعوة اجلمعية العامة العادية للمسامهني لالجتماع يف حالة عدم قيام جملس اإلدارة بذلك -
كتتاب يف حالة زيادة رأس املال و تغيري أسباب و متيازات، اإل إجتماعي، إلغاء، تدخل يف حالة تغيري رأس املال اإلال -

 ؛شروط تغيري رأس املال
 ؛إنشاء مؤسسات فرعية إلسهام جزئي يف األصول -
 ؛هام حمدودة و ظرفية يف مراقبة احلساباتم -
 أداء مهام خاصة يف رقابة حسابات املؤسسات الفرعية أو مؤسسات املسامهة.   -
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 :1التقارير التالية  يـــتــــرتب عن مـــهـــمـــة مـــحـــافظ احلـــســـابــات إعدادتقارير حمافظ احلسابات   : :رابعا

أو عند  نـتـظام وصـحة الـوثائق الـسـنويـة وصورتـهـا الصـحيـحةإتـــقـــريــر املـــصـــادقــة بـــتـــحـــفظ أو بـــدون حتــفـظ عــلى    -
 ؛ رفض املصادقة املربر قتضاءاإل

 ؛قتضاءعند اإل املدجمة تـــقــــريـــر املــــصـــادقـــة عــــلى احلـــســــابـــات املــــدعـــمـــة أو احلسابات  -
 ؛تفاقيات املنظمة تقرير خاص حول اإل -
 ؛تــــــقــــــريــــــر خــــــاص حــــــول تــــــفــــــاصـــــــيل أعــــــلـى خــــــمس تعويضات -
 ؛مـتـيـازات اخلـاصـة املـمـنـوحة للمستخدمني تـقـريـر خـاص حـول اإل -
ـــصـــة نوات اخلمس األخـــيـــرة والــــنـــتــــيـــجــــة حـــسـب الـــســـهـم أو حـــسـب احلتقرير خاص حـول تطور نتيجة الس  -

 ؛ة جتماعياإل
 ؛ تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية  -
 ؛ستغالل ستمرار اإلإتــقــريـر خــاص فـي حــالــة مالحــظــة تــهــديـد مــحــتــمل على  -
جـــال إرســـال الـتـقاريـر إىل اجلـمـعيـة الـعامـة وإىل األطـراف املعـنـية عن طريق أمـــعـــايــــيـــر الـــتـــقـــريـــر وأشـــكـــال و حتـــدد   -

 التنظيم.

 من نفس القانون: 27وفقا للمادة : عهدات حمافظ احلسابات  :خامسا

 ؛(سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة3حتـدد عـهـدة مـحـافظ احلـسـابـات بـثالث ) -
 ؛( سنوات3إال بعد مضي ثالث ) متتاليتني نـفس حمـافظ احلسـابات بـعد عـهدتني الميكن تعـني -

 ،يــتــعــنيمـتـتـالـيـتـني  مـالــيـتـني (2يف حــالــة عـدم املــصــادقــة عـلى حــســابـات الــشــركـة أو الـهـيــئـة املـراقـبــة خالل سـنـتـني)  -
ـديــــد عـلـى مـحــافظ احلــســابــات إعالم وكــيل اجلــمــهــوريـة املختص إقليميا بذلك، ويف هــــذه احلـــالـــة ال يــــجـــرى جتــ

 ؛عـــهـــدة مــــحـــافظ احلسابات
 :طرق والكيفيات التالية الميارس حمافظ احلسابات مهامه ب 40.... 30ووفقا للمواد 

 شـــركـــة مـحــافـظـة احلــسـابــات بـصـفــة مـحـافـظ احلـسـابــات فـإن هـذه األخــيـــرة تــعــني شـــركـــة أو هـــيـــئـــة، عـــنـــدمـــا تـــعـــني -
 ؛مسهاإالوطنية حمافظا للحسابات يتصرف بيف جــدول الغرفة  أعـــضــائـــهــا املــســـجــلـــني مـن بــني
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ه طبقا ألحكام هذا فإن كل واحـد مـنهـم ميارس مـهـمت أكـثر من مـحافظ حـسـابـات، عنـدمـا تقـرر شـركة أو هـيـئة تـعـيني -
 ؛ن القانو 

  ؛حتدد ممارسة هذه املهمة عن طريق التنظيم -
بـتـعيـيـنه  إبالغ جلـنـة مــراقـبـة النـوعـية ،عـلى مـحـافظ احلـسـابـات أو مـسـيـر شـركــة أو جتـمع مــحـافـظي حــسـابــات يـتـعـني -

 ؛يوما (15بصـفـة مـحافظ لـلـحسـابـات عن طريق رسـالــة مـوصى عــلـيــهـا يف أجل أقــصـاه خــمـســة عـشـر )
الــــــســــــجالت احملــــــاســــــبــــــيــــــة واملــــوازنــــات ميــكـن مــحـــافظ احلـــســابـــات االطالع يف أي وقت وفـي عــــــني املــكــــــان عــــــلـى  -

  ؛املــــراسالت واحملـــــاضــــر وبــــصــــفــــة عــــامــــة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو اهليئة
 لــــلــــشــــركــــة أو الــــهــــيــــئــــة كل الــــتــــوضــــيــــحـــات و ـــابــــعــــةبــاإلدارة واألعـوان والــــت ميــكــنه أن يــطــلب من الــقــائــمــئني -

 ؛املـــعــلـــومــات وأن يـــقــوم بــكـل الــتــفـــتــيـــشــات الــتـي يــراهــا الزمة
مبـؤسـســات  احلصول يف مقر الشـركة على معلومات تـتـعـلق املؤهلـةميـــكن مـــحــافـظ احلــســـابـــات أن يــطـــلب من األجهزة  -

 ؛مـرتـبـطـة بـهــا أو مـؤسـسـات أخـرى لـهـا عالقة مسامهة معها
 ـا مـــحـــاســـبــــيـــاحملــــافظ احلــــســــابــــات كــــشــــفــ ( أشــــهــــر عــــلى األقـل6يـقدم الـقائمـون باإلدارة يف الـشركات كل ســــتــــة ) -

 ؛يـــعـــد حـــسـب مـــخـــطط احلـــصــــيـــلـــة والـــوثـــائق احملاسبية اليت ينص عليها القانون
هـيـئـات الـتـسـيـيـر قـصـد تـطـبـيق أحكام القانون  ممـارسـة مــهـمـته يـعـلم مـحـافظ احلـسـابـات كـتـابـيـا يف حـالة عـرقـلـة -

  ؛اريالتج
 ؛مـراعاة مـعـايـيـر التـدقـيق والـواجـبات املـهـنـية املـوافق عـلـيـها من الـوزيـر املـكـلف بـاملالـيـة -
ي إطــار وســـيــرورتــهــا فـيـحدد مــحــافـظ احلــســابــات مــدى وكــيــفــيــات أداء مــهــمــة الــرقــابـة الـــقــانــونـــيــة لــلــحـــســابــات  -

 ؛ رســالــة مرجعية حيددها دفرت الشروط الذي تعّهد بشأنه
وحيتفظ حبق  س تــقــريــرهيـــحــضــر مـــحــافـظ احلــســابـــات اجلــمـــعــيــات الـــعــامــة كـــلــمــا تــســـتــدعى لــلـــتــداول عــلى أســـا -

 ؛التدخل يف اجلمعية املتعلقة بأداء مهمته
 ؛همتهـدد اجلـمـعـيـة الـعــامـة أو الـهـيـئـة املـؤهـلـة املــكـلــفـة بــاملـداوالت،أتـعــاب مـحــافظ احلـســابـات فـي بـدايـة محت -
لتعويضات املنفقة ستثناء األتعاب واإب متياز مهمـا يكن شكلهإات أن يــتــلـــقى أي أجــرة أو الميـــكن مـــحــافظ احلـــســابـــ -

 ؛يف إطار مهمته 
ـة احملـقـقـة من الـشـركة أو الميـــــــكـن احـــــــتـــــــســـــــاب األتــــــــعـــــــاب فـي أي حـــــــال من األحوال عـلى أسـاس الـنـتـائج املـالـي  -

 ؛اهليئة العنية
 ؛تـزاماته القانـونيةلإميكن مـحـافظ احلسـابـات أن يسـتـقيل دون الـتخلص من  -
  ؛( أشـهـر ويــقـدم تـقـريـرا عن املراقبات واإلثباتات احلاصلة3جيب عـليه أن يلتزم بـإشـعــار مـسـبق مـدته ثالثـة ) -
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 ؛ حمافظ حسابات ــتــعــيــنيالــشــركــة أو الــهـــيــئــة من اإللــزامـــيــة الــقــانــونـــيــة ل ال يـعـفي وجـود هـيـاكل داخـلـيـة لـلـمـراجـعة -
ــتــداء من أول يناير املوايل بإ( ســنـــوات 10ـشــر)حـتـفاظ مبــلـــفــات زبـــائــنه ملـــدة عــني عـلى مـحـافظ احلـسـابـات اإليـتـع -

 .خر سنة مالية للعهدةأل
 :1:ميارس احملاسب املعتمد املهام التالية مهام احملاسب املعتمد  :سادسا

 الــكــتـابــات احملـاســبــيـة و يعـرض احملاسب املـعتـمد حتت مـسؤولـيته وعـلـى أسـاس الـوثـائق واألوراق احملــاسـبـيـة املــقـدمـة إلـيه
 ؛ املمـتـلــكــات الـتــاجـر والشركة أو اهليئة اليت أسندت إليه مسك حماسبتها تــطـور عــنــاصـر

احلـــســـابــــات واملـــوازنـــات والــــســـجالت احملـاسبـيـة وكذا جـميع الـوثائق املـتعـلـقة بـها الـيت يتـكلف هبا  تـــعــــد وتـــبـــقـى -
 ؛ملكية الزبون احملاسب املعتمد

واإلداريـة املـتـعـلـقة باحملاسبة اليت  جـتـماعـيـة واجلـبـائـيةــد جـــمـــيع الـتصـريـحـات اإلميــــكن احملـــاسب املـــعــــتـــمـــد أن يـــعـ -
 ؛كلف هباامل

 ؛ميـكـنه أن يـسـاعد زبـونه لـدى مـخـتلف اإلدارات املعنية كـما -
 ؛ـــداول املاليةميكن الــــزبـــون أن يـــلـــتـــمـس من احملـــاسب املـعـــتــــــمـــد القيام مبــــهـــام املـــســـاعـــدة يف إعـــداد اجل -
خـدمات يـحدد مـجال الـتدخل والــوســائل  يف إطار عـقد تـقدمه حتـدد أتــعــاب احملـاسـب املـعــتـمــد يف بــدايـة مـهمـته -

 ؛املـــوضــوعــة حتت الـــتــصــرف وشــروط تـــســلــيم الوثائق
الـيــة احملـقـقــة من طـرف الــتـاجـر أو الــشـركـة أو اهليئة حـتـســابـهـا يف جـمــيع األحـوال عـلى أسـاس الــنـتـائج املـإميـكن  ال -

 .املعنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  45...42، املادة   بقامرجع س، 01-10ــانــون رقم الق 1
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 : االختالف بني املهن احملاسبية الثالثة:   ( 05 )اجلدول رقم 

 شروطها مهامها تعريفها املهنة
اخلبري 
 احملاسيب

يـــعــد خـــبــيـــرا مــحـــاســبــا فـي 
 كل شـخص الـقـانـونمــفـــهــوم هــذا 

ميـارس بـصـفـة عـاديـة بـاسـمه اخلـاص 
وحتت مـسـؤوليـته مـهـمـة تـنظـيم 

وحتـليل احملـــاســــبــــة  وفـحص وتـقـومي
ومــــخـــتــــلف أنــــواع احلــــســـابــــات 
لــــلـــمــــؤســــســـات والـهــيـئـات فـي 

احلـاالت الـتـي نص عـلــيـهــا الـقـانــون 
والـيت تكلفه هبذه املهمة بصفة 

 تعاقدية خلربة احلسابات  

 تنظيم و فحص و تقومي و 
 .  حتليل احملاسبة

مسك و مركزة و فتح و ضبط 
و مراقبة و جتميع حماسبة 

التدقيق املايل و  املؤسسات
و  احملاسيب للشركات و اهليئات

هو املؤهل الوحيد للقيام 
؛ تقدمي استشارات بذلك

للشركات و اهليئات يف امليدان 
املايل و االجتماعي و 

 االقتصادي ؛
إعالم املتعاقدين معه مبدى  

تأثري االلتزام و التصرفات 
اإلدارية و التسيري اليت هلا عالقة 

 مبهمته

 أن يكون جزائري اجلنسية ؛
أن يكون حائزا على الشهادة - 

اجلزائرية للخربة احملاسبية أو 
 شهادة معرتفا مبعادلتها ؛

أن يتمتع جبميع احلقوق املدنية -
 و السياسية ؛

ون قد صدر يف حقه أن ال يك- 
حكم بارتكاب جناية أو جنحة 

 خملة بشرف املهنة ؛ 
أن يكون معتمدا من الوزير -

املكلف باملالية و أن يكون 
مسجال يف املصف الوطين 

للخرباء احملاسبني ، وفق الشروط 
 املنصوص عليها يف القانون ؛ 

أن يؤدي اليمني بعد االعتماد -
و قبل التسجيل يف املصف 

مام اجمللس القضائي الوطين أ
املختص إقليميا حملل تواجد 

 مكاتبهم. 
حمافظ 
 احلسابات

الشخص الذي يدقق يف صحة 
املعلومات املقدمة يف تقرير جملس 
اإلدارة أو جملس املديرين، حسب 

احلالة، و يف الوثائق املرسلة إىل 
املسامهني حول الوضعية املالية 

للمؤسسة و حساباهتا، و يصادق 
انتظام اجلرد و حسابات على 

املؤسسة و املوازنة، و صحة لذلك و 
يتحقق مندوبو احلسابات إذا ما مت 

 احرتام مبدأ املساواة بني املسامهني

يشهد بان احلسابات السنوية 
منظمة وصحيحة ومطابقة متاما 
لنتائج عمليات السنة املنصرمة 

وكذا األمر بالنسبة للوضعية 
 املالية و ممتلكات الشركات

يفحص صحة -واهليئات ؛ 
احلسابات السنوية ومطابقتها 

للمعلومات املبينة يف تقرير 
التسيري الذي يقدمه املسريون 

للمسامهني أو الشركاء أو 
يبدي راي يف  -املشرتكني ؛ 

جيب ان يكون حائزا على -
الشهادة اجلزائرية حملافظ 

احلسابات او شهادة معرتف 
ان يتمتع جبميع -مبعادلتها  

 احلقوق املدنية والسياسية ؛ 
آال يكون قد صدر بشأنه -

أو  حكم على ارتكاب جناية
جنحة عمديه من شأهنا أن ختل 

بالشرف السيما اجلنايات واجلنح 
املنصوص عليها يف التشريع 

املعمول به و املتعلق باملنع من 
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شكل تقدير خاص حول 
إجراءات الرقابة الداخلية 
املصادق عليها من جملس 

اإلدارة و جملس املديرين أو 
يقدر شروط إبرام  - ؛  يناملسري 

االتفاقيات بني الشركة اليت 
و اهليئات أيراقبها و املؤسسات 

و بني املؤسسات و أاليت تتبعها 
اهليئات اليت يكون فيها 

ين و املسري أإلدارة للقائمني با
و أللشركة املعينة مصاحل مباشرة 

 غري مباشرة ؛
يعلم املسريين واجلمعية العامة -
املؤهلة بكل اهليئة املداولة  وأ

نقص قد يكتشفه او اطلع عليه 
و من طبيعته ان يعرقل استمرار 

 . استغالل املؤسسة

 ممارسة حق التسيري والتصرف ؛ 
أن يكون معتمدا من الوزير -
كلف باملالية من املصف امل

ن يكون مسجال يف أالوطين و 
غرفة الوطنية حملافظي احلسابات ال
ن يؤدي اليمني املنصوص أ -

 عليها يف القانون ؛ 
 . آن يكون جزائري اجلنسية-

 احملاسب
 املعتمد

املهين الذي ميارس بصفة عادية 
بسمه اخلاص وهتت مسؤوليته مهمة 

مسك وضبط احملسابات ، 
وحسابات التجار والشركات 
 واهليئات اليت تطلب خدماته

مسك وفتح وضبط احلسابات -
عرض  -واحملاسبات ؛ 

الكتابات احملاسبية وتطور 
عناصر ممتلكات التاجر والشركة 
أو اهليئة اليت أسندت إليه مسك 

  -حماسبتها ؛ 

 

 . طالبةمن إعداد الاملصدر 
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 الشروط الالزمة ملمارسة مهنة تدقيق حسابات املؤسسة اجلزائرية.  املطلب الرابع :

 هنة :املشروط املعرفة املتخصصة ملمارسة :الفرع األول 

عملي، وتشمل شروط املعرفة املتخصصة ملمارسة  تضي احلصول على تأهيل علمي وإن املعرفة املتخصصة للمهنة تق
 :1 املهنة ثالثة عناصر رئيسية وهي

 ؛التعليم للحصول على التأهيل العلمي -
 ؛التدريب للحصول على التأهيل العملي  -
 للعنصرين السابقني .كتساب الطالب إاالمتحان التأهيلي لتقييم مدى   -

على املدقق أن يكون على درجة كبرية من التحصيل العلمي يف جمايل احملاسبة و التدقيق و التأهيل العلمي ::أوال 
الذي يتحقق من خالل الدراسة األكادميية يف املعاهد و الكليات واملراكز املختصة بذلك، إذ جيب أن يتوج ذلك 

ف هبا دوليا. والقاعدة العامة ترى و أن احلصول على هذه الشهادة قد اليكفي بل التكوين بشهادة جامعية عليا معرت 
ستمرار، فاملدقق الناجح هو الذي يدرك أن مستوى التعليم الذي حصل عليه إمواصلة التكوين وجتديد املعارف بجيب 

 رمبا ال يكون كافيا ملقابلة متطلبات الدولية. 

 وواإلملام بأحدث التطورات العلميةاحملاسب و املدقق على حد سواء مطالبان و بصفة مستمرة ، بتحديث معلوماهتما 
التكنولوجية يف حميط املهنة، و تقوم املنظمات املهنية خاصة يف أوروبا ، اليابان والواليات املتحدة ، جبهد كبري يف هذا 

ن احملاسب واملدقق جيب أعضاء العاملني باملهنة، إميانا بلتعليم املستمر لألالغرض عن طريق تقدمي برنامج دائم يضمن ا
ن يكون أيضا على معرفة تامة باإلصدارات اجلديدة اليت تصدر عن أللتغريات البيئية بكل أبعادها و ا مواكبأن يكون 

تنشرها املنظمات واهليئات األخرى اليت تصدر عن جلنة معايري الدولية واإلصدارات اليت هيئة معايري احملاسبة والتدقيق 
 املهنة و مجيع البيانات الرمسية األخرى الصادرة.  بأخالقيات،وكل ما يتعلق 2حملية كانت أو دولية 

بيئة احملاسبية، كوسيلة كما يتطلب األمر من املؤسسات األكادميية خاصة جتديد املقررات الدراسية مبا يوافق تغري ال
املستمر من األمهية  كويناملطلوبة للمحاسب واملدقق يف جماالت التخصص، و موضوع الت حتفاظ بالكفاءةفعالة لإل

مبكان، إذ جند بعض الواليات يف أمريكا ال جتدد ترخيص احملاسب إال إذا قدم ما يثبت حضوره عددا من املقررات 
 املستمر. كوينسنوات( للت 3ساعة دراسية كل 120اسية اإلضافية املعدة مثال ) الدر 

                                                           
  . 48ص  ، بق امرجع سشرقي عمار،  1
،  45،جملة العلوم اإلنسانية ، العدد"ترشيد أداء املراجعني واحملاسبني اجلزائريني للتقليل من خماطر االحنراف يف إنتاج وتوصيل املعلومات احملاسبية "احـمد لـعـماري ، حكيمة مناعي ، 2

 .07، ص 2010جامعة باتنة ،
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لتزام بأن يكون على درجة عالية أن يقبل اإل دققذلك ، فيجب على احملاسب وامل لتزام قانونيا أو غريء كان هذا اإلسوا
 من الكفاءة يف مجيع أوجه عمله .

  التأهيل العملي ) اخلربة املهنية ( ::ثانيا 

للمدقق و من مث متتد إىل اخلربة امليدانية إن حتقيق الكفاءة املهنية تبدأ بالشهادة واملستوى األكادميي للمحاسب و -
التالية، إذ جيب على كل مهين أن جيري التدريب املالئم ملقابلة متطلبات املهام اليت تنتظره، عن طريق قضاء فرتة زمنية 

ن شخص أكثر منه خربة ودراية، حيصل على املهارة املهنية م أي جيب أن ،حمددة لدى أحد مزاويل املهنة
ت يف املمارسة و التطبيق العملي تنشأ من تفاوت خربات األشخاص، و من مث فعلى املدرب أن حييط ختالفافاإل

املتدرب بعناية و إشرافه جيد و تقدمي العون له خالل فرتة التدريب و هذا ميثل أحد املسؤوليات امللقاة على عاتق 
ل بعد فرتة التدريب ملزاولة املهنة حلساهبم اخلاص، أعضاء املهنة، على الرغم من أن غالبية املتدربني سوف يرتكون العم

                                       . 1أو العمل لدى مكاتب تدقيق أخرى أو العمل يف الوظائف احملاسبية األخرى
قاءهم يف مع ذلك فيجب على املدرب تزويدهم باخلربة الالزمة ألداء األعمال املتعلقة مبهنتهم كما لو كان موقنا من ب

خرين يف معلوماته و خربته و يف مساعدة املتدربني على احلصول على مبشاطرة األلتزام مهين إمكتبة، فاملدرب عليه 
                                                             مؤهلني . دققنييصبحوا حماسبني متميزين و ماخلربة الكافية لكي 

ب أن يتضمن برنامج تدريب خر عند قيام املدقق بأداء مهمته، و جيعملي يكمل كل منهما األلعلمي و الإن التأهيل ا
ت املهنية املتخصصة يف الشؤون احملاسبية و أيطبق التوصيات اليت تصورها اهليأحدث التطورات و يدرس و  دققامل

 .2اخلاصة باملبادئ احملاسبية و إجراءات التدقيق

                                                                                         : متحان التأهيلياإل:ثالثا 
خر مرحلة بالنسبة للمرتشح ملمارسة املهنة، حيث أنه الوسيلة الختبار مدى استيعاب الطالب أيعترب اإلمتحان ك

ته على مواجهة املشاكل هنية، وبالتايل قدر متالكه للمهارات الالزمة للممارسة املإللمعرفة املهنية املتخصصة ومدى 
 ستعداده إلجياد احللول الالزمة هلا.إالعملية و 

ال يتوقف التأهيل العلمي والعملي عند جناح املرتشح يف اإلمتحان والرتخيص له مبزاولة املهنة، بل يتعدى ذلك إىل 
 دققهين الذي يساعد على متتع املصور التطوير املالتعليم املهين املستمر، حيث متثل برامج التعليم املستمر أحد أهم 

 هتا .بصورة حتقق جود تهطلبات ضرورية ألداء مهمبالكفاءة والتأهيل الالزمني كمت

 

                                                           
 .27ص  2002-2003، الدار اجلامعية اإلسكندرية  يف االجتاهات احلديثة يف املراجعة دراساتمنصور أمحد البدوي ، شحاتة السيد شحاتة ،  1

 . 5،ص  ب س، دار اجلامعات املصرية ،اإلسكندرية ، مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيقعبد الفتاح الصحن و آخرون ،  2
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 الشروط العامة ملمارسة املهنة :    :الفرع الثاين 

 :1املعتمد جيب أن تتوفر الشروط التاليةلــممـارســة مـهـنــة اخلـبـيــر احملـاسب أو مــهـنـة مـحــافظ احلسابات أو احملاسب 

 ؛أن يكون جزائري اجلنسية   -
 أن يكون حائزا على الشهادة املطلوبة ملمارسة املهنة على النحو التايل :  -
 بالنسبة ملهنة خبري حماسب ، جيب أن يكون حائزا على شهادة جزائرية للخربة احملاسبية ،أو شهادة معرتف -

               ؛مبعادلتها 
افظ احلسابات  ،أو شهادة معرتف بالنسبة ملهنة حمافظ احلسابات، جيب أن يكون حائزا على شهادة جزائرية حمل - 
                  ؛عادلتها مب
بالنسبة ملهنة احملاسب املعتمد، جيب أن يكون حائزا على شهادة جزائرية حملاسب املعتمد،أو شهادة معرتف  - 

 ؛مبعادلتها 
 ؛التمتع بكل احلقوق املدنية والسياسية - 
 ؛أن ال يكون قد صدر يف حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة أو جنحة خملة بشرف املهنة  -
 الوطين للخرباء احملاسبني، أو يفأن يكون معتمدا من طرف الوزير املكلف باملالية، وأن يكون مسجال يف املصف  -

 ؛احلسابات وفق الشروط املنصوص عليها قانوناالغرفة الوطنية حملافظي 
 و ،افظ احلسابات أو اخلبري احملاسب أمام اجمللس القضائي املختص إقليميا حملل تواجد مكتب حم اأن يؤدي ميين -

 بالعبارات التالية :  01-10من قــانــون رقم  06املنصوص عليه يف املادة رقم 
 املهنة تأدية وظيفيت وأن أكتم سر العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص يف  باهلل" أقسم 

  ؛أسلك يف كل األمور سلوك املتصرف احملرتف الشريف، واهللا على ما أقول شهيد " و
ن أى عليها و ن طريق إرسال رسالة موصال ميكن ممارسة املهنة ما مل يتم التسجيل يف اجمللس الوطين للمحاسبة ع-

 ؛عتماد لدى اجمللس تودع طلبات اإل
 ؛ عتماد ويتحقق من مطابقتها للقوانني املنصوص عليها يدرس اجمللس طلبات اإل-
جال أو لة عدم التبليغ يف بعد انقضاء األجل أربعة أشهر، ويف حاأعتماد أو الرفض يف يبلغ جملس احملاسبة طلب اإل -

                                                                   ؛رفض الطلب حيق للمعتمد تقدمي طعن طبقا للتشريع 
ال ميكن ألي خبري حماسيب أو حمافظ حسابات أو حماسب معتمد أن يسجل يف اجلدول ما مل يكن له عنوان مهين  -

 الرتاب املهين .خاص ، وميكن له ممارسة املهنة يف كامل 

                                                           
 .05،ص 08 م ، مرجع سابق  ،01-10قــانــون رقم  1
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 اإلجازات والشهادات :  -

، باإلضافة م1999مارس 24 أوىل املشرع اجلزائري أمهية بالغة هلا وذلك من خالل إصداره لقرار خاص هبـا مـؤرخ فـي 
إىل قرار يتضمن كيفيات نشر وتقدير اإلجازات والشهادات اليت ختول احلق يف ممارسة مهنة مراجعة احلسابات يف 

 : 1ملزاولة مهنة حمافظ احلسابات البد من توفري املعايري التالية ،اجلزائر

                                     : احلائزون على إحدى شهادات التعليم اآلتية أو أي شهادة أجنبية معادلة هلا
                                                                                         ؛ ليسانس يف العلوم املالية   -
                                                                     ؛  اجلزء األول والثاين من االمتحان األويل يف اخلربة احملاسبية -
                                                                               ؛ شهادة الدراسات احملاسبية العليا   -
                                                                       ؛( ليسانس يف العلوم التجارية فرع )املالية واحملاسبة   -
                                                                                       ؛ليسانس يف العلوم التجارية فرع احملاسبة  -
                                                                                  ؛ليسانس يف العلوم التسيري فرع احملاسبة   -
                                                                                     ؛ليسانس يف العلوم التجارية فرع املالية  -
                                                                                    . ليسانس يف العلوم التسيري فرع املالية  -

( مينح على إثره شهادة هناية 2ب مدته سنتني )إما متابعة تدريب مهين كخبري حماس: جيب عليها زيادة على ذلك
مهنـي مدته  ( سنوات يف ميدان احملاسبة واملالية والقيـام بتـدريب10وإما إثبات خربة تقدر بعشر )،الرتبص القانوين 

 أشهر . (6ستة )

                                                              :احلائزون على إحدى شهادات التعليم العايل األتية  -
 ؛غري فرع املالية واحملاسبة(  أخرشهادة املدرسة العليا للتجارة )فرع  -

شهادة املدرسة الوطنية لإلدارة )فروع املراجعة واملراقبة وفرع االقتصاد واملالية -        (  ؛  
االقتصادية )النظام القدميليسانس يف العلوم  -         ؛ (  

ليسانس يف التسيري -        ؛  
شهادة املدرسة الوطنية العليا لإلدارة والتسيري )فرع مراجعة احلسابات -       ؛(   

شهادة املعهد الوطين للمالية )فرع اخلزينة أو الضرائب -       ؛ (   
                     ؛ اجلمركي واملايل باجلزائرشهادة معهد االقتصاد  -     
   ؛شهادة معهد التمويل والتنمية للمغرب العريب بتونس -     

شهادة جامعة التكوين املتواصل يف املالية واحملاسبة  -      .  

                                                           
 .29، ص  ابقس مرجعأزهر عزة ،  1
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                                                                     مع ضرورة جيب أن تكون حبوزهتم إحدى الشهادات املهنية التالية  :
                                                                                      ؛احملاسبة شهادة تقين سامي يف -
                                                                                         ؛ شهادة عليا يف الدراسات احملاسبية -
                                                                                   ؛ شهادة مهنية كاملة يف احملاسبة  -
                                                                                             ؛  بكالوريا تقين يف احملاسبة -
                                                                                              ؛احملاسبةشهادة التحكم يف  - 

                                                                                                                 :فضال عن ذلك يأيت
                                             ( يف مكتب خبري حماسب أو حمافظ حسابات02سنتان )إما تدريب مهين مدته   -
 .(6) أشهر ملـايل وتـدريب مهنـي مدتـه سـتة( من خربة يف امليـدانيني احملاسـيب وا10وإما عشر سنوات )  -

احملاسبون املعتمدون واملسجلون يف جدول النقابة الوطنية- :  
ورة واحدة كل سنة هناية التاريخ املدة والذين جنحوا يف امتحانـات االنـدماج التـي تنظمهـا اللجنـة اخلاصـة يف دعند  

( سنوات 3خالل مدة ثالث )  
أعوان املفتشية العامة للمالية:-  

متعون خبربة قدرهاواملتاحلاصـلون علـى رتبـة مفـتش املاليـة فـي الدرجـة الثانيـة أو مفـتش عـام للماليـة علـى األقـل    
                                                      ( سنوات من النشاط ضمن هذه اهليئة .10عشر) 
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مسؤولية مدقق احلسابات يف اجلزائر. ːاملبحث الثاين   
كيـفيــات االعـتمــاد ملمارسة املهنة :  :املطلب األول   

املـرتشحيلـزم الشـخص الطبـيعي  ـد بـإرسـال ملـمارسة مـهـنــة اخلـبـيـر احملــاسب أو مـحـافظ احلــسـابـات أو احملـاسب املعـتـم 
 بـواسـطـة رسـالـة موصى عـلـيـهـا إىل اجمللس الـوطـين لـلـمـحـاسـبـة مـرفـقـا بـالوثـائق اإلدارية اآلتية 1: طـلب )اإلعـتمـاد(

 ؛شهادة اجلنسية اجلزائرية -
  ؛ 12 مستخرج من سجالت شهادة امليالد رقم  -
 ؛نـسـخـة طـبق األصل مـصـادق عـلـيـهـا لـلـشـهـادة الـيت متنح احلق يف ممارسة املهنة  -
 ؛ 3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -

مــعـين يـكــون مـؤرخـا ومرقـمـا بعـد فحص مـادي لــلـوثـائـق،متـنح وصل إيــداع لـلـ تقـوم أمـانة اجمللس الوطـين لـلمـحاسـبـة
 .ستالم أو يرسل له بواسطة رسالة موصى عليهاإـسـلم له شـخـصـيـا مقـابل وصـل ي ومـوقـعـا،

يدارية التالية: إلاإىل الوثائق  فةإضا  

 ؛ كـتـتـاب وإيـداع رأسـمال الشركة قيد التكويننـسـخـة من الـتـصـريح بـاإل  -
 ؛الــقـانــون األسـاسـي لـلــشـخص املعنوي يعّده املوثق املكلف بتحرير العقدنــسـخــة من مـشــروع   -
 ؛عـــتـــمـــاده مفروضاإـمـــاد كل شـــريـك يـــكـــون عـــتـــإـســـخـــة من نـــ  -
عـتـماد من قبل اإلدارية املتـعـلـقـة بـطـلب اإلنــســـخــة من الـــعــهـــدة املمــنـــوحــة لـــلــشـــخص املؤهل لـلـقـيـام بـاإلجـراءات   -

   ؛الشخص املعنوي
ـيـا يــكــون تقـوم أمـانـة اجمللس الـوطـين لـلمـحـاسـبـة بـعـد فحص مــادي لــلــوثــائق بــتــســلــيم وصل إيــداع لــلــمــعــين شــخــصـ

ـزم األشخـاص الطـبيـعيــون تيل،ســتالم أو يرسل له بواسطة رسالة موصى عليهاإمــا ومــوقـعــا مــقــابل وصل مــؤرخــا ومــرقــ
ـتـــســجــيل يف واملعـنويـون املتـرشـحــون ملـمـارسـة مـهـنـة اخلـبـيــر احملـاسب أو مـحـافظ احلــســابــات أو احملــاسـب املعــتــمــد لــلـ

    : اآلتــــيــــة إلـى أمــــانــــة اجمللس الــــوطــــين للمحاسبةبــــإرســــال الــــوثــــائق  اجلــدول،

 

 

                                                           
مـهـنة اخلـبيـر احملاسب وحمافظ  ،يــحــدد شـروط وكيـفيــات االعـتمــاد ملمـارسة  2011يـنـايـر سـنة  27املوافق  1432صــفــر عـام  22مــؤرخ يف  11 -30مــرســوم تــنــفــيــذي رقم  1

 .02 م احلسابات واحملاسب املعتمد،
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                                                                                                :الطبيعينيبالنسبة لألشخاص 
                                                                                 ؛عتماد نسخة مصادق عليها من اإل    -
                                                                                          ؛ شهادة اجلنسية اجلزائرية   -
                                                                        ؛ 12 مستخرج من سجالت شهادة امليالد رقم -
                                                              ؛ملمارسة املهنة   نسخة مصادق عـليها مطابقـة للشهادة اليت متنح احلق -
                                                                                 ؛03مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  -
                                                          ؛نــســخــة مــصــادق عــلــيــهــا من عــقــد املـلــكــيــة أو عــقــد اإلجيار للمقر املهين -
 ضــر املـعــايــنــة يـعــده احملــضـر الـقـضـائي الـذي يـشـهـد عـلى وجـود احملل املهـين والـشـروط املاديةالــنــسـخــة األصــلــيـة حملــ -

                                                                                                                        ؛ملمارسة املهنة
ق عـلـيـها عـن شهـادة الـوجـود تسـلـمـها مـفتـشـيـة الضـرائب ملقـر املمـارسـة الواجـب تقـدميها خالل نسـخـة مـصاد -

                                                                                       ؛ ( بعد تاريخ التسجيل يف اجلدول2شهرين )
                                                                              ؛نسخة مصادق عليها من عقد أداء اليمني  -
                                                                                       ؛( صور مشسية على خلفية بيضاء6ست ) -
                                                                             ؛م تقـاضي أجـرا حتت أية صـفة كانت تصـريح شريف بـعـد -
 قـصـد التأكد من حسن سلوك املرتشح ملمارسة مهنة احملاسبة . وثـيـقـة تـتـعـلـق بـالـتـحـقـيق اخلـاص بـاألهـلـيـة  -

 -                                                                                  :1 بالنسبة لألشخاص املعنوين -
                                                                                 ؛ عتمادنسخة مصادق عليها من اإل

                                                                                     ؛عتمادهإنسخة من االعتماد لكل شريك يفرض  -
                                                 ؛ نودفع رأس مـال الشركة قيد التكويكــتـتـاب ـسـخـة من الــتـصـريح بـاإل ن -
نــســخــة من الـــوكــالــة ؛يعدها املوثق املكلف بتحرير العقدنــسـخــة من مـشــروع الــقـانــون األسـاسـي لـلــشـخص املعنوي  -

             ؛لشخص املعنوي يف اجلدولاملمــنــوحــة لـــلــشــخص املــؤهل إلتـــمـــام اإلجـــراءات اإلداريـــة املتـــعـــلـــقــــة بـــطـــلب تــــســـجـــيل ا
ـضــر املعــايــنــة يـعــده احملــضـر الـقـضـائي الـذي يـشـهـد عـلى وجـود احملل املهـين والـشـروط املادية الــنــسـخــة األصــلــيـة حملـ -

                                                                                                         ؛ملمارسة املهنة 
                                                         ؛لـكل شريك  ـهــا من عــقـد أداء الــيـمــنينـســخـة مــصــادق عـلــي  -
                                                                       ؛( صـور شــمـسـيــة عـلـى خـلــفـيـة بــيـضــاء لـكل شريك6ست ) -
ــادق عـــلــيـــهـــا من مــســـتـــخــرج الـــســجل الـتجـاري بالـنـسبـة للـشركـات الـتجـارية الـواجب تـقدميها خالل نـــســـخــة مـــص -

                                                                                 ؛( بعد تاريخ التسجيل يف اجلدول2شهرين )
                                                           

 .07 ،م بقامرجع س،  11/ 30تــنــفــيــذي رقم  الــرســوم امل 1
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( بعد تـاريخ التـسجيل يف 2األســاســيــة الواجب تـقدميهــا خــالل شهرين ) دق عــلـيــهــا مـن الــقـوانــنينــســخـة مــصــا -
                                                                                                              ؛اجلدول

بـطـاقـة الــقـيـد اجلـبـائي والــــرقم الـــتـــعـــريـــفـي اإلحـــصـــائي الـــواجـب تـــقـــدميــهـــا خالل  نـسـخـة مـصــادق عـلـيـهــا من -
                                                                                            ؛( بعد تاريخ التسجيل يف اجلدول2شهرين )

 .بالتحقيق اخلاص بأهلية الشركاء وثيقة تتعلق -

 معايري األداء املهين ملدقق احلسابات يف اجلزائر : املطلب الثاين :
  ،حمافظياحملاسبني ،وعلى جملس اخلرباء  إتباعهامت حتديد ستة توصيات إلزامية ينبغي على حمافظ احلسابات 

ين ملراجع احلسابات وتتمثل معايري األداء امله،أعضائهاحملاسبني املعتمدين السهر على تطبيقها من طرف و  احلسابات
 :1 ختصار فيما يليإيف اجلزائر ب

  :على حمافظ احلسابات يف البداية التأكد من توافر عدة شروط أمههاأوال: قبول املهمة وبداية العمل: 

 ؛القوانني والتنظيماتوص عليها يف ساملة تعيينه وأنه مل يقع يف احلاالت املتعارضة واملمنوعة املنص -
ئمة شركاء احلصص احلليفة وكذا قا ؤسساتدارة وأعضاء جمالس إدارة املعليه احلصول على قائمة أعضاء جملس اإل -

 ؛العينية إن وجدت
 اجتاه مسؤويل املؤسسة اليت سرياقبها. ،التأكد من أنه سيؤدي مهمته باستقاللية تامة وخاصة  -

                                                                                                 : 2ثانيا: ملفات العمل
 مضطر إىل مسك ملفني ضروريني للقيام باملهمة مها امللف الدائم و دققمستمر، فان ذلك جيعل امل تدقيقكون ال  -

يسمح باإلشراف على أعمال مساعديه ودليل على امللف السنوي، فوجودمها ميثل بنك معلومات دائم وأدلة إثبات 
 إتباع معايري األداء املهين املتفق عليها جهويا ودوليا. 

                                                                                                                   ثالثا: التقارير: 
احلسابات، على مهام  دققاحملدد حمتوى معايري تقارير م،  2013جوان  24ار املؤرخ يف أكد املشرع اجلزائري يف القر 

مراجع احلسابات كاملصادقة على احلسابات السنوية ومراجعة صدق وتطابق املعلومات لتحرير تقرير عام يوجه إىل 
 اجلمعية العامة للمسامهني.

 

                                                           
 .120ص بق ،ا،مرجع سسهام حممد سويدي  1

رسالة الدكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ختصص: علوم  -دراسة حالة اجلزائر–أمهية تبين معايري املراجعة الدولية يف ظل اإلصالح احملاسيب سـايـــج فــايـز، 2
 .194، ص 2015التسيري،جامعة بليدة نوقشت يف ،
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                                                                                  رابعا: التصريح باألعمال غري الشرعية:
واملراقبة، محاية ودفاعا على مصاحل املسامهني،  تدقيقى أعمال غري شرعية أثناء العل ارجياخل دقققد يعثر م

دالة، أن حيقق يف القضية وخيرب وكيل عتباره مساعدا للعإب دققمع املؤسسة املعنية، فعلى املاملستخدمني واملتعاملني 
  .اجلمهورية يف أقرب وقت ممكن، على أن ينشرها يف تقريره العام الذي سيقدم للجمعية العامة للمسامهني

  :وهي دققد ثالث مراحل للقيام بعمل املتوج: ارجياخل دققخامسا: إجراءات م

أشكاهلا للقيام مبهمته، إضافة حلصوله على معرفة عامة مرحلة التأكد من ساملة تعيينه وتوفر اإلمكانيات جبميع  -
                                                                                                            ؛حول املؤسسة

                                                                                                مرحلة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية؛ -
وهي مرحلة قد تتسع وقد تضيق األشغال فيها، وذلك حسب النتائج اليت توصل إليها مرحلة فحص احلسابات: -

 .املراجع يف املرحلتني السابقتني

 :يف اجلزائر  سابات اخلارجيمسؤولية مدقق احل املطلب الثالث :
                                             يتمتع املدقق اخلارجي باحلقوق التالية :حقوق املدقق اخلارجي : :الفرع األول 

لقد أتاح القانون حملافظ احلسابات حق االطالع على أي وثيقـة )مجيـع دفـاتر الشـركة، :1 احلق يف االطالع  -
سجالهتا، مســتنداهتا( يراهــا مفيــدة ألداء عملــه وبالصــورة التــي يراهــا مالئمــة وفــي الوقــت الــذي خيتاره، دون أن 

املشار إليـه سـابقا أن : "  91-08مـن قانون  35فـي املـادة  يكون جمربا على إخطـار الشـركة مسـبقا بـذلك، حيـث جـاء
ميكـن حملـافظي احلسـابات فـي كـل وقـت أن يطلعـوا علـى السـجالت واملوازنـات واملراسـالت واحملاضـر، وبصـفة عامـة 

ت املؤسسة من فحص حسابا مبعىن له احلق يف ،علـى كـل الوثـائق وكـل الكتابـات التابعة للشركة أو اهليئة دون نقلها"
                                                                                                .2طالع على الدفاتر واملستندات خالل اإل

عل ذلك جيرب القـانون جملـس اإلدارة علـى متكـني حمـافظ احلسـابات مـن ممارسـة هـذا احلـق، وكـل مـن أحجم عن ف
ألف دج، أو بإحدى هاتني العقوبتني  200ألف دج إىل  20سنوات وبغرامة من  5تعرض لعقوبة السجن من سنة إىل 

من نفس  36على رئيس الشركة أو القائمون بإدارهتا ومديروها العـامون أو كل شخص يف خدمة الشركة وحسب املادة 
ائمني بـاإلدارة أن حيـوزوا فـي مقـر الشـركة معلومـات تتعلـق القانون ميكن حملافظي احلسـابات أن يطلبوا من القـ

 .مبؤسسـات توجـد معهـا عالقة مسامهة

                                                           
 .35، ص بق امرجع سأزهر عزة ،   1
 .192،ص  بقامرجع سسـايـــج فــايـز، 2
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                                                                                   :حق التقصي عن البيانات واإليضاحات -
افظ احلسابات احلق يف طلب أي بيانات أو إيضاحات أو تفسريات من مسـئويل الشـركة وأعواهنا، يراها ضـرورية حمل

ألداء مهمتـه علـى الوجـه األمثـل، السـيما إذا رأى أن الـدفاتر واملسـتندات املطلـع عليهـا غيـر كافيـة، وهـو مـا نصـت 
وميكنهم أن يطلبـوا مـن القـائمني بـاإلدارة واألعـوان املـأمورين ..."ذكورة سـابقا، املـ 91-08فـي قـانون  35عليـه املـادة 

  ."فـي الشـركة أو اهليئـة كـل التوضيحات واملعلومات وأن يقوموا بكل التفتيشات اليت يروهنا الزمة
( رأس مال 1/2ن نصف)حق التقصي هذا ينطبق على الشركة املراقبة، وأيضا على الشركات اليت متتلـك أكثـر مـ 

( رأســماهلا. وهــذا يعنــي أن ســلطات 1/2الشركة املراقبة أو على الشركات اليت متتلك الشركة املراقبة أكثر مــن نصــف )
 .التقصــي غيــر حمــدودة ال فــي الزمــان وال فــي املكان

مـن القـانون التجـاري، وهـذا فـي  644إعرتف حبق إستدعاء اجلمعية العامة يف املـادة   :ستدعاء اجلمعية العامةإحق  -
سـتدعاء اجلمعيــة العامــة إستدعائها فـي اآلجـال القانونيـة، كمـا خـول حملـافظ احلسـابات صـالحية إحالة عدم 

   . ( رأس املــال االجتماعي3/4االســتثنائية خاصــة عنــد خســارة أكثــر مــن ثالثــة أربــاع )
 91- 08مـن القـانون  35لقد ألزمـت املـادة  :حق احلصول على صور اإلخطارات و البيانات املرسلة إىل املسامهني -

جملـس إدارة الشـركة املراقبـة موافـاة حمـافظ احلسابات بصورة من اإلخطارات والبيانات اليت يرسلها إىل املسامهني 
   .املدعوين حلضـور اجلمعيـة العامة

حيق حملافظ احلسابات حضور إجتماع جملس اإلدارة، وهو يف الواقع  :جتماعات جملس اإلدارةإحق املشاركة يف  -
جال مقبولة تسمح له بـالتحقق مـن مـدى صـحة أينبغي أن يرسل إليه تقرير جملس اإلدارة يف حق وواجب، إذ 

على ما يلي :يستدعى حمافظ احلسابات إىل  91-08من قانون  40املعلومـات ووضع تقريره، هذا وقد نصت املادة 
( يومـا علـى 45نة املنصرمة مخسـة وأربعـون )جتمـاع جملـس اإلدارة أو املراقبـة الـذي يضـبط حسـاب النتـائج وموازنة السإ

سـتدعاء هـؤالء إاألكثـر قبـل إنعقـاده . كمـا يسـتدعى أيضا إىل كل مجعية للمسامهني أو الشركاء يف أجل أقصاه تاريخ 
 .وذلـك حتـت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف القانون التجاري

 يطلب من زبونه أو موكله أن يتعاون معه ويسهل له عملية الرقابة، وملدقق احلسابات احلق أن احلق يف التعاون :-
  :1 ميكن أن نلخص ما جاءت به األحكام والتشريعات ايل ما يلي 

  :مدقق احلسابات له احلق يف طلب التعاون الالزم من موكليه قصد القيام مبهمته وعلى اخلصوص -
  ؛الدائم للشركةأن تقدم له كل الوثائق الالزمة لتكوين امللف  -
 ؛ أن يشارك موظفو املؤسسة املكلفون مبسك احملاسبة مشاركة فعالة  -
 ؛أن يسهل له دخول املصاحل من أجل احلاجات اليت تتطلبها مهمته -

                                                           
 . 182،183، ص بقاشرقي عمار، مرجع س 1
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 أن جتمع وترتب كل الوثائق الالزمة وتوضع حتت تصرفه. -
له احلق يف حتصيل  دققأن امل زائري هذا اجلانب، حيثمل يغفل املشرع اجل حق احلصول على مقابل أتعابه: -

                                        :يلي أهم ما جاءت به أحكام قانون أخالقيات املهنة يف هذا اجملال  مقابل أتعابه، وفيما
احلق يف أن يتقاضى مقابل أتعابه مبناسبة أداء مهمته، حيث حتدد اجلمعية العامة  اخلارجي احلسابات دققمل -

يف إطـار التشريع املعمول به، ويف حالة  هيف بداية توكيله أتعاب دققملؤهل قانونا باالتفاق مع املللمسامهني أو اجلهاز ا
 دهم .تعددهم فإنه تدفع أتعاب كل واحد منهم بتقسيم املبلغ اإلمجـايل على عد

تفاق مشرتك بينـهم أن يطلبوا حتكيم اهليئة إيف حالة حدوث نزاع حول املبلغ، فإنه جيوز ألطراف النزاع بناء على   -  
                                        املنظمة، ويف حالة عدم املصاحلة ميكنهم اللجوء إىل اجلهة القضائية املختصة.

 دققونشري إىل أنه جيوز مل ،احلق يف اإلستعانة بأي خبري مهين على نفقته وحتت مسؤوليته اخلارجي ملدقق احلسابات -
يف حالة عدم تقاضيه مقابل أتعابه، أن ميارس حق حجز الوثائق والدفاتر اليت أعدها بنفسه  اخلارجي احلسابات

احل اإلدارة اجلبائية، وأن اإلجراءات مبناسبة قيامه مبهمته، وذلك دون املساس حبق اإلّطالع املنصوص عليه قانونا لص
 ستقالليته وإاليت جاء هبا املشرع اجلزائري لضمان حق مدقق احلسابات يف احلصول على أتعابه، تضمن بشكل كبري 

  .بتزاز مقابل احلصول على أتعابهإعدم تعرضه للضغوطات من طرف الشركة أو لعملية 

 :1يلي تتمثل واجبات املدقق فيما زائر :واجبات املدقق اخلارجي يف اجل :الفرع الثاين

لقد تطرق املشرع اجلزائري يف عدة نصوص إىل مبدأ عدم التدخل فـي تسـيري املؤسسـة عدم التدخل يف التسيري: -  
ستقاللية املؤسسـات العموميــة إاملتعلق ب 12/01/1988( املؤرخ يف (88-01حيث جاء يف القانون،العمومية اإلقتصادية

 . "ال أحــد يســتطيع التــدخل فــي إدارة وتسيري املؤسسة العمومية "( والتــي تــنص علــى أن 58مادتــه )فــي 
اليت تشرتط :  مهام  (28)املتعلـق بـاملهن الـثالث فـي مادتـه  27/04/91املؤرخ يف ( 08 – 91كما جاء يف القانون )

ة أو اهليئة ومراقبة مطابقة احملاسبة للقواعد املعمول هبا بإستثناء  حمافظي احلسابات عبارة عن فحص قيم ووثائق الشرك
                                                                                                  .  كل تدخل يف التسيري

                                       :اهلدف األساسي يف هذا املنع يف التدخل يف تسيري املؤسسة هو حتقيق ما يلي
                                                         .تقوية ودعم إستقاللية تسيري املؤسسة العمومية اإلقتصادية -
   .احلفاظ على استقاللية حمافظ احلسابات وحيادية حكمه يف إبداء الرأي حبرية أكثر  -

 
 
 

                                                           
 .38أزهر عزة ، مرجع سابق ،ص 1
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  :إستمرارية املهنة -
 25املؤرخ يف  93 – 08: )املرسوم التشريعي رقم 4مكرر  715مهمة حمافظي احلسابات هي دائمة كما تبينه املادة 

أبريل( تعني اجلمعية العامة العادية للمسامهني منـدوبا للحسـابات أو أكثـر ملـدة ثـالث سـنوات ختتـارهم مـن بـني 
املهنيـني املسـجلني علـى جـدول املصـف الـوطين، وتتمثل مهمتهم الدائمة، بإستثناء أي تدخل يف التسيري، يف التحقيق 

                                                 وصـحتها .  ؤسسةنتظـام حسـابات املإفـي مراقبـة يف الدفاتر واألوراق املالية للشركة و 
كمـا يـدققون فـي صـحة املعلومـات املقدمة فـي تقريـر جملـس اإلدارة أو جملـس املـديرين حسـب احلالـة، وفـي الوثـائق 

                                                               .كة وحساباهتااملرسـلة إلـى املسامهني حول الوضعية املالية للشر 
هذه املادة تكرس مبدأ عدم احملدوديـة فـي الوقـت ومـا جيـب عليـه إلـى توزيـع الوقـت بطريقـة مثلى على األشغال 

                                                                                  : الواجب إجنازها كما جيب برجمة تدخالته حسب ما يلي
                                                                                                ؛األشغال الواجب إجنازها -
                                                                                             ؛األشغال امللزم هبا منذ تعينه -
                                                                     ؛األشغال الواجب إجنازها بعد غلق احلسابات  -
                                                                                     . ةاألشغال الواجب إجنازها مؤقتا عند تنفيذه ملهمة خاص -
                                                                                                        :اإلشراف الشخصي -

بـل جيب عليه أن يدبر مهمته  ،خرأنتداب املهمة كليا إىل شخص إمهمة حمافظ احلسابات هي شخصية وال ميكنه 
                                                                                      : حتت مسؤوليته الشخصية حىت ولو التجأ إىل

                                                                               ؛تكليف مساعديه للقيام مبهام معينة -
  .تكليف خبري يف جمال معني للقيام مبهام معينة -

  :االلتزام باملعاينة الكافية-
العناية باملهمة ليست قائمة فقط على احلضور الدائم يف املؤسسة أو االهتمـام بـامللف موضوع املراقبة، بل ترتكز عناية 

ستعماهلا يف  إحمافظ احلسابات على الطريقة املتبعة للبحـث عـن عناصـر اإلثبات ومن بينها التقنيات واملناهج الواجب 
                                 :ما يليؤسسة، وميكن حصر هذه املناهج فيلمشاكل احمليطة باملكل حالة من احلاالت والفهم العميـق ل

                                                                                                      ؛إكتساب معرفة عامة حول املؤسسة-
                                                                                ؛ الداخلية التحليل والتدقيق يف نظام الرقابة -
االســتعمال اجليــد للتقنيــات املوجــودة لكــل حالــة، الفحــص التحليلــي، الفحص ــالوثائقي، سريورة الوثائق، املراقبة  -

                                                                                                         ؛ احلسابية، اجلرد املادي،...
 .الفطنة يف التقييم -
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الواجبات املذكورة  تضمنت النصوص التشريعية املتعلقة بأخالقيات مهنة احملاسبة يف اجلزائر . حيث  إيل باإلضافة
أخالقيات مهنة اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات و  1996أفريل  15يف املؤرخ  96 136تضمن املرسوم التنفيذي رقم /

بائنه وموكليه وعالقته مع احملاسب املعتمد ،و أهم ماجاء يف هذا املرسوم واجبات املهين يف أداء مهنته وعالقاته مع ز 
 .1وزمالئه  ؤسسةامل

 :واجبات املهين يف أداء مهنته ويف عالقاته مع زبائنه وموكليه -
 :وجبات املهنيني فيما يلي  136- 96حيث يلخص املرسوم التنفيذي   

مبا يتعلق  136- 96( من املرسوم التنفيذي   0،04،05،07،13 3ولقد نصت املواد )  : العناية املهنية الواجبة -
 :2 بالعناية املهنية مبا يلي

 ؛يتحلى بدرجة عالية من الرصانة يف أداء مهامه بدون املساس بكرامة املهنة وشرفها  -
ينفذ بعناية طبقا للمقاييس املهنية كل األعمال الضرورية مع مراعاة مبدأ احلياد واإلخالص والشرعية املطلوبة وكذا   -

 ؛القواعد األخالقية املهنية
 اد احلصيلة والتفتيش والرقابة احلسابية واحملاسبية والتصرحيات اجلبائية ويقوم عند ممارسته مهامه مسك احملاسبة ، وإعد -

 ؛تصرحيات الشركات 
 ؛يتحمل واجب ومسؤولية دراسة احللول األكثر مالئمة و اقرتاحها حسب طبيعة املهمة يف ظل إحرتام الشرعية   -
  . عند القيام مبهمتهيف حالة تعيني أكثر من حمافظ للحسابات يتحمل كل واحد مسؤوليته شخصيا    -

- املوضوعية واالستقاللية :  
تتطلب املوضوعية و االستقاللية أن يكون حمايدا ويتمتع باستقالل فكري خبدماته املهنية ، أن يكون له مصاحل 

من ( 5-3متعارضة وجتنب العالقات اليت تفقد املوضوعية و االستقاللية عند تقدمي خدماته املهنية كما تنص املادة  ) 
  : نفس املرسوم التنفيذي

 ؛ تكون عالقته بزبائنه أو موكليه مستندة إىل األمانة واالستقالل وإىل واجب القيام مبهامه بشرف وضمري مهين   -
هبا يف هذا اجملال مع  يسهر فما خيص التصرحيات اجلبائية وتصرحيات الشركات على احرتام زبائنه للتشريعات املعمول  -

  . زمة لتجنب الوقوع يف وضعية تواطؤ قد تشوه حياده أو استقالله وحتمله املسؤوليةأخذ االحتياطات الال
 

                                                           
دويل األول احملاسبة واملراجعة يف ظل البيئة األعمال الدولية ، جامعة سعد دحلب ،  لتقى.م "تأثري األخالقيات املهنة احملاسبة واملراجعة يف بيئة األعمال الدولية"، زينب حجاج 1

 .15،ص 2012اجلزائر سنة  –البليدة 
 : املوادسابق،  مرجعاحلسابات واحملاسب املعتمد،  حملاسب وحمافظيتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري ا 136/ 96املرسوم التنفيذي رقم    2
3 0،04،05،07،13  . 
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 السر املهين : -
املتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسيب وحمافظ   136- 96(من املرسوم التنفيذي 6جاء يف نص املادة )   

احلسابات و احملاسب املعتمد على أنه جيب على أعضاء النقابة االلتزام بسر املهنة يف أداء مهنتهم كما يسهر املهنيون 
 على إحرتام موظفيهم واملتدربني لديهم واجب السر املهين . 

مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة ، فإن  "ن التجاري يف الفقرة الثانية : من القانو 13مكرر  175جاء يف نص املادة 
إطلعوا عليها مندبوا احلسابات ومساعديهم ملزمون بإحرتام سر املهنة فيما خيص األفعال واألعمال ، واملعلومات اليت 

 ،مراعيا  مصلحة اجملتمع و يتطلب السر املهين من العضو أن يكون نزيها ، عفيفا ،صادقا ، م حبكم ممارسة وظائفه
 قيمه األخالقية، دقيقا يف تفسري املعايري وحمافظا على سرية أعمال عمالئه". 

( من نفس املرسوم :يلتزم بسر املهنة يف أداء مهنته إال يف بعض احلاالت املنصوص عليها يف 6قد تضمنته املادة ) 
 : هبا والسيما القوانني والتنظيمات املعمول

 ؛ امية إطالع اإلدارة اجلبائية على الوثائق املقررة مبوجب إلز   -
 ؛هنم بعد فتح حبث أو حتقيق قضائيني بشأ  -
  ؛عندما يدعون لإلدالء بشهادهتم أمام غرفة املصاحلة والتأديب والتحكيم   -
  . بناء على إرادة موكليهم  -
 :واجبات املهين يف عالقته بالنقابة  -

النقابة الوطنية يف أجل شهر واحد برسالة موصى عليها مع وصل إستالم بأي جيب على املهين أن يعلم جملس  
  : حدث هام طرأ على حياته املهنية، والسيما مبا يأيت

 ؛املتابعات اإلدارية أو القضائية  -
 ؛نزاعات اخلطرية مع زمالئه أو زبائنه أو موكليه  -
 ؛التعليق اإلداري لنشاطاته  -
 ؛توقف نشاطاته هنائيا   -
 ؛ل ممارسة املهنة تغيري حم -

إذا حدث مانع خلبري احملاسبة أو احملاسب املعتمد حال دون ممارسة نشاطه ، يعني جملس النقابة من ينويه من  - 
 ؛زمالئه مؤقتا مع مراعاة قبول الزبون والزمالء الذين وقع عليهم اإلختيار
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إلستئناف التكفل بالزبون أن يعلم النقابة بذلك يف جيب على خبري احملاسبة أو احملاسب املعتمد املوقع على إتفاقية  - 
 . يوما اليت تلي تاريخ التوقيع 30

                                                                                        :واجبات املهين يف عالقته بزمالئه   - 
                ؛ن حيل حمل زميل له أال يقبل املهمة إال بشروط جيب على عضو النقابة الذي يطلب منه زبون أو موكل أ -
                                                            ؛جيب أن يعترب تصرف الزمالء يف ما بينهم عن روح الزمالة والتضامن  -
نهم وديا أو يعرضوه على رئيس جملس جيب على أعضاء النقابة إذا ظهر خالف مهين بينهم أن حياولوا حله فيما بي -

                                                                              ؛النقابة أو خيطروا غرفة املصاحلة واالنضباط والتحكيم 
  . يعترب خطأ كل تشهري غري مؤسس من شأنه أن يلحق ضررا بأحد الزمالء -

 تعيني وإهناء مهام مدقق احلسابات يف اجلزائر : :املطلب الرابع  

توجد العديد من الطرق اليت يتم هبا تعيني حمافظ احلسابات يف تعيني مدقق احلسابات يف اجلزائر :  :الفرع األول
حـدده ل اجلمعية العامة العادية وهذا هـو األصـل الـذي بشركة املـسامهة، و الـسائد أن حمافظ احلسابات يعني من ق

عترب إعترب املشرع الفرنسي اجلمعية العامة للمسامهني خمتصة يف تعيـني حمـافظي احلسابات و أاملـشرع اجلزائري، وبدوره 
 شـركة أو جتمـع حمافظي احلسابات إبالغ جلنة املراقبة ري، ويتعني على حمافظ احلسابات أو مس1ذلك من النظام العام 

لكن لكل  ،سابات عن طريـق رسـالة موصى عليها يف أجل أقصاه مخسة عشر يوماالنوعية بتعيينه بصفة حمافظا للح
ستثـناء فقد يتم التعيني يف القانون األساسي للشركة أو من طـرف اجلمعيـة التأسيسية أو عن طريق القضاء وفق إقاعدة 

 .ما سنراه الحقا

ـسامهة، وتقـوم اجلمعية العامة بذلك بعد موافقة يعني حمافظ احلسابات من طرف املستفيدين من املراقبة يف شـركة امل
 01-10من القانون   26حمافظي احلسابات من بني املسجلني يف جدول الغرفة الوطنية حسب ما تنص عليه املادة 

: " تعني اجلمعية العامـة أو اجلهاز املؤهل املكلف باملداوالت بعد موافقتهم كتابيا،  2املتعلق باملهن الثالث اجلديد 
 على أسـاس دفتـر الـشروط، حمـافظ احلسابات من بني املهنيني املعتمدين واملسجلني يف جدول الغرفة الوطنية ". 

 اجلمعية العامة العادية للمـسامهني تعني ":  القانون التجاري يف السياق نفسه من  4مكرر715بدورها نصت املـادة 
، كما يتم تعيني حمافظ احلسابات املستخلف مـن طـرف اجلمعيـة العامة وهو «مندوبا للحسابات أو أكثر ....... 

: " يبقـى منـدوب احلسابات املعني من اجلمعية العامة  من القانون التجاري  2/7مكرر715األمر الذي أكدته ا ملادة 
 .خر"بدل مندوب آ

                                                           
1 C  ROBERT & P FRANCOIS , le commissaires aux comptes , ECONOMICA, Paris – 1995 ,p18 . 

 . 26م بق ،امرجع س،01  -10قــانــون رقم  2
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 و (SPA)يف اجلزائر هي شركات املسامهة  اخلارجي حسابات دققت املعنية بتعيني ميأكات واهلوبالنسبة للشر  -
 .1اجلمعيات والتعاضديات اإلجتماعية والنقابات 

واملؤسسات ذات  (SARL)، أصبحت الشركات ذات املسؤولية احملدودة 2005بصدور قانون املالية التكميلي لسنة  
ا هتحسابات للتصديق على حسابا دققمعنية كذلك بتعيني م (EURL)الشخص الوحيد  املسؤولية احملدودة ذات

 .السنوية

، فإن الشركات ذات املسؤولية احملدودة واملؤسسات ذات املسؤولية احملدودة ذات 2010لكن بصدور قانون املالية لسنة 
ا من هتا تصبح غري ملزمة بالتصديق على حساباهندج، فإ 10.000.000الشخص الوحيد اليت ال يتجاوز رقم أعماهلا 

 طرف حمافظ حسابات .

بتعيني على األقل بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية، فإن القانون املتعلق بالنقد والقرض جيرب كل بنك أو مؤسسة مالية 
اسبني وحمافظي احلسابات، ونفس الشيء احلسابات املسجلني جبدول املصف الوطين للخرباء احمل دققيإثنني من م

 .اجلزائر  ينطبق على فروع البنوك واملؤسسات املالية األجنبية املتواجدة يف 

ا بواسطة احلسابات قبول تعيينهم إما بالتوقيع على حمضر اجلمعية اليت عينتهم وإم دققينشري إىل أنه جيب أن يبلغ م
 ،اء مهامه يقرتح على اجلمعية العامة عدم جتديد عضويته وجيب مساعهنتهإاحلسابات عند  دققرسالة قبول، كما أن م
 تجاري ومراكز البحث وحسابات لدى املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي وال دققأما عن كيفية تعيني م

ملستقلة، فيتم جتماعي والـدواوين العموميـة ذات الطـابع التجـاري واملؤسسات العمومية غري ات الضمان اإلأالتنمية وهي
 من بني املهنيني املسجلني يف جدول املصف الـوطين للخـرباء احملاسبني أو جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، و

التكاليف، أما يف حالة غياب أحكام قانونية فإنه يشرتك يف التعيني  وخمطط  تدقيقهختياره على أساس قدراته و إيتم 
 .وزير املالية والوزير الوصي 

، جيب على جملس اإلدارة أو 2املتعلق بتعيني حمافظي احلسابات 32-11من املرسوم التـنفيذي رقم  03مبقتضى املادة 
املكتب املسري أو املسري أو اهليئة املؤهلة إعداد دفرت شروط بغية تعيني حمافظ حسابات من طرف اجلمعية العامة وذلك 

   .ة حمافظ أو حمافظي احلساباتيف أجل أقصاه شهر بعد إقفال آخر دورة لعهد

 من املرسوم التـنفيذي السابق ذكره، جيب أن يتضمن دفرت الشروط على اخلصوص ما يلي :  04طبقا لنص املادة 

 

                                                           
 .137،138ص  ، بق امرجع س شرقي عمار ، 1
 .03،04،05،07 م حمافظي احلسابات، يـتعـلق بـتعـني  2011ينـاير سـنة 27املـوافق  1432صــفــر عـام  22مــؤرخ يف  32 /11تــنــفــيــذي رقم الــرســوم امل 2
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 ؛عرض عن اهليئة أو املؤسسة وملحقاهتا احملتملة ووحداهتا وفروعها يف اجلزائر ويف اخلارج  -
ملخص املعاينات واملالحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة اليت أبداها حمافظ أو حمافظو   -

 ؛احلسابات املنتهية عهداهتم، وكذا حمافظ أو حمافظو احلسابات للفروع إذا كان الكيان يقوم بإدماج احلسابات 
 ؛التقارير الواجب إعدادهاالعناصر املرجعية املفصلة ملوضوع مهمة حمافظة احلسابات و   -
 ؛الوثائق اإلدارية الواجب تقدميها   -
 ؛  منوذج رسالة الرتشح -
 ؛منوذج التصريح الشريف الذي يبـني وضعية االستقاللية جتاه الكيان طبقا لألحكام التشريعية   -
 ؛منوذج التصريح الشريف بعدم وجود مانع حيول دون ممارسة املهنة   -
 .هنية والتقنيةاملؤهالت واإلمكانيات امل  -

من املرسوم التـنفيذي السابق ذكره يـتـحــصل مـحـافظ احلـســابـات املتـرشح من الكيان على  05طبقا لنص املادة 
  : طـالع عــلـى ما يأيتيـســمـح له بـاإل ترخـيص مكتوب لتمكيـنه من القيام بتقييم مــهــمة مـحــافـظـة احلــســابــات،

 ؛تنظيم الكيان وفروعه  -
 ؛  تــقــاريــر مـحــافــظي احلــســابــات لــلــســنــوات املــالــيـة السابقة  -
دون نــقل  املـكــان يــتم االطالع عــلى الــعـنــاصــر املــذكـورة أعـاله يف عـني .معلومات أخرى حمتملة ضرورية لتقييم املهمة  -

 ؛خالل أجل يــحــدده دفرت الشروط ا،الــوثــائـق أو نــســخــهــ
  : أعـالمها يأيت 5اســتــنــــادا إلـى الـعـــنــاصـر املـذكـــورة يف املادة  يـــوضـح مـــحـــافظ احلـــســــابـــات يف الـــعـــرض

 ؛املوارد املرصودة  -
 ؛املؤهالت املهنية للمتدخلني   -
 ؛ برنامج عمل مفصل   -
 ؛ اخلـاصة واخلـتامـيـة الواجب تقدميها هـيديـةالـتـقاريـر الـتمـ  -
  .جال إيداع التقاريرأ  -
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 :1من املرسوم التـنفيذي السابق ذكره  08وطبقا لنص املادة 

يـجـب أن تــتـوافـق اآلجـال والــوســائل الــيت جيب أن يـرصـدهـا مـحافـظ احلسـابـات لـلـتكـفل بـاملهـمة مع األتـعـاب  -
( ســنــوات مــالــيـــة مــتــتــالــيــة مـــوافــقــة لــعــهــدة مـــحــافــظــة 3الـيت تـكـون حمـل تقـيـيم مـايل لـلـمـهـمة ملــدة ثالث ) املنـاسـبـة

 ؛أساسها التقييم املبدئيعلى  لـى املعــايــيــر القاعدية اليتاحلــســـابــات مع مــراعـــاة احلــفــاظ عــ
يف إطـار الـعــرض الـتـقـين  لــتـزامــات من قـبـل مـحـافـظ احلـســابـات املعـنيحـــــــتــــــرام اإلإــــرتـب عـــــــلى عـــــــدم ـكـن أن تـــــــتــميـــــ -

 ؛الـعـقــوبـات املـالـيـة املنــصـوص عـلـيـهـا يف دفرت الشروط
ب عـلى كمـا جي أو أشخاص معنوين كأشخاص طبيعني ـانــيـة ترشح املهننييــجب أن يــحـدد دفــتــر الـشــروط إمــك -

حـرتام حاالت الـتــنـايف ومـبــدأ االسـتـقاللــيـة كـمــا يـشـتــرط أن ال يـنـتـمي املــتـــعــــهـــدون إاخلصـوص توضـيح إلزامـية 
 ؛الشبكة املهنية طبقا لألحكام التشريعية املعمول هبااملعــــنـــيـــون إلـى نـــفس املـكـــتب أو إلـى نـــفس 

  ؛ال تـلزم الـهـيئـة أو املؤسـسة بـإعداد دفـرت شروط جديد يف حـالـة جتـديـد عـهـدة مـحـافـظ احلـسـابات املنتـهـية عـهدته، -
تـــقــين والعرض املايل من ــســمح بـــتــنـــقــيط الـــعــرض الــيـــجـب أن يـــتـــضـــمن دفـــتـــر الـــشـــروط كل الــتـــوضــيــحـــات الــيت تـ -

  ؛ختيار حمافظ احلساباتإأجل 
  ؛( سلم التنقيط اإلمجايل3/2يـجب أال يـقل تـنــقـيط الـعـرض الـتـقـين عن ثلثي ) غـيـر أنه -
  ؛مـحـافظ حـسـابـات أو أكثـر بـتـشـكـيل جلـنـة تـقـييم العروض ينيتــــقـــوم الـــهـــيــــئـــات واملؤســـســــات املــلـــزمـــة بـتـعـ -
 عـلى جـهـاز الـتـسـيـيـر املؤهل لـلـقـيام مبعايـنتها و حسب الـتـرتـيب الـتـنـازيل تـقـوم اللـجـنة بـعـرض نـتائج تـقـييم الـعـروض -

  ؛مسبقا ي احلسابات املنتقنيحمافظ أو حمافظ عـرضها عـلى اجلمعيـة العامة قـصد الفصل يف تعني
( مـــــرات عــــدد 3ســـــتـــــشـــــارتـــــهـم عـــــلى األقـل ثالث )إفــظي احلـســابـات املــــزمـع غــيـر أنه يــجب أن يــعـادل عــدد مـحــا -

  ؛حمافظي احلسابات املزمع تعيينهم
خالل أجـل أقـــصــــاه  لعهدة للجمعية العامة للهيئة أو املؤسسة املعنيةيـرسل مـحافـظ احلسـابـات املـقـبـول رسـالة قبول ا -

 .بـــعــــد تــــاريخ وصل استالم تبليغ تعيينه ( أيــــام8ثــــمــــانــــيـــة )
افظ احلسابات يف ورد على األصـل اخلاص بتعيـني حمستثناءات اخلاصة بتعيني حمافظ احلسابات :اإل:الفرع الثاين 

 ستـثناءان مها:إشركة املسامهة 

تؤسس شركة املسامهة بطريقتني خمتلفتني مهـا طريقة التأسيس الفوري  : تأسيس الافظ احلسابات أثناء تعيني حم -
 ، 2لإلدخار(  )اللجوء علنية لإلدخار ( وطريـقة التأسيس املتتـابع )عـدم اللجـوء علنيـة

                                                           
 . 08،09،10،11،12 ، مبق ا،مرجع س 32-11تــنــفــيــذي رقم الــرســوم امل 1

 .152، ص 2003اجلزائر،  ، شركات األموال، دار هومة، للقانون التجاري اجلزائريأحكام الشركة طبقا نادية فوضيل،  2
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السابق ذكره الشركات التـي تعني حمافظي احلسابات األوائل   32-11من املرسوم التـنفيذي رقم  02لقد أعفت املادة 
  : من القانون التجاري على النحو اآليت 609و  600من إجراء دفرت الشروط وبالتايل وجب الرجوع إىل أحكام املـادتني 

  تعيني حمافظ احلسابات يف القانون األساسي للشركة : -
يعني حمـافظ احلـسابات فـي القـانون األساسي لشركة املسامهة إذا اتبعت طريقة التأسيس املتتابع أو باألحرى إذا مل 

 :   مبا يلي  من القانون التجاري هذه العملية 609تلجأ علنية لإلدخـار، ولقد أجازت املادة 

 ون ومندوبو احلسابات األولون يف القوانني األساسية "، و" يعني القائمون باإلدارة األولـون وأعضاء جملس املراقبة األول
متيـازات حملافظ إاهلـدف مـن هذا التعيني تيسري تأسيس شركة املسامهة، مع التنويه أن طريقة التعيني هـذه ال تكـسب 

  .احلسابات مقارنة مع ما إذا مت تعيينه بالطرق العادية

 تعيني حمافظ احلسابات من طرف اجلمعية العامة التأسيسية :  -
يتم إتباع هذه الطريقة يف التعيـني إذا جلأت شركة املسامهة لطريقة التأسيس الفوري، ومبوجب ذلك تقوم اجلمعية العامة 

ملراقبة، كمـا تقـوم التأسيسية اليت تصادق على القانون األساسي بتعيني القائمني باإلدارة األولني أو أعضاء جملس ا
قتضاء قبـوهلم ملهـامه فـي احملـضر اخلاص هبا، كل هذا من حمافظي احلسابات وتثبت عند اإلبتعيني واحد أو أكثر 
 من القانون التجاري اليت تنص على :  2-600أكدت عليه املادة  

" تثبـت هـذه اجلمعية أن .........، وتـعني القائمني باإلدارة األولني أو أعضاء مـجلس املراقبة وتعـني واحـد أو أكثر 
كما يـجب أن يتضمن حمضر اجللسة اخلاص باجلمعية عند االقتـضاء إثبات قبول القائمني   ،من مندويب احلسابات 

 ". سابات وظائفهمباإلدارة أو أعضاء جملس املراقبة ومندويب احل

 تعيني حمافظ احلسابات من طرف القضاء :  -
الغاية من هذا التعيني ضمان السري العادي للـشركة وكذلك محاية األقلية من املسامهني إذ أنه يف حالة فشل املشاورات 

أو مل تتمكن اجلمعية العامة مـن تعيني حمافظ للحسابات ألي سبب كان، يعني هذا األخري مبوجب أمر من رئيس 
 15ملسؤول األول للكيان التابع هلا مقر الشركة طبقا لنص املادة حمكمة مقر اهليئة أو املؤسسة بناء على عريضة من ا

  .السابق ذكره   32-11من املرسوم التـنفيذي رقم 

                                                                          إهناء مهام مدقق احلسابات يف اجلزائر : :الفرع الثالث 
                                                                                          قانونا : انتهاء املدة احملددة -

اجلديد اليت  01-10مـن القانون  27تـنتهي مهام حمافظ احلسابات بانتهاء العهدة اليت عني هلا طبقا لـنص املـادة 
من  7مكرر715مـرة واحـدة وحذت بذلك حذو الـمادة حددت عهدة حمافظ احلسابات بثالث سنوات قابلة للتجديد 

بصفته مستخلف أو عن طريق القضاء، وال جتدد عهدة حمافظ  القانون التجاري ، وقد تكون املدة أقـل عنـد تعيينـه
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م احلسابات يف حالة عـدم املـصادقة على حسابات الشركة أو اهليئة املراقبة خالل سنتني ماليتني متتاليتني وقام بإعال
 وكيل اجلمهوريـة املختص إقليميا بذلك .

 استقالة حمافظ احلسابات : -
املتعلق باملهن الثالث اجلديد املشرع اجلزائـري علـى حق حمافظ احلسابات يف  01-10من القانون  38نصت املادة 

ة، وجيب عليه أن يلتزم االستقالة بقوهلا : " ميكن حمافظ احلسابات أن يستقيل دون الـتخلص مـن التزاماته القانوني
وتظهر من خالل هذا النص عدة  ".بإشعار مسبق مدته ثالثة أشهر ويقدم تقريرا عن املراقبـات واإلثباتات احلاصلة

 ستقالة وهـي : تماالت قد تدفع حمافظ احلسابات إلحإ

 ؛عـدم قدرته على املواصلة يف مهامه بسبب وجود مانع قانوين أو جسدي ..... اخل  -
 ؛ستقالليته إوجوده فـي وضـعية تؤثر على  -
 ؛مسه من اجلدول املهين للمحافظني إشطب  -
 ؛عدم كفاية ما حيصل عليه مـن أتعاب  -
 تدهور عالقته مبديري الشركة على حنو من شأنه تعجيز حمافظ احلسابات عن أداء واجباته املهنية على أكمل وجه و -

 .يفقده الصفاء والوضوح
 ت :عزل حمافظ احلسابا -

 من القانون التجاري وهي :  9مكرر715أصبح عزل احملافظ خيضع لشروط نصت عليهـا املادة 

" يف حـالة حدوث خطأ أو مانع، يـجوز بــناء على طلب من جملس اإلدارة أو جملس الـمديرين أو من مساهم أو أكثر 
نتـهاء هاء مهام مندويب احلسابات قبل اإلالشركة أو اجلمعية العامـة، إنـ (10/1يـمثلون على األقل عـشر رأسـمال )

                                                                         .العادي لـهذه الوظائف عن طريق اجلهة القضائية املختصة "
  : مبوجب قرار قضائي بناء على طـلب يقدم من طرفإذن إذا توافر شـرط اخلطأ أو املانع يـتم عزل حمافظ احلسابات 

  ؛جملس اإلدارة أو جملس املديرين -
  ؛مساهم أو أكثر ميثلون على األقل عشر رأس مال الشركة -
 .اجلمعية العامة  -

 وفاة حمافظ احلسابات أو شطبه أو إيقافه:  -
عتبار الشخصي كمـا هـو حال عالقة حمافظ للعالقات املبنية على اإل ال خيفى على اجلميع أن الوفاة تضع هناية

ختيار احملافظ من طرف اجلمعية العامة يتم على أساس الثـقة يف شخص إات بالشركة اخلاضعة لرقابته ألن احلساب
مبصلحة الشركة وال  ان إذا تـم شـطب حمـافظ احلسابات أو مت إيقافه ألن هذا يضرياحملافظ وأمانته وكفاءته، و األمر سـ
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من القانون املذكور املتعلق باملهن  76يف أقرب وقت ، لذلك نصت املادة  نتظار وبالتايل عليها إجياد البـديلاإليسعها 
الثالث اجلديـد علـى أن الوزير املكلف باملالية يعني مهنيا مؤهل لتسيري املكتب بناء على اقرتاح من رئيس جملـس الغرفـة 

 .الوطنية

 ر إفالسها :اشهإأو  ؤسسةل املتتام عملية التصفية بعد حاخ -
ر اإلفالس اشهإدون اللجوء إىل تصفيتها فإن مهام حمافظ احلسابات ال تنتهـي مبجـرد احلل أو  ؤسسةألنه ميكن حل امل

نقضاء العالقة اليت كانت إك يؤدي إىل ألن ذللتصفية وإقفاهلا هنائيا نتهاء عملية اإل مرحلة التصفية و إمنا تنتهي بخال
  .1 األطراف تربط بني

 ضمهاأو يف حال  ( ندماج بـاملزجأخرى قصد إنشاء شركة جديدة )اإل مؤسسةندماج مع باإل ؤسسةيف حالة قيام امل
اء مهام حمافظ إىل إهن هاهاتني احلـالتني يـؤدي حل ندماج بالضم(، يفأخرى أكرب منها )اإل مؤسسةمن طرف 

 ندماج.ت يف الشركة الناجتة عن عملية اإلاليت كان يـزاول فيهـا مهامـه وال يعتبـر حمافظا للحسابا ؤسسةاحلسابات يف امل

 رفض حمافظ احلسابات من طرف األقلية: -
 من القانون التجـاري على النحو اآليت :  8مكرر715بدوره نص املشرع اجلزائري على هذه الفكرة يف املادة 

، يف الشركات اليت تلجأ علنية ( رأسـمال الشركة10/1مسامهني يـمثلون على األقل عشر )" يـجوز ملساهم أو عدة 
دخار، أن يطلبوا من العدالة وبـناء على ســبب مبـرر، رفض مـندوب ، أو مندويب احلسابات الذين عينـتهم اجلمعية لإل

 العامة ". 

 أتعاب  مدقق احلسابات يف اجلزائر : :الفرع الرابع 

 07مجادى الثانية املوافق ل  03حتدد أتعاب مدقق احلسابات يف اجلزائر وفق القانون املنظم  مبوجب القرار املؤرخ يف  
 من نفس القرار : 01واملتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات ، ووفقا للمادة  1994نوفمرب 

طار مهام املراجعة العادية اليت تسند إليهم " حيدد هذا القرار نظام األجور الذي يطبق على حمافظي احلسابات يف إ
 ما."هب طبقا للتشريع والتنظيم املعمول

حيث يتقاضى حمافظ احلسابات أتعابا على املهام اليت ينجزوهنا يف السنة املالية ،يف اطار مهامهم العادية ،ومع احرتام 
 .2العنايات املهنية ،حيسب مبلغها حسب السلم امللحق هبذا القرار 

                                                           
 .89ص،1991، دار الفكر العريب، القاهرة ، دراسة قانونية مقارنة لدور مراقـب احلـسابات فـي شـركة املسامهة –، مراقب احلسابات علي سيد قاسم  1

 .02 م واملتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات، 1994نوفمرب  07مجادى الثانية املوافق ل  03القرار املؤرخ يف   2
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م العادية اليت حيددها القانون على املها 02من نفس القرار :يطبق سلم أتعاب  مذكور يف املادة  03ا للمادة وفق 
 :ستثناء املهام اخلاصة الدقيقة اليت توكلها اجلمعية العامة للمسامهني ونذكر منهاإب

   ؛م املؤسساتيقستإندماج أو  -
 ؛فرعية إلسهام جزئي يف األصول  مؤسساتإنشاء  -
   ؛ مهام حمدودة وظرفية يف مراقبة احلسابات   -
 شركات املسامهة . أوأداء مهام اخلاصة يف رقابة حسابات الشركات الفرعية   -

 من  نفس القرار ، فإن سلم أتعاب حمافظ احلسابات حيدد على أساس ثالثة عناصر وهي: 04طبقا للمادة 

 ؛ستغالل اإل اإلستثمارات مع زيادة جمموع عائداتجمموع اخلام للموازنة السنوية ماعدا إعادة تقومي  -
 ؛01عدد الساعات الضروري املقدر ألداء املهمة  حمافظ احلسابات وباإلعتماد على العنصر األول املذكور يف املادة   -
مبلغ األتعاب املطابق للجزء احملصل حبساب ناتج عدد الساعات احملدد يف العنصر الثاين مضروبا يف  تكلفة الساعة    -

                                                                           . من السنة املالية ادج إبتداء 500احملدد بـ 
 كما  نات األتعاب تم بناء على تقـدمي بياي هذافظ احلسابات عن مهامه العادية، فأما فيما خيص طريقة دفع أتعاب حما

 : 1يلي 
 ؛عند بداية األعمال % 30 -
 ؛بعد تقدمي التقرير املتعلق باألعمال املؤقتة  % 20 -
 ؛صحة احلسابات  إثباتعند إنتهاء األعمال اليت تتوج بتسليم تقرير  % 30 -
 .بعد إجتماع اجلمعية العامة العادية % 20 -

العناية املهنية وبرنامج العمل واليت تستخلص  املصاريف اليت ينفقها  حمافظو احلسابات يف إطار مهامهم كما تقتضيها 
                                                                                                                            :2 منه ما يلي 

ستعمال السيارة الشخصـية تـرد املصاريف على أساس إترد مصاريف النقل بناء على تقدمي الوثائق الثبوتية، ويف حالة -
                                                                                                               ؛ تعويض كيلومرتي

مصاريف اإليواء واإلطعام حني ال تستطيع املؤسسة توفريمها بوسائلها اخلاصة ترد بناء على تقدمي بيانات النفقات  -
 مدعومة بوثائق الثبوتية املطابقة حدود ما يلي :

 ؛دج على األكثر يف اليوم عن الشخص الواحد  1.500  -
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 ؛من جمموع الساعات املخصصة  % 80  -
نشري إىل أن املشرع اجلزائري ربط تعويض املصاريف أعاله باحلاالت اليت يربرها القانون وهي بعد املسافة اليت تفوق 

  .كلم بني مركز املراقبة ومقر حمافظ احلسابات  50

                                          :1 كما ال يطبق أيضا سلم األتعاب املذكور أعاله على املؤسسات التابعة لألصناف التالية 
                                                                                                  ؛املؤسسات املتخصصة يف القرض  -
                                                                                                                 ؛شركات اإلستثمار -
                                                                                                               ؛شركات البورصة  -
                                                                                                                        ؛صناديق املسامهة  -
 .املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -

ماعدا  1994الشيء املالحظ على سلم أتعاب حمافظي احلسابات املعمول به يف اجلزائر، أنه مل يتغري منذ صدوره سنة 
 ولية احملدودة ضمن تعاب عندما أضيفت الشركات ذات املسؤ ماتعلق بإضافة الشرحية املتعلقة باحلد األدىن لأل

السنوية من طرف حمافظ احلسابات، كما أن سعر الساعة احملدد بـ  هتات املعنية بالتصديق على حساباأاهلي الشركات و
 .دج مل يتغري كذلك 500

 مسؤولية مدقق احلسابات يف اجلزائر: :الفرع اخلامس 

يتحمل اخلبري احملاسيب و حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد يف اجلزائر عند خمالفة التزاماته أثناء ممارستهم ملهامهم 
 : وهي كاالتايل ثالث مسؤوليات 

 املسؤولية املدنية . -
 املسؤولية اجلزائية . -
 . املسؤولية االنضباطية -

 ام بتعويض الضرر وهي نوعان :املسؤولية املدنية هي االلتز املسؤولية املدنية :أوال 
 مسؤولية عقدية تقوم على أساس اإلخالل بااللتزام عقدي. -
 .تزام قانوين واحد ال يتغري هو االلتزام بعدم اإلضرار بالغرياإللتقصريية تقوم على أساس اإلخالل بمسؤولية  -
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على أن حمافظي احلسابات يتحملون  59يف املادة  01-10لقد بني القانون املنظم للمهنة يف اجلزائر من خالل القانون 
 .  1املسؤولية العامة عن العناية مبهمتهم ويلتزمون بتوفري الوسائل دون النتائج  

يعد حمافظ احلسابات مسؤوال عن األخطاء اليت يرتكبها أثناء تأدية مهامه، ويتحمل بالتضامن يف حالة تعدد حمافظي  
لكي تقوم املسؤولية  ،ضرار النامجة عن خمالفة أحكام القانون املنظم للمهنةاحلسابات سواء جتاه الشركة أو الغري األ

  :املدنية على حمافظ احلسابات ، جيب توفري ثالث أركان وهي 

 حصول إمهال وتقصري من جانب حمافظ احلسابات يف أداء وجباته املهنية: -
سواء كان ممارسا بـصفة فردية أم بصفة مجاعية وال حمافظ احلسابات مسؤوال عن األخطاء الشخصية اليت يرتكبها  يعد
مسؤوال عـن األخطاء التـي يرتكبهـا الــقائمون عــلى اإلدارة واملسريون إال إذا مل يكشف عنها يف تقريره للجمعية  يعد

 ي .من القانون التجاري اجلزائر  2/14مكرر715العامة أو لوكيل اجلمهورية بنـاء علـى نص املادة 

أ فيكون إما بالنقص يف التقارير املطلوبة من حمافظ احلسابات أو بالتأخر فـي إمتام املهام املوكلة إليهم أو يف أما اخلط
 إحدى احلاالت التالية :

 ؛كتفاء مبراقبة سريعة للفواتري والسجالتاإل   -
 ؛متناع عن مراقبة احلسابات ملدة تسعة أشهر اإل  -
 ؛نتظامها إزوير املسجل يف احلـسابات وعـدم عدم إفشاء الت -
 ؛القيام مبراقبة بسيطة وسطحية للحسابات  -
 ؛كتفاء باملوافقة واملصادقة على احلـسابات املقدمة له من طرف املسرين أو من طرف حماسب الشركة اإل  -
يف إفـشاء جرمية التعسف ت يف الوقت الالزم تقضي بتبيّن نظام معلومايت للحساب قد يساعده حىت عدم تقدمي إرشادا -

 ؛يف الثـقة املرتكبة من طرف أحد املأجورين 
 ؛علم احملافظ بكذب البيانات اليت تضمـنتها امليزانية ولـم يعتـرض عليها   -
 .مع مدراء الشركة لإلضرار باألقلية من الشركاء أو الذي أكد يف تقريره على صحة احلسابات وامليزانية التواطؤ -

 :  الغري نتيجة إمهال وتقصري حمافظ احلساباتوقوع ضرر أصاب  -
من القانون   61ال تنعقد املسؤولية املدنية حملافظ احلسابات إال يف حالة وقوع ضرر للشركة أو للغري طبقا لنص املادة 

ال املتعلق باملهن الثالث اجلديد، ويقع على عاتـق طالب التعويض إثبات الضرر الذي جيب أن يكون فعليا قاب 10-01
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 للتقـييم أي أن الضرر ذو طبيعة تعويضية إضافة إىل كونه مباشرا وشخصيا وأكيدا ميس حقا معينا للشركة أو للغري، و
 عامة الضرر له صفة مادية حبيث يرتب خسارة مالية للشركة أو للغري الذي يتعامل معها. بصفة 

ع عليه، ومن السهل تقييم الضرر احلاصل لكي ميكن للمحكمة احلكم بالتعويض للمدعي جيب تقييم الضرر الواق
نتيجة اختالسات على أموال الشركة فالضرر يـقيم حسب قيمة املبلغ، لكن إذا كان اخلطأ متمثال يف معلومات غري 

صحيحة أدىل هبا حمافظ احلسابات أو أن يكون قد قدم إشهادا بذلك أو يف حالة غياب معلومات فإن تقدير الضرر 
ن صعبا وبالتايل يلجأ القضاء إىل إلزام حمافظ احلسابات بتسديد الفرق بني الثمن الذي دفعه يف هذه احلالة يكو 

 .املشرتي والثمن احلقيقي للسهم كنتيجة للخطأ الذي تسبب فيه وإقراره كتعويض

 :عالقة سببية بني الضرر الذي حلق بالغري وبني إمهال وتقصري حمافظ احلسابات -
املسؤولية املدنية حملافظ احلسابات جند العالقة السببـية وهي شرط مستقل عن شرط كشرط ثالث من شروط قيام 

اخلطأ، فقد توجد السببـية دون وجود اخلطأ وقد يوجد اخلطأ دون وجود السببـية، ويراد هبا قيام عالقة مباشرة ما بني 
 .اخلطأ الذي ارتكبه املسؤول وبني الضرر الذي أحدثه والذي أصاب املضرور

هذا األساس فإن مسؤولية حمافظ احلسابات ال تنعقد إال إذا أثبت املدعي وجـود عالقـة سببـية بني الضرر الذي  على
مل يبذل العناية العادية ومل 1احلسابات  أصابه واخلطأ املنسوب إىل حمافظ احلسابات ويكفي لذلك إثبات أن حمافظ

ء مثال : حتويل األموال بسهولة من قِـبل حماسب الشركة، يلتزم السلوك الصحيح ما كان سيحول دون وقوع األخطـا
خسارة أحد املـسامهني الـذي استــثمر أمواله يف الشركة اعتمادا على إشهاد غري مؤسس من طرف حمافظ احلسابات، 

 .يف حالة عدم الكشف عن الوقائع التدليسية .....

على وجوب   75يف جمال تأمني حمافظ احلسابات على املسؤولية املدنية ، فقد نص القانون اجلديد للمهنة يف املادة 
 كتابة عقد تأمني لضمان املسؤولية املدنية ، اليت من املمكن أن يتحملها أثناء ممارسته للمهنة.

رق القانون املنظم للمهنة أو القانون التجاري إىل فيما خيص إنقضاء دعوى املسؤولية املدنية حملافظ احلسابات فلم يتط
( على أن دعوى التعويض تسقط 133وبالتايل فتنطبق عليه قواعد القانون املدين والذي ينص يف مادته ) . ذلك

 . بانقضاء سنة من يوم وقوع الفعل

 املسؤولية اجلزائية : -
فإن حمافظ احلسابات يتحمل املسؤولية اجلزائية طبقا لقانون اإلجراءات  01-10من القانون  62وفقا ألحكام املادة 

اجلزائية جتاه كل تقصري يف القيام بالتزام قانوين ، و يعاقب القانون كل من ميارس بصفة غري قانونية مهنة حمافظ 
تسجيله يقوم  احلسابات ، ويعترب ممارسا غري شرعيا ملهنة حمافظ احلسابات كل شخص غري مسجل أوقف أو سحب
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مبهام حمافظ احلسابات ، كما يعد مماثال للممارسة غري الشرعية حملافظة احلسابات انتحال صفة حمافظ احلسابات أو 
  . تسمية شركة خبرية يف احملاسبة أو أية صفة ترمي إىل خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفة

 .1بصفة غري قانونية مهمة حمافظ احلسابات بغرامة مالية  كما ينص القانون املنظم للمهنة عل ى أنه يعاقب كل من ميارس

 املخالفات املرتكبة من طرف حمافظ احلسابات اليت يرتتب عليها مسؤولية جزائية :   ( 06 )اجلدول رقم 

ققداملخالفة املرتكبة من طرف امل العقوبة النص  
 القانوين

 
 السجن الغرامة املالية

500.000 من    -  
 إيل2.000.000

يف حالة العود: -  
 تتضاعف الغرامة

يف حالة العود:   من  -
ةستة أشهر إيل سنة كامل  

ظ حماف ممارسة بصفة غري قانونية مهنة-
 احلسابات أو خبري حماسيب 

 
 

من القانون 73املادة   
10-01  

 من20.000 إيل
500.000 

نيمن ستة أشهر إيل سنت حيحة اليت الصاملنح عمدا أو املوافقة على البيانات غري  
دعومة للبث وردت يف التقارير املقدمة للجمعية العامة امل

  .يف حق إلغاء األفضلية يف اكتتاب املسامهني

من القانون 825املادة   
 التجاري

 من 20.000 إيل
200.000 

 من شهرين إيل
 06أشهر 

افظ _املمارسة العمدية وقبول االحتفاظ بوظائف حم
املالئمة القانونيةاحلسابات بالرغم من عدم   

من القانون 829املادة   
 التجاري

 من 20.000 إيل
500.000 

سنوات05من سنة إيل   ، أو ةفظ احلسابات تقدمي معلومات كاذب_تعمد حما 
يت تأكيدها أو عدم الكشف عن الوقائع اإلجرامية ال

 علم
 حمافظ هبا لوكيل اجلمهورية .

من القانون 830املادة   
 التجاري

 من500 إيل
5.000 

 من شهر إيل
أشهر 06  

إفشاء سر مهين- من القانون 830املادة    
 التجاري

من قانون 301املادة   
 العقوبات

.147املصدر :شرقي عمار ،مرجع سبق ذكره ، ص   
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 : االنضباطيةاملسؤولية -

فإن حمافظ احلسابات يتحمل املسؤولية التأديبية أو االنضباطية أمام   01-10( من القانون 63وفقا ألحكام املادة )
اللجنة التأديبية للمجلس الوطين للمحاسبة حىت بعد إستقالته من مهامه عن كل خمالفة أو تقصري يف القواعد املهنية 

  : عند ممارسة وظائفه ، ومن بني هذه املخالفات ما يلي

 ؛خرق القانون والقواعد املهنية  -
 ؛التقصري املهين اخلطري أو التهاون   -
 ؛ السلوك الغري مالئم واملتعارض مع نزاهة وأمانة وشرف املهنة ، حىت وإن مل يتعلق باملهنة   -

أما العقوبات التأديبية اليت ميكن أن يتحملها حمافظ احلسابات حسب درجة خطورة اخلطأ الذي إرتكبه بصفة 
                                                                                                تصاعدية فهي كالتايل:

                                                                                                                       ؛اإلنذار  -
                                                                                                                              ؛التوبيخ  -
                                                                                                  ؛أشهر  6التوقيف املؤقت ملدة أقصاه  -
 ( .  الفصل النهائي )الشطب من اجلدول -
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 ق بني مسؤوليات حمافظ احلسابات :الفر  : (05 )الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لطالبةا إعداداملصدر من 

 املبحث الثالث: املنهجية املتبعة إلصدار تقرير مدقق احلسابات.
من  ىتدقيق اخلارجي مهنة تؤدعند القيام بأي عمل جيب علينا إتباع طريقة أو أسلوب لتنفيذه، وبإعتبار مهنة ال

 املوكلة إليه . تدقيقمنهجية لتأدية أعمال الباع طرف شخص خارجي، فإنه جيب عليه إت

 احلصول على معرفة عامة حول  املؤسسة املدققة: املطلب األول :

 قد يظن البعض أنه بإمكان املدقق اخلارجي فحص حسابات املؤسسة حقل الدراسة مباشرة أي فهمها واحلكم عليها. 

احلكم على املنتج النهائي املتمثل يف القوائم املالية، إذا مل لكن كيف يتسىن له ذلك، مهما كانت جتربته وكفاءته، أي 
جتماعية حول املؤسسة اليت ينوي إقنية، جتارية، قانونية، ضريبية و جيمع مؤشرات، يف هذه املرحلة، وجهله حلقائق ت

يتمكن من إعطاء ولن  ،تدقيقها لن يتمكن مثال من مراقبة وتقييم املخزون بشىت أنواعه إذا كان جيهل خطوات اإلنتاج
 رأي صائب حول أخطار املؤسسة واملؤونات املكونة ملواجهتها إذا مل يتعرف على أخطار هذه األخرية، قيودها و

 

 مسؤوليات المتعلقة بالمهن المحاسبية

 

 االنضباطية

  أديبالتمن طرف  تأديبيةعقوبة 

 

 الجزائية

  السجن والغرامة المالية

 

 المدنية

 األشخاصتعويض 
 المتضررين
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ولن يتمكن من حكم صحيح إذا كان على جهل بالقطاع الذي تنتمي إليه، قوانينه، ومعايريه املقارنة ما بني  ،عملياهتا
 .1مؤسساته 

 الناحية ختتلف يتعرف على املؤسسة الذي أسند إليه تدقيق حساباهتا، ومن هذه أن  دققحيث  جيب على امل
الشكل القانوين هلا ،ومن املهم جدا معرفة عمل العميل فعلى املدقيقني أن يفهموا احمليط  ختالفبإاملؤسسات 

ناطق اجلغرافية اليت يعمل االقتصادي الواسع الذي يعمل به العميل، مبا يف ذلك أثر السياسة اإلقتصادية العامة، وامل
ضمنها العميل وظروفها اإلقتصادية، وتطور التنظيمات احمللية و الصفات اخلاصة بالصناعة اليت يزاوهلا العميل، فيجب 

 .2 املطبقة  التعرف على األشخاص، واملنتجات وطرائق اإلنتاج والطرق احملاسبية

اخلطوات الفرعية و املتمثلة  مبجموعة من  اخلارجي تدقيقمراحل ال املرحلة األوىل منعليه فإن املدقق اخلارجي يقوم يف 
 :يف وشكل التايل يوضح ذلك 

 احلصول على معرفة عامة حول  املؤسسة املدققة: :(06 )  الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 
 .42،ص  بالتصرف ،مرجع سبق ذكرهحممد بوتني  :املصدر   

 
 

                                                           
 .42،ص  بقامرجع س،حممد بوتني  1
 .121،122 بق ، صا، مرجع س حسني القاضي، حسني دحدوح 2

 

 :أشغال أولية

 

 :اتصاالت أوىل مع املؤسسة

 

 :انطالق األشغال

 

       التعرف على الوثائق اخلارجية للمؤسسة.                                             -
التنظيم املهين .                                                      -
 العناصر املقارنة مابني املؤسسات . -

 .زيارات ميدانية  -.حوار مع املسؤولني -

 التعرف على الوثائق الداخلية. -

 امللف الدائم .تكوين  -

 التدخل. إعادة نظر يف برنامج - 
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 األشغال األولية:  -
خطوة يطلع املدقق من خالهلا على الوثائق اخلارجية عن املؤسسة، مما يسمح له من التعرف على حميطها ومعرفة  

مما ميكنه من ، القوانني والتنظيمات اخلاصة بالقطاع، وما كتب حوله وخصوصياته وحول املهنة املؤسسة أحيانا
  . ستخراج معايري املقارنة ما بني مؤسسات القطاعإ

 :دققةاالت األوىل مع املؤسسة املاالتص -
يتعرف املدقق من خالل هذه اخلطوة على املسؤولني ومسريي خمتلف املصاحل وجيري حوارا معهم ومع من سيشتغل 

كما يقوم بزيارات ميدانية يتعرف من خالهلا على أماكن املؤسسة؛   ،معهم، أكثر من غريهم، أثناء أدائه للمهمة
وهي تعترب ،ستفادة من زيارة العمل هذه فقد يتعذر عليه تكراراهاوعليه أن يغتنم الفرصة واإل ،نشاطاهتا ووحداهتا

 خطوة فرعية يقوم املدقق جبمع املعلومات اليت متكنه من التعرف على طبيعة املؤسسة و نظمها اإلدارية و املالية و
 القانونية وذلك من خالل قيامه مبايلي : 

 ؛املالية لعدد كايف من السنوات السابقةطالع ودراسة الكشوفات اإل -
   ؛دراسة عدد من حماضر جملس اإلدارة واجلمعية العامة للمسامهني   -
   ؛طالع و دراسة بعض الكشوفات املالية للمؤسسات املماثلة واليت هلا نفس الظروف و نفس النشاطاإل  -
 ؛و مسؤولياهتا  الداخلي تدقيقال و التعرف على هيكل إدارةوحتليلها،  الداخلي تدقيقدراسة تقارير ال -
   ؛دراسة اهليكل اإلداري للمؤسسة، و حتليل خطوط اإلتصال و السلطات واملسؤوليات  -
 ؛ة السنوات السابق تدقيقل اخلاصة بدراسة أوراق العم -
 ؛ دراسة وحتليل السياسات اإلدارية للمؤسسة، من خال الدليل اخلاص بالسياسات  -
 ؛اإلطالع على القوانني واللوائح واألنظمة الداخلية يف املؤسسة  -
القيام بزيارة املؤسسة املطلوب تدقيقها، للتعرف والوقوف على خمتلف الظروف و األحوال اليت تعمل يف ظلها  -

 ؛  )ؤسسة املؤسسة، ومنها )الظروف املالية، اإلقتصادية، اإلجتماعية، العامة وبعض القواعد احملاسبية اخلاصة بامل
حماولة اإلتصال املباشر ببعض املسؤولني و املوظفني يف املؤسسة لإلستفسار عن أي مالحظات أو أمور تبدو غامضة  -

 .للمدقق
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 األشغال انطالق : -
حيصل املدقق على نظرة عامة، شاملة وكاملة حول املؤسسة بعد قطع خمتلف اخلطوات ومجع معلومات تتصف  

بالدميومة، نسبيا يف ملف هو امللف الدائم الذي سبقت اإلشارة إليه، كما ميكنه يف هناية هذه املرحلة إعادة النظر يف 
 برنامج تدخله املسطر.

ه باملواضيع ذات األمهية املستمرة للمؤسسة و أن يتم ترقيمه بطريقة مناسبة، كما هذا امللف جيب أن يتم اإلحتفاظ في
أنه يكون قد متكن من التحديد املبدئي ألمهية النسبية، وكذلك تقدير املخاطر الضمنية وخماطر الرقابة، و بالتايل 

مع  دققيقوم بوضعها امل عمل للتدقيق،يتمكن من إعداد برنامج التدقيق األويل و الذي هو عبارة عن " خطة 
 كافة اإلجراءات الالزمة لتنفيذ مهمته يف صورة خطوات متتالية تصل إىل حتقيق أهدافه ". مساعديه ، تتضمن

داء عملية إجراءات حتليلية لتوجيه إنتباههم إىل اجملاالت اليت جيب أية التدقيق يقوم املدققون أيضا بأثناء ختطيط عمل
 .1  أن يتم دراستها واختبارها

حيث تساعد اإلجراءات التحليلية على حتديد املعامالت و األحداث غري العادية اليت قد تشري إىل وجود التحريفات 
اجلوهرية يف الكشوفات املالية، و قد تستخدم اإلجراءات التحليلية املؤداة أثناء عملية ختطيط يف حتديد خماطر الغش ، 

 .2كان هناك خماطر غش متزايدة  ومات أخرى لتقدير ما إذارتباط مع معلباإل عندما ختتلف النتائج 
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 فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة :املطلب الثاين : 
يعترب نظام الرقابة الداخلية يف أي مؤسسة إقتصادية من النظم الرئيسية و اهلامة اليت يعتمد عليها املدقق اخلارجي يف 

و مبا أن التدقيق اخلارجي يعتمد على نظام الرقابة الداخلية، فما هو نظام الرقابة  ؛حتديد اخلطوات األساسية لربناجمه 
 .الداخلية ؟

 1نظام املراقبة الداخلية هو جمموعة ضمانات يف التحكم يف املؤسسة ظام الرقابة الداخلية :تعريف ن  :الفرع األول
ال بد من تقييم كل طرق العمل واإلجراءات والتعليمات املعمول هبا قصد الوقوف على آثارها على احلسابات 

  :2التالية  يعرف أيضا على أنه اخلطة التنظيمية و املقاييس األخرى املصممة لتحقيق األهداف  ،والقوائم املالية 

 ؛محاية األصول -
 ؛إختبار دقة ودرجة اإلعتماد على البيانات احملاسبية   -
 ؛تشجيع العمل بكفاءة   -
 .تشجيع اإللتزام بالسياسات املالية -

 
 الداخلية يف املؤسسة :فحص وتقييم نظام الرقابة  :الفرع الثاين 

يقوم املدقق مبراجعة مستندية أي دراسة املستندات املربرة للعملية وعليه لكي يثق يف هذه األخرية خصوصا إذا كانت 
حتضر داخل املؤسسة )مستندات داخلية( أن يعرف كيفية إعدادها، تدقيقها عرب خمتلف املصاحل اليت متر هبا واحملافظة 

ويف تقييمه للنظام، ال بد أن  ،جزئيا، أو ال تربر العمليات املسجلة تربرذا جيعله يتأكد من أهنا ه ،3عليها يف األرشيف
  : يتلقى أجوبة على األسئلة الرئيسية الثالثة التالية

 ما هي اإلجراءات املعمول هبا اليت اهلدف منها حتقيق رقابة داخلية فعالة ؟ -
 هل أن تلك اإلجراءات مطبقة فعال ؟  -
 جراءات كافية خللق رقابة داخلية حسنة مما يؤدي إىل صحة القوائم املالية ؟هل اإل  -

 
 
 

                                                           
 .44 بق  ،صامرجع سحممد بوتني ، 1
 .84ص  ، بق امرجع سحممد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  2
 .46،ص بق امرجع سحممد بوتني ، 3
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 :1 دراسة شاملة لنظام الرقابة الداخلية -
حيقق املعرفة الكافية و الفهم الكامل لنظام الرقابة الداخلية، وجيب أن يتم ذلك إحدى  أنجيب على املدقق اخلارجي  

 : السببني التاليني

طبيعة  إطاركافية بدرجة ميكن اإلعتماد عليها، وبذلك ميكن ختطيط وحتديد  إجراءات الرقابة الداخليةللتأكد من أن  -
 وتوقيت اإلختبارات التحليلية ،

كفاية إجراءات الرقابة الداخلية احملاسبية يف اإلعتماد  ملساعدة املدقق يف تصميم اإلختبارات التحليلية يف حالة عدم  -
 . عليها

املناسبة و الفهم الكايف حول الرقابة الداخلية، على املدقق أن يكمل اإلستقصاءات حول الرقابة  إكتساب املعرفة
الداخلية، ويعد خرائط التدفق ألنظمة، ويقوم بالوصف الدقيق احملدد لعناصر هذا النظام، ومع ذلك قد يتعرف املدقق 

قابة الداخلية لكونه ر ه ال ميكن اإلعتماد على نظام يف بعض احلاالت خالل املرحلة املبدئية من عملية التدقيق على أن
احلالة يربر التساؤل على احلد األدىن من الدراسة والتقييم الذي يعترب كافياً ملقابلة متطلبات  ضعيفاً جدا، ويف هذه

، وميكن الدراسة، أن هذا احلد األدىن هو الذي ميكن املدقق من احلصول على فهم بيئة الرقابة وتدفق العمليات هذه
   :أن يتضمن تفهم البيئة الرقابية مبعرفة العناصر التالية

 اهليكل التنظيمي:  -
   ؛ت السلطة واملسؤوليةعالقاالطرق املستخدمة يف إرساء  -
    .الطرق املستخدمة يف اإلشراف على نظام الرقابة الداخلية -
   :أما بالنسبة لتدفق املعلومات فيتضمن معرفة ما يلي -
 ؛العمليات اليت تنجز يف املؤسسةأنواع  -
 .طرق تنفيذ و تسجيل وتشغيل العمليات   -
 :2 اإلجراءاتمجع   -

يتعرف املدقق على نظام املراقبة من خالل مجعه لإلجراءات املكتوبة وتدوينه مللخصات ) للمكتوبة وغري املكتوبة( هبا، 
للنظم فإنه يتكون من أنظمة جزئية خاصة مبختلف إن نظام املراقبة الداخلية نظام شامل وحسب النظرية العامة 

وكل نظام جزئي، حسب نفس النظرية، ميكن أن جيزأ بدوره إىل أنظمة جزئية واملثال  ،العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة
إذ جيمع املدقق اإلجراءات املكتوبة إن كان هناك مكتوب حول عملية البيع )كوجود  ، على ذلك عملية البيع للزبائن
                                                           

ص  ،2012، العدد اخلامس،، جامعة الوادي"اإلجراءات املالية و العلمية للمراجعة اخلارجية، جملة الدراسات االقتصادية واملالية "،مجيلة اجلوزي ، مفيد عبد الالوي  1
218،219. 
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دليل( أو يدون ملخصا هلا بعد حوار مع القائمني على إجنازها، كما يرسم خرائط التتابع ورسوم بيانية للوثائق 
 ستمارات مفتوحةإستعمال إكما ميكن   ،املستعلمة واملعلومات املتدفقة عنها واملصاحل املعنية هبا

(Questionnaires ouverts) تتضمن: تسجيل طلبية الزبون،  تتضمن أسئلة تتطلب أن تكون اإلجابة عليها
 . تسليم السلعة، إعداد الفاتورة، التسجيل احملاسيب فعملية القبض والتسجيل هلا

 اختبارات الفهم : -
 باختباراتحياول املراقب أثناء هذه اخلطوة فهم النظام املتبع وعليه أن يتأكد من أنه فهمه وذلك عن طريق قيامه 

 أي يتأكد من أنه فهم كل أجزائها و (Tests de conformité et compréhension) الفهم والتطابق
بعض طلبيات الزبائن،  دققلية البيع للزبائن(، يأخذ املففي املثال املعطى )عم ،أحسن تلخيصه هلا بعد تتبعه لعمليات

إن هذا االختبار  ،ويقارهنا بسندات تسليم السلع، كما يقارهنا بفواتري البيع احملررة وبتحركات اجلرد عرب األماكن املعنية
ذو أمهية حمدودة، اهلدف من ورائه هو تأكد املراقب من أن اإلجراء موجود، أنه مفهوم وأنه أحسن تلخيصه وليس 

 ن تطبيقه.اهلدف منه التأكد حس

 : إعداد تقييم مبدئي لنظام الرقابة الداخلية -
كامل هليكل الرقابة الداخلية باملؤسسة ، تكون اخلطوة التالية  بعد حصول املدقق احلسابات اخلارجي على فهم كايف و

كان  ذاملدقق احلسابات اخلارجي هي تقييم مدى فعالية تصميم هيكل الرقابة الداخلية، أي أن يقوم بتقييم ما إ
املخاطر اليت هتدد  هيكل الرقابة الداخلية قد مت تصميمه بصورة سليمة وجيدة جتعله حيقق أهداف الرقابة و ختفيض

  .1أهداف الرقابة  

خالل عملية التقييم املبدئي للنظام، جيب أن يقوم املدقق بتحليل نظام الرقابة الداخلية من منظورها ما هي مكونات 
كثرية مثل: أفراد أكفاء وقادرون ، توزيع مالئم وصحيح للسلطات و  هلذا األخري صفات نظام جيد التصميم، و

املسؤوليات، إستخدام مستندات مرقمة،...و هكذا، و يقوم التقييم املبدئي للنظام أساساً لتحديد إختبارات اإللتزام،  
ساسي لتصميم بدورها األ كما يسمح للمدقق بالتعرف على نقاط الضعف يف هذا النظام، و اليت سوف تقوم

حقة، و عندما يتضح للمدقق جوانب الضعف أو خلل فانه حيدد أنواع األخطاء أو التالعب الإجراءات املراجعة ال
 .2أم ال  الو األخطاء حتدث فع اإلدخالكان  اإلختبارات لتحديد ما إذا احملتمل حدوثه، و هتدف هذه
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 إجراء إختبارات اإللتزام :-
خرائط التدفق  اإلختبارات للتحقق من أن أساليب الرقابة تطبق بنفس الطريقة اليت وضعت هبا سواء يف  تصمم هذه 

كافية عن نظام الرقابة  على معلومات دققو حصول امل ؛أو نتيجة ما أوضحه إستقصاء نظام الرقابة الداخلية 
           ؛ظام مرضي يف بعض النقاط ج أن النالداخلية وبالتقييم املبدئي للنظام، ميكن أن يصل إىل إستنتا 

وهتدف إختبارات اإللتزام إىل اإلجابة ؛ما وصل إىل ذلك ميكنه اإلعتماد عليه  وإذااملقبوضات ،األجور،...اخل( ، )
  :على األسئلة اآلتية 

 ماهي إجراءات الرقابية الضرورية ، و أين يتم تنفيذها ؟ -
 اإلجراءات ؟ كيف يتم تنفيذ هذه -
  تنفيذها ؟من يقوم ب  -
                                                                             تقييم نتائج الدراسة واختبار النظام :  -

والغرض األساسي  ختبار نظام الرقابة الداخلية ، جيب عليه تقييم هنائي ملا توصل إليه إبعد إنتهاء املدقق من فحص و 
فالغرض من تقومي املدقق للرقابة ،اخلطوة هو وضع اللمسات األخرية للمرحلة األوىل من مراحل التدقيق  من هذه

الداخلية هو حتديد أثر ذلك يف إختبارات حتقيق العمليات و األرصدة ، فبالنسبة لطبيعة االختبار قد يرى املدقق مثاًل 
شف احلساب مباشرة من البنك و أن يقوم بنفسه بإعداد كا كانت الرقابة الداخلية ضعيفة فعليه أن حيصل على إذا

مذكرة التسوية بداًل من اإلعتماد عليها مذكرة التسوية اليت أعدها العميل، و بالنسبة للتوقيت فإذا كانت الرقابة 
ملبيعات الداخلية يف دورة اإليرادات جيدة وميكن اإلعتماد عليها فقد يتم حتقيق اجلزء األكرب من حسابات الزبائن وا

ضعيفة فيجب حتقيق أرصدة الزبائن يف  كانت الرقابة الداخلية  قبل هناية السنة املالية بشهر أو شهرين و بالعكس إذا
ومن ناحية أخرى ميكن ملدقق احلسابات اخلارجي أن يقوم باختبار املستندات و الكشوفات  .هناية السنة املالية 

  .بالسجالت  مع ما هو وارد  احملاسبية ملعرفة مدى إكتماهلا وتطابقها

يعترب فعااًل يف منع  كان نظام الرقابة الداخلي للعميل تعترب إختبارات نظم الرقابة إجراءات مراجعة هتدف إىل ما إذا
  .أو إكتشاف التحريفات اجلوهرية يف تأكيدات الكشوفات املالية 

                            من بني األساليب املعتمدة من طرف املدقق اخلارجي لدراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية ما يلي : 
وعن  الطريقة على وصف إجراءات الرقابة عن طريق شرح تدفق العمليات و البيانات  : تقوم هذهالتقرير الوصفي -

                                                                  .رة عمليات طريق حتديد مراكز املسؤوليات لكل دو 
 املؤسسة و الطريقة على قائمة من األسئلة النموذجية ختص وظائف  : تشمل هذه اإلستقصاء عن طريق االسئلة -

  .عملياهتا 
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عينة خاضعة للمراجعة، ولذلك تتميز : تعد خريطة التدفق آداة هامة لدراسة إجراءات أي عملية مخرائط التدفق -
 .ختطيطياً  كآداة حتليلية، أهنا تعد رمساً  باهنا تعطي فكرة دقيقة عن نظام العميل، واليت تكون نافعة للمراجع

من الوقوف على ضعف النظام وسوء سريه، عند اكتشاف سوء  دققارات السابقة الذكر يتمكن املختبإعتماده على إب
لنقاط القوة. هذا باإلضافة إىل نقاط الضعف )ضعف التصور( اليت توصل إليها عند التقييم  تطبيق أو عدم تطبيق
باالعتماد على النتائج املتوصل إليها )نقاط الضعف ونقاط القوة( يقدم املتدخل حوصلة يف  . األويل لذلك النظام

، مبينا آثار ذلك على املعلومات املالية مع تقدمي اقرتاحات قصد  (Document de synthèse) وثيقة شاملة
متثل وثيقة احلوصلة هذه، يف العادة، تقريرا حول املراقبة الداخلية يقدمه املراجع إىل اإلدارة، كما  ،اإلجراءاتحتسني 

 . ملهمته اإلجيابيةمتثل أحد اجلوانب 

 فحص القوائم املالية للمؤسسة: املطلب الثالث :
مل هذه املرحلة فحص حسابات املؤسسة وهذا حسب األمهية النسبية لكل حساب، وكذلك فحص القوائم املالية  تش

 . 1كوحدة واحدة من حيث الشكل واملضمون

 : فحص احلسابات :الفرع األول 

بإبداء رأيه حول احلسابات السنوية،  دققلقرائن الكافية اليت تسمح للمإن اهلدف من هذه املرحلة هو مجع األدلة وا 
وبغية الوقوف على معلومات ذات مصداقية ،نشري إىل أن الرقابات اليت جيريها املدقق تعتمد على املرحلتني السابقتني 

معربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة، جيب على كل عناصر القوائم املالية أن تستجيب للمعايري املختلفة اليت تضمن 
  :باملصادقة عليها، ونلخص هذه املعايري يف اآليت  وتسمح بذلك للمدققا هتجود

تظهـر يف القوائم املالية،  ا املؤسسـةهب يعين هذا املعيار أن كل العمليات اليت قامت : (Exhaustivité) الكمال -
 ذلك باحرتام ما يلي:

 ؛ هتاتسجيل العمليات منذ نشأ  -
 ؛تسجيل كل العمليات  -
 .استقاللية الدوراتواحرتام   -
 :يعرب هذا املعيار على : (Existence) الوجود -
 ؛الوجود الفعلي للعناصر املادية مثل اإلستثمارات واملخزون  -
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ترمجة العمليات احلقيقية للمؤسسة بالنسبة لباقي العناصر )أصول، خصوم، أعباء ونواتج(، أي ال جند عمليات   -
 ومهية.

 عمليات الدورة فقط هي اليت تظهر يف القوائم املالية .  -
 يعرب هذا املعيار على أن عناصر األصول اليت تظهر يف ميزانية :(Propriété) امللكية -

 . املؤسسة ترجع ملكيتها فعال للمؤسسة، ويعرب كذلك على أن عناصر اخلصوم تعرب عن التزامات فعلية للمؤسسة 

 يعرب هذا املعيار على أن العمليات املسجلة يف حماسبة املؤسسة  : (Evaluation) التقييم  -
  .قد مت تقييمها وفقا للمبادئ احملاسبية املقبولة عموما وبطريقة ثابتة من سنة ألخرى

 يعرب هذا املعيار على أن كل العمليات اليت  : (Comptabilisation) التسجيل احملاسيب -
  .حماسبيا وبشكل سليم وفق املبادئ احملاسبية املقبولة عموماـ املؤسسة مت تسجيلها هبا قامت

  :ويقوم املراجع يف هذه املرحلة مبراجعة عناصر القوائم املالية من خالل

 ؛التحقق من حسابات األصول الثابتة -
 ؛ التحقق من حسابات املخزونات -
 ؛ التحقق من حسابات احلقوق والديون -
  ؛ اململوكةالتحقق من حسابات األموال  -
     . التحقق من حسابات النواتج واألعباء -

                                                                                                                         
                                                                                         فحص القوائم املالية كوحدة واحدة ::الفرع الثاين 

إن تقييم نظام الرقابة الداخلية واملراقبة حساب حبساب ليس كاف بالنسبة للمدقق إلبداء رأي فين حول القوائم املالية  
ا تعرب هنلحسابات السنوية والذي يعطيه اإلقتناع بأكوحدة واحدة، وبالتايل هنا املدقق ملزم بإجراء فحص حتليلي ل
  .بطريقة صحيحة ومنتظمة عن وضعية املؤسسة ونتيجة نشاطها

  :إن فحص احلسابات السنوية اخلتامية يف جمملها يهدف إىل  -
  :أن احلسابات السنوية -

  ؛صحيحة ومنتظمة -
 ؛ تتفق مع مجيع املعطيات يف احملاسبة -
 ؛ هبا  احملاسبة والقوانني والتنظيمات املعمولمقدمة وفقا ملبادئ   -
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 تأخذ بعني اإلعتبار األحداث الالحقة لتاريخ إقفال احلسابات . -
قيق هذه األهداف، جيب على ومن أجل حت ستعماهلاإة مقدمة بشكل مالئم يسمح للغري بأن كل املعلومات الضروري -
  :التأكد من دققامل
 ؛النتائج والقوائم األخرى املنصوص عليها قانوناالتوافق بني امليزانية وحسابات  -
 ؛ أن القوائم املالية السابقة الذكر متوافقة مع األعمال احملققة  -
 ؛ التوافق بني جماميع ميزان املراجعة اخلتامي وجماميع امليزانية اخلتامية  -
 .اخلتامية اليت قبلهاالتوافق بني امليزانية االفتتاحية للسنة املالية حمل املراجعة وامليزانية  -

 إصدار تقرير هنائي  : املطلب الرابع :
  :احلسابات العناصر الرئيسية التالية دقق يتضمن تقرير م : اخلارجي دققلرئيسية لتقرير املالعناصر ا:الفرع األول 

 ؛): حيث يعنون التقرير بعبارة)تقرير مراقب احلساباتعنوان التقرير -
أو إىل أعضاء جملس : يوجه التقرير عادة إما إىل املسامهني أو أصحاب املؤسسات أو املديرين املوجه إليهم التقرير -

 . كشوفاهتا املالية إدارة املؤسسة اليت متت مراجعة
 :تتضمن الفقرة االفتتاحية ما يلي الفقرة اإلفتتاحية: -
 ؛  تدقيقها يت متأن حيدد تقرير املدقق حسابات الكشوفات ال -
احلسابات  دققعبارة أخرى تفيد أن مسؤولية متفيد بأن الكشوفات املالية هي مسؤولية إدارة املؤسسة، و وجود عبارة   -

 هلا. تدقيقهاء الرأي عليها، بناء على هي إبد
  :: وتشمل ما يلي فقرة النطاق  -
احلسابات من  دققكني ممتيف ضوء اللوائح السارية، واإلشارة إىل  قد مت تدقيق، بتوضيح أن التدقيقوصفاً لنطاق ال -

 ؛ ها ضرورية يف ظل الظروف احمليطةأداء اإلجراءات اليت ر أ
، للحصول على تأكيد مناسب عن مدى خلو الكشوفات املالية خطط ونفذ تدقيقالتقارير عبارة تفيد أن ال تضمني  -

 .من التحريفات املؤثرة أو اجلوهرية 
 متضمنا : تدقيقملية الوصفاً لع  -

 ؛املالية  أن الفحص قد مت على أساس اإلختبارات بالعينة ألدلة املؤيدة للقيم، و اإلفصاحات الواردة بالكشوفات  -
  ؛تقييم للسياسات احملاسبية املستخدمة يف إعداد الكشوفات املالية -
 ؛ تقييم التقديرات اهلامة املعدة مبعرفة اإلدارة و املستخدمة يف إعداد الكشوفات املالية  -
 ؛ ككل  قييم عرض الكشوفات املاليةت  -
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وكذلك بياناً  تدقيقغراض الها الزمة ألأيضاحات اليت ر إلاعلى البيانات و احلسابات قد حصل  تدقيقفقرة تفيد أن  -
 .ي على عدالة الكشوفات املاليةأا توفر أساساً مناسباً إبداء الر اليت قام هب تدقيقبأن أعمال ال

  :تتضمن ما يليي :أة الر فقر  -
املايل و نتائج األعمال كل جوانبها اهلامة على املركز  رأيا صرحيا عما إذا كانت الكشوفات املالية تعرب بوضوح يف -

 ؛والتدفقات طبقا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها 
  . رأياً عن مدى متاشي الكشوفات املالية مع املتطلبات األخرى احملددة بالقوانني واللوائح املتعلقة هبا  -
 .توقيع مراجع احلسابات–عنوان مراجع احلسابات –تاريخ التقرير -

 
                                                          : دققو تقرير املتدقيق وراق الألالفحص النهائي  :الفرع الثاين 

وأوراق العمل وامللفات الدائمة وأي خطابات إدارية للفحص النهائي من جانب املدقق  دققينبغي أن خيضع تقرير امل
 مرة أخرى يف مكتب املدقق، ويالحظ أن هذه تدقيقاملؤسسة، كما أهنا ختضع لل املسؤول عن الفحص وذلك يف مقر

العمل، أو بواسطة قسم وراق و التقارير تراجع يف مكاتب احملاسبة الكبرية بواسطة مدققني متخصصني للقيام هبذا األ
لصغرية، يعاونه بعض خمتص يف املكاتب ا التقارير و األوراق املرفقة هبا، ويقوم   هبذا التدقيق مدقق تدقيقخاص ل

  :إىل ما يلي   تدقيقال اهدف هذياملساعدين، و 

 ؛بطريقة شاملة ودقيقة تدقيقما يتعلق بإستكمال عملية القق من مدى إلتزام باملسؤولية فيالتح -
 ؛ كاملة التأكد من قيام اآلخرين بالعمل املوكول إليهم بدقة و بصورة  -
و حتديد ر ،، و بيان طريقة معاجلة تلك األمو التعرف على بعض األمور اليت تؤثر على مدى الفحص والغرض منه  -

 ؛ لنهائية للفحص بناء على ذلكالقيمة ا
 .بالكفاءة قد نفذت بطريقة مهنية سليمة وطبقاً للقواعد املنظمة هلا، و بطريقة تتصف تدقيقالتأكد من أن عملية ال -
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 مراحل عملية تدقيق احلسابات :: (07 )الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . طالبةاملصدر : من إعداد ال

 .العربيةمناذج لتنظيم مهنة التدقيق اخلارجي يف بعض الدول  املطلب اخلامس :
 تنظيم مهنة التدقيق اخلارجي يف مصر. :الفرع األول 

موضحا الشروط اخلاصة هبذه  133حيث صدر القانون رقم  1951أول تنظيم ملهنة التدقيق يف مصر كان عام  إن
تتوفر يف  أنمنه  52اخلاص بتنظيم الشركات املسامهة واشرتط يف مادة  1954لسنة  26املهنة ،مث صدر القانون رقم 

 . 1 1951لسنة  133يف القانون  إليهامراقب احلسابات الشركات الشروط املشار 

علي كل تدقيق اولـة مهنـة احملاسـبة واليف مصر، حيث تقتصر مز  تدقيقذي ينظم مهنة احملاسـبة والفقا هلذا القانون وال
 جـداول هي : 3بوزارة املالية ، وهذا السجل يتـضمن  دققنيسجل العـام للمحاسـبني واملمن هو مقيد يف ال

 ؛ ( ين )جدول أحتت التمر دققني جدول احملاسبني وامل  -
 ؛ ()جدول ب دققنيجدول احملاسبني وامل -
 ؛  )جدول جـ ( دققنيجدول احملاسبني وامل -
 حتـت التمـرين فيشرتط احلصول على درجة البكالوريوس دققنيلنسبة جلدول احملاسبني واملبا -

                                                           
 .87ص  بق ،امرجع سسهام حممد سويدي ، 1

الحصول على معرفة عامة 

 حول  المؤسسة المدققة

 الرقابة فحص وتقييم نظام
 الداخلية في المؤسسة

سةفحص القوائم المالية للمؤس  

 

.إصدار تقرير نهائي    
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الذين أمتوا متـرينهم أو  دققنيواملبني )ب( فيـضم احملاس دققنيا أن جدول احملاسـبني واملـيف التجـارة شـعبة حماسبة ، كم 
 ملدة ثالث سنوات ، حيث يتم نقلهـم من جدول )أ( إىل اجلدول )ب( .  تدقيقهم علـى أعمال احملاسبة والتـدريب

محلة املؤهالت التجارية املتوسطة ، والذين كانوا ميارسون يف  ني اجلدول )ج(دققم جدول مساعدي احملاسبني واملويض
                                       .1نتقايل سـوف يتالشي مبرور الزمن إ، وهو جدول  تدقيقاحملاسبة والهنة املاضي م

 باملهنة على أعضائها  . العملقتصار إتنص على ضرورة  1955سنة  دققنيأنشئت نقابة احملاسبني واملمث 

 التطور التارخيي التشريعي للمهنة : :أوال 

ومبقتضاه تعد كل حمكمة جدوال باخلرباء املقبولني أمامها ، ومل يشرتط مؤهالت معينة  1909لسنة  01القانون رقم  -
 ؛للقيد يف اجلدول 

واشرتط ان يكون اخلبري حائزا على دبلومات دراسية من احلكومة أو دبلومات أجنبية  1923لسنة  75القانون رقم  -
 ؛معادلة 

مال اخلربة والذي أبقى على خرباء اجلدول الصاحلني ، واستبعد كل من ال ينظم أع 1952لسنة  96املرسوم بقانون رقم  -
 ؛يليق هبذا العمل بشطب امسه 

 ؛ 1939قوانني الضرائب على الدخل يف سنة  -
 .1946ابريل سنة  24إنشاء مجعية احملاسبني واملراجعني امللكية مبقتضى املرسوم الصادر يف 

 ؛خبصوص تنظيم مهنة احملاسبة  1951لسنة  133صدور قانون رقم  -
بإنشاء الشركات املسامهة  1954لسنة  26، وقبله صدور القانون رقم 1959إنشاء نقابة احملاسبني واملراجعني يف سنة  -

 ؛ 1958 سنة ودستور املهنة الذي صدر يف
بية على األعضاء الذين .وقد أعطى هذا القانون لرئيس اجلهاز احلق يف الدعوة التأدي1965لسنة   44صدور قانون رقم  -

 . 2أخلو بالواجبات املهنية
 يتواجد مبصر العديد من املنظمات املهنية اليت حتكم املهنة واليت من أمهها :

الصادر بتاريخ الرابع والعشرين من  امللكي املرسوم مبوجب اجلمعية تأسستاجلمعية احملاسبني واملراجعني املصرين :-
تأسيسها بتنظيم ذ منمجعية احملاسبني واملراجعني امللكية املصرية"، واضطلعت " اسمم باعتماد 1946شهر أبريل سنة 

                                                           

 .20ص  ،81،العدد  1951ر يف جريدة الوقائع املصرية ، نش، مبزاولة مهنة احملاسبة واملراجعة  ، 133قانون رقم  1

 
 .89، ص  ابقمرجع سسهام حممد سويدي ، 2



 الفصل الثاين تنظيم مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر .
 

131 
 

 1 ؛ مهنة احملاسبة واملراجعة يف مصر، والعمل على االحتفاظ هلا باملستوى الالئق هبا
واملراجعة يف مبزاولة مهنة احملاسبة  1951لسنة  133يرجع إليها الفضل يف استصدار املرسوم امللكي بالقانون رقم –

ها احلثيثة يف االرتقاء مصر، والذي احتفظ هلا وألعضائها باملكانة السامية واملتميزة اعرتافاً بفضلها وجهود
 .وسعيها دون كلل يف االحتفاظ هلا باملستوى الالئق حملياً وإقليمياً ودولياً باملهنة،

والكلمات يف التشريعات القائمة وقت بتعديل أو حذف بعض العبارات  1953لسنة  311بصدور القانون رقم –
 مجعية احملاسبني و":إىل "امللكية"صدوره اقتضاها إعالن النظام اجلمهوري، مت تعديل اسم اجلمعية بعد حذف كلمة 

 املراجعني املصرية"

ويشرتط للقيد يف هذا اجلدول  :2 العربية مصر مجهورية يف اجلمعية.. لدى لتسجيل للجمعية التقدم شروط -
                                                                                              :للمراجعني حتت التمرين ما يلي

أن يكون احملاسب حاصال على بكالوريوس جتارة شعبة حماسبة أو بكالوريوس جتارة شعبة إدارة أعمال مضافا إليها  -
                                             ؛ األجنبية املعادلة هلذين املؤهلنيدبلوم املعهد العايل للضرائب أو إحدى املؤهالت 

وات على األقل يف أعمال احملاسبة واملراجعة يف مكتب أحد احملاسبني واملراجعني القيام بالتدريب ملدة ثالث سن -
                                                                                                    ؛املقيدين يف اجلدول اخلاص هبم

اليت يقضيها احملاسب كمساعد مأمور ضرائب أو مساعد وقد مسح املشرع أن يقبل بدال من هذا التدريب املدة   -
مفتش يف اجلهاز املركزي للمحاسبات أو خبري حماسب يف وزارة العدل أو مدرس حماسبة ومراجعة يف أحد معاهد 

  .التعليم احلكومية أو رئيس حسابات يف مصلحة حكومية أو مؤسسة مالية أو جتارية أو صناعية تعاونية
حتت التمرين أن يباشر عمله يف مكتب خاص بامسه ولكن يستطيع أن يباشر العمل بإسم مراقب ال جيوز للمراجع  -

                                                                                             ؛احلسابات الذي التحق مبكتبه أو بالنيابة عنه
يطلب نقل قيده إىل جدول احملاسبني واملراجعني وذلك دون إجراء أي بعد توافر ماسبق من شروط، حيق له أن  -

                                                                                                 امتحان أو اختبار لتحديد مدى كفاءته وقدراته.
                                                                       :3  ويقيد يف هذا اجلدول  :جدول احملاسبني واملراجعني -
 احملاسبني واملراجعني حتت التمرين بعد توافر الشروط احملددة واملشار إليها من ينقل إىل هذا اجلدول من جدول -

                                                                                                                          ؛سابًقا
                                                                                             ؛أعضاء مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية  -
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ملدة ال تقل عن مخسة سنوات متتالية من اشتغلوا مبكاتبهم اخلاصة يف مراجعة ثالث شركات مسامهة على األقل   -
                                                                                                           ؛قبل تاريخ العمل هبذا القانون

اخلاصة مدة ال تقل عن احلاصلون على دبلوم التجارية املتوسطة الذين زاولوا مهنة احملاسبة واملراجعة مبكاتبهم   -
                                                                                            ؛ ة قبل تاريخ العمل هبذا القانون عشرة سنوات متتالي

يخ العمل هبذا اخلرباء احملاسبون الذين زاولوا مهنتهم أمام احملاكم املصرية ملدة ال تقل عن عشر سنوات قبل تار  -
                                              ؛ القانون بشرط أن تقرر جلنة القيد كفايتهم العلمية والعملية ملزاولة مهنة احملاسبة واملراجعة

له احلاصلون قبل تاريخ العمل هبذا القانون على دبلوم التجارية املتوسطة على األقل أو على شهادة أجنبية معادلة   -
 شغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى املصاحل احلكومية أو املؤسسات املالية أو التجارية أو الصناعية و

  .ذلك ملدة ال تقل عن عشر سنوات متتالية قبل العمل هبذا القانون

 إعداد يف الرئيسية مهمته تنحصر التجاريني لنقابة تابع معهد هو:1 املعتمدين للمحاسبني املصري :املعهد ثانيا -
 هبا واالرتقاء املهنة تطوير جمال يف اإلسهامات من العديد ،وله للمهنة فعال املزاولني للمحاسبني مهنية تدريبية برامج

 اعتبار ميكن ال انه إال؛ نةامله مزاولة قانون مشروع إعداد ويف واملراجعة احملاسبة معايري إعداد يف مشاركته خالل من
 من تعترب حمددة أمور على أهدافه القتصار نظرا وذلك مصر يف املهنة تطوير عن املسؤولة املهنية املنظمة مبثابة املعهد
 . مصر يف املهنة تطوير عملية عليه تقوم الذي األساس ليست ولكنها املهنة تطوير عناصر

 ومهام أهداف حتديد يتم مل: التجاريني لنقابة التابعة تدقيقوال سبةاحملا مهنة يلمزاو  واملراجعني احملاسبني شعبة ثالثا: -
 من الرغم على ، إنشائها حلداثة وذلك تطويرها آو املهنة شؤون رعاية على العمل من ميكنها مبا الشعبة لتلك حمددة

 بإصدار سوى تقم مل أهنا إال وتطويرها باملهنة االرتقاء سبيل يف هبا تقوم أن ميكن اليت االجنازات من العديد هناك أن
 بعض أعطاها قد اجلديد املهنة مزاولة قانون مشروع أن كما، واملراجعة احملاسبة مهنة مزاويل وسلوكيات آلداب امليثاق
 :املهام

 ؛ املهنة مزاويل من تقع اليت باملخالفات جارينيالت نقابة إخطار -
 ؛  القيد جلنة أعضاء من أربعة تعيني -
 ؛ قيدهم املرفوض القيد طاليب من املقدمة التظلمات ودراسة قبول -
 . األموال وشركات األشخاص شركات جدول يف القيد امتحانات عقد -
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معايري لآلداب والسلوك يتعارف  تدقيقاملعروف أن ملهنة المن  يف مصر : ملراقب احلسابات املهينالسلوك  :رابعا
                                                                                                                 :يلي  ممارسوها واملستفيدون منها على ضرورة االلتزام هبا، من أجل رفع مستوى أدائها،  وتتمثل هذه املعايري يف ما

البد وأن يكون عمل مراقب احلسابات دائما مستندا إىل أدلة ميكن االقتناع هبا وذلك من  :املوضوعية يف األداء -
                                                                              .خالل عملية املراجعة من بدايتها وحىت هنايتها بتقدمي تقريره

إن سرية املعلومات املتعلقة بنشاط العميل واليت مت احلصول عليها حبكم عمله كمراقب  احملافظة على السرية : -
رية املعلومات، أال يستفيد منها واملقصود بس .للحسابات من أساسيات السلوك املهين اليت جيب أن يلتزم هبا املراقب

مراقب احلسابات أو أحد معاونيه شخصًيا أو يستفيد منها الغري، ولكن من اجلائز ملراقب احلسابات أن يفصح عن 
                                                                                               :بعض املعلومات يف األحوال التالية

                                                                                                   ؛أن يرخص له العميل باإلفصاح -
إذا كان واجب اإلفصاح مطلوبًا بنص القانون، كما يف حالة ضرورة تقدمي القرائن واألدلة إثناء نظر إحدى  -

                                                                                                                                    ؛القضايا
إذا كان ملراقب احلسابات حق مهين باإلفصاح عن املعلومات كما يف حالة الدفاع عن نفسه إذا اهتم باإلمهال أو  -

  .تزام مبعايري نوعية الفحص واملراجعة اليت يقوم هباالتقصري أو بعدم االل

                                                                                            :1حقوق مراقب احلسابات  :خامسا
ة ممثلة يف ويالحظ يف هذا الشأن أنه على الشرك حق االطالع على مجيع الدفاتر والسجالت واملستندات  -

إدارهتا متكني مراقب احلسابات من ذلك يف األوقات اليت يتم االتفاق عليها مقدًما لكي ال يؤدى هذا االطالع إىل 
مع احتفاظ مراقب احلسابات حبقه يف االطالع بصفة مفاجئة وبدون ترتيب  –تعطيل العمل يف إدارة احلسابات 

  .سابق إذا رأى ضرورة لذلك

اليت يرى املراجع ضرورة احلصول عليها لتنفيذ مهمته تعترب البيانات واإليضاحات  واإليضاحاتحق طلب البيانات  -
   .من العوامل املهمة الستكمال أدلة اإلثبات الىت على املراجع جتميعها وتقييمها

اليت ترسلها الشركة إىل املسامهني بشأن حضور اجلمعية العامة وتتضمن  حق احلصول على مجيع اإلخطارات -
 اإلخطارات حتديد نوعية اجلمعية، عادية أو غري عادية وجدول أعماهلا وتوقيت ومكان هذا االجتماع.

لذي يف جملس اإلدارة ا إن دعوى اجلمعية لالنعقاد تنحصر يف الظروف العادية حق دعوى اجلمعية العامة للمسامهني -
ولكن نص القانون  .جيب أن يدعوها لالجتماع مرة واحدة يف السنة خالل الستة شهور التالية النتهاء السنة املالية هلا

على أن ملراقب احلسابات احلق يف مطالبة جملس اإلدارة لدعوة اجلمعية إذا رأى ذلك، وإذا تراخى اجمللس يف توجيه 
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وجيه الدعوة بنفسه، كما يف حالة امتناع اإلدارة عن تقدمي كافة هذه الدعوى، فيكون ملراقب احلسابات حق ت
  .السجالت واملستندات الالزمة لعملية املراجعة

جيوز للجمعية العامة ىف مجيع األحوال بناء على اقرتاح  : حق مناقشة اقرتاح تغيري مراقب احلسابات أو عزله  -
تغيري مراقب احلسابات، وىف هذه احلالة يتعني على صاحب االقرتاح أن خيطر الشركة برغبته وما  -احد أعضائها

ت يستند إليه من أسباب، وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة بعشرة أيام على األقل وعلى الشركة إخطار مراقب احلسابا
وملراقب احلسابات حق مناقشة االقرتاح ىف مذكرة كتابية تصل إىل الشركة قبل انعقاد  ،فورًا بنص االقرتاح وأسبابه 

  .اجلمعية العامة بثالثة أيام على األقل

األوراق  حىت حيصل على أتعابه للمراقب أن حيتفظ باملستندات وحق حبس املستندات واألوراق اخلاصة بالعميل    -
بالعميل حىت حيصل على أتعابه، كما له أن ينسخ صورًا من املستندات على نفقة موكله إذا كانت تصلح اخلاصة 

    .سندا له ىف املطالبة هبا
                                                                              :1واجبات مراقب احلسابات  :خامسا 

                                                                                                               .لذي قام به بناء على توكيل عميله:على مراقب احلسابات هو تقدمي تقرير عن نتائج العمل ا تدقيقتقدمي تقرير ال -
راقب احلسابات له احلق ىف احلصول على كما أن م  حضور اجلمعية العامة للمسامهني ومراقبة صحة انعقادها -

إخطارات انعقاد اجلمعية املرسلة للمسامهني، فعليه أيضا واجب حضور االجتماع هذا وقد أتاح القانون للمراجع أن 
 .ينيب عنه يف احلضور أحد مساعديه الذين اشرتكوا معه يف عملية املراجعة يف حالة إذا مل يتمكن من حضورها بنفسه

وله يف ذلك اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة للتحقق من وجود وتقييم وملكية  والتزاماهتا ودات الشركةحتقيق موج -
                          .ؤسسة يع االلتزامات القائمة على املاألصول بالكامل وكذلك التحقق من سالمة واكتمال وتقييم مج

من الشركة لقد نص القانون على أنه ال جيوز للشركة أن  اإلدارةتقدمي بيان باملبالغ اليت اقرتضها أعضاء جملس  -
أي قرض يعقده احدهم مع الغري، لكن  تقدم قرًضا نقديا من أي نوع كان ألي من أعضاء جملس إدارهتا أو أن تضم

تمادا على أن نظرًا لطبيعة شركات االئتمان، فقد أجاز هلا استثناًءا أن تقرض أحد أعضاء جملس اإلدارة أو تفتح هلا اع
 يف مزاولة أعماهلا. يتم ذلك ضمن غرضها األصلي 
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                                                             : تنظيم مهنة التدقيق اخلارجي يف األردن :الفرع الثاين 
حقيقة األمر امتداد لواقع املهنة إن الواقع احلايل الذي تعيشه مهنة التدقيق يف األردن ليس فريًدا من نوعه، بل هو يف 

وقد ورثت هذه  ،مسة التبعية املطلقة ملهنة التدقيق يف الدول املتقدمة يف الدول النامية عموماً. وقد حدد الباحثون
التبعية إما حبكم التبعية السياسية للدول النامية للدول املتقدمة خالل احلقبة االستعمارية، وإما حبكم تبعيتها 

                                                                                              .يف عصرنا احلاضر االقتصادية

                                                                                         : 1التطور التارخيي التشريعي للمهنة  :أوال
وان احملاسبة إىل أن اإلشارة األوىل للمهنة بصفة عامة كانت من خالل قانون رخص الصناعات منشورات دي تشري
 .24/4/1933( تاريخ 122الصادر يف عدد اجلريدة الرمسية رقم ) 1933لسنة 

، ومع ذلك فإنه مل يكن يف هذه 1933قد أجريت عدة تعديالت على قانون رخص الصناعات الصادر عام 
القانون أي نص خاص مبهنة تدقيق احلسابات أو العاملني هبا على وجه اخلصوص، وإمنا كان القانون التعديالت على 

ينظم املهن بصفة عامة، ومل يشر بأي من مواده أو اجلداول امللحقة به إىل مهنة تدقيق احلسابات أو احملاسبني 
 (1061املنشور يف العدد رقم ) 1951سنة ( ل53القانونيني. وبقي احلال كذلك إىل أن صدر قانون رخص املهن رقم )

 من اجلريدة الرمسية، والذي جاء فيه وللمرة األوىل عبارة "فاحصو احلسابات واحملاسبون القانونيون . 1/4/1951تاريخ 
قانون معدل لقانون رخص املهن املنشور يف العدد  1953( لسنة 80بالقانون رقم ) 1953كما ُعدل هذا القانون عام 

من اجلريدة الرمسية، وقد كان النص صراحة فيه على : )فاحصو احلسابات واحملاسبون  1/10/1953تاريخ ( 1158)
، بداية الهتمام املشرع األردين بتنظيم مهنة تدقيق احلسابات، 1953( لسنة 80القانونيون( يف قانون رخص املهن رقم )

( لسنة 10انون مزاولة مهنة تدقيق احلسابات رقم )بقيت املهنة على هذا احلال دون تشريع خاص هبا إىل أن صدر ق
، وبصدور هذا القانون أصبح ملدققي احلسابات كيان خاص هبم وأدرجت مهنة تدقيق احلسابات إىل جانب 1961

 املهن املنظمة تشريعًيا يف اململكة .
أت ممارسة املهنة يف األردن منذ هذا من الناحية التشريعية أما من ناحية الواقع العملي ملهنة تدقيق احلسابات فقد بد

، والتطورات اليت جرت عليه عام 1932، وكان لصدور قانون ضريبة الدخل يف إمارة شرق األردن عام 1943عام 
حبيث أصبح يشمل مجيع املكلفني من املواطنني والشركات بعد أن كان مقتصرًا على املوظفني يف الدوائر  1946

ز وتدعيم وجود وممارسة مهنة تدقيق احلسابات، مما ساهم يف تطورها وتبلورها على احلكومية فقط أثر بالغ يف تعزي
 النحو الذي أصبحت عليه فيما بعد .

( 10بالقانون رقم ) 1961إالّ أهنا بقيت متارس من غري تنظيم وذلك إىل أن صدر أول تشريع أردين ينظم املهنة عام 
 . 1961لسنة 

                                                           
، رسالة الدكتوراه ،جامعة    مدى تقييد مدققي احلسابات اخلارجيني بقواعد السلوك املهين يف األردن والوسائل اليت تشجعهم على االلتزام هبااشرف عبد احلليم حممود كراجة ، 1

  .16، .ص 2004عمان ،األردن ، نوقشت يف  
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لتنظيم املهنة واالرتقاء هبا لتصبح يف مصاف املهن والعلوم األخرى. وبعد ذلك،  يعد هذا القانون أول حماولة حتدث
"قانون الشركات" فجعل التدقيق إلزاميا للشركات املسامهة، كما حدد العالقة بني  1964( لسنة 12صدر القانون رقم )

( والذي مت 32حيث صدر القانون رقم ) 1985املدقق واألطراف األخرى املعنية. وبقي هذا القانون سائًدا إىل عام 
مبوجبه إنشاء مجعية مهنية ملدققي احلسابات تسمى )مجعية مدققي احلسابات القانونيني األردنيني(، واليت عدل امسها 

 .2003لسنة  (73إىل )مجعية احملاسبني القانونيني األردنيني( وفقاً للقانون املؤقت رقم )
أ( منه -49"قانون تنظيم مهنة احملاسبة القانونية" بناء على املادة رقم ) 2003( لسنة 73قد ألغى القانون املؤقت رقم )

وتعديالته، على أن تبقى األنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاه  1985( لسنة 32قانون مهنة تدقيق احلسابات رقم )
حني أن تلغى أو يستبدل غريها خالل سارية املفعول إىل املدى الذي ال تتعارض فيه مع أحكام القانون اجلديد، إىل 

مدة ال تزيد على سنة من تاريخ نفاذ أحكام القانون اجلديد، ويعمل هبذا القانون من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية 
 ( منه.1بناء على املادة رقم )

  :القوانني والتشريعات األخرى اليت تنظم مهنة تدقيق احلسابات يف األردن -
 : القوانني والتشريعات أمهها ما يلي تدقيق احلسابات يف األردن لقواعد وأحكام جمموعة منختضع ممارسة مهنة 

 ؛ 2003( لسنة 73القانون املؤقت لتنظيم مهنة احملاسبة القانونية رقم )  -
 ؛  (IFAC) معايري التدقيق الدولية الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبني  -
 ؛ عن مجعية احملاسبني القانونيني األردنيني قواعد السلوك املهين الصادرة  -
 ؛  2003واملعدل يف عام  1997( لسنة 22قانون الشركات رقم )  -
 ؛ قانون البنوك  -
تعليمات إفصاح الشركات املصدرة واملعايري احملاسبية ومعايري التدقيق الصادرة عن جملس مفوضي هيئة األوراق   -

 .املالية
 .2001( لسنة 25ن ضريبة الدخل رقم )القانون املعدل لقانو   -
( مكتب، 236عدد مكاتب التدقيق العاملة يف األردن حوايل ): خريطة مهنة تدقيق احلسابات يف األردن:ثانيا  

من املدققني املرخصني واملسجلني  ، ( مدققا398عدد املدققني املرخصني واملسجلني بسجالت اجلمعية حوايل )
حيملون شهادة جامعية )بكالوريوس أو  % 92,5مدققا وبنسبة  368مدققا،  398بسجالت اجلمعية وعددهم اإلمجايل 

كذلك من بني املدققني اجلامعيني وعددهم ، حيملون شهادات الدبلوم فقط %7.5مدققا وبنسبة  30ماجستري(، و 
 283حيملون شهادات مهنية أجنبية، أما الباقي منهم وعددهم  %7.5 مدققا وبنسبة 85مدققا، هناك  368اإلمجايل 

 :1ووضعت اهليئة  معيارين التاليني للمكتب  ،فال حيملون مثل هذه الشهادات %71.1وبنسبة 

                                                           
،  "بة واإلشراف على املهنة سبل تدعيم استقالل مدقق احلسابات اخلارجي باألردن : دراسة ميدانية حتليلية ألراء املدققني ومستخدمي البيانات املالية ،وجهات الرقا"مطر ،حممد  1

 .336 ص،1994، 03ا ،العدد  21اجمللد ،    جملة اقتصادية
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( أو أكثر من 3وأن يكون املكتب مدققا لعدد ) أن يكون عدد املدققني العاملني باملكتب عشرة أو أكثر  -
 .ركات املسامهة العامة املدرجة يف سوق عمان املايلالش

 شروط الواجب توفرها يف مدقق احلسابات األردين : :ثالثا 
                        :1من قانون مهنة التدقيق يشرتط يف من يطلب ترخيصاً ملزاولة املهنة أن يكون 04حسب املادة 

                                                                                                                                         ؛ أردين اجلنسية -
                                                      ؛ غري حمكوم عليه جبناية أو جبرمية أخالقية خملة بالشرف؛متمتعاً باألهلية املدنية  -
 :مع مراعاة أحكام املادة )هـ( من هذه املادة حاصاًل على أحد املؤهالت التالية -
الشهادة اجلامعية األوىل بكالوريوس أو ما يعادهلا ختصص حماسبة وله خربة عملية ملدة ال تقل عن ثالث سنوات يف  -

 ؛أعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على تلك الشهادةأعمال احملاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على األقل يف 
الشهادة اجلامعية الثانية ماجستري أو ما يعادهلا يف احملاسبة وله خربة عملية ملدة ال تقل عن سنتني يف أعمال  -

 ؛احملاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على األقل يف أعمال التدقيق وذلك بعد حصوله على تلك الشهادة
الدكتوراه يف احملاسبة وله خربة عملية ملدة ال تقل عن سنة واحدة يف أعمال احملاسبة والتدقيق بعد حصوله شهادة  -

على تلك الشهادة أو قام بتدريس احملاسبة أو التدقيق يف إحدى اجلامعات أو الكليات األردنية ملدة سنتني على األقل 
 ؛ بعد حصوله على ذلك املؤهل

ىل بكالوريوس أو ما يعادهلا على األقل من أحدى كليات التجارة أو االقتصاد او القانون مع الشهادة اجلامعية األو -
خربة عملية ال تقل مدهتا عن مخس سنوات يف أعمال احملاسبة والتدقيق من ضمنها سنة واحدة على األقل يف أعمال 

 ؛التدقيق وذلك بعد حصوله على املؤهل العلمي
 م( ختصص حماسبة وله خربة عملية ملدة ال تقل عن ست سنوات يف أعمال احملاسبة وشهادة كلية جمتمع ) الدبلو  -

 ؛التدقيق من ضمنها سنتني على األقل يف أعمال التدقيق بعد حصوله على تلك الشهادة
كل من عمل يف ديوان احملاسبة أو يف أي دائرة رمسية أو مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة مدة سبع سنوات  -

قق رئيسي وحيمل الشهادة اجلامعية األوىل )بكالوريوس أو ما يعادهلا(  خالفاً ملا هو منصوص عليه يف البند بوظيفة مد
 ؛ من هذه املادة الرابع

شهادة يف املهنة من أحد معاهد آو مجعيات احملاسبني القانونيني املعتمدة دوليا مثل شهادة )تشاربرد( او شهادة  -
عرتف به اجمللس من تلك املعاهد او اجلمعيات مبوجب جداول يعدها هلذا الغرض )سريتفايد( وذلك وفقاً ملا ي

 ؛ والتعليمات اليت يصدرها بشأهنا وتنشر يف اجلريدة الرمسية
من  (6و5و4و2و1يرتتب على أي من األشخاص احلاصلني على أي من الشهادات املنصوص عليها يف البنود ) -هـ

إمتحاناً جيريه اجمللس له يف أعمال احملاسبة والتدقيق ويف التشريعات ذات العالقة  الفقرة)هـ( من هذه املادة أن جيتاز

                                                           
 .   04م ،  32،العدد  1985جوان 16يف  ،الصادرة قانون مهنة تدقيق احلساباتاجلريدة الرمسية للمملكة اهلامشية االردنية ، 1
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                                                                            .باحملاسبة والتدقيق واألمور املالية والضريبية املعمول هبا يف اململكة
                                                                                                       حقوق مدقق احلسابات ::رابعا 

،حيث لشركات قد أشار إيل ذلك بشكل عاممل ينص قانون مزاولة املهنة على حقوق مدقق احلسابات ،إال أن قانون ا
 : 1دققي احلسابات تتمثل فيما يلي حقوق ممن قانون الشركات على أن  2فقرة  170نصت املادة 

 أي بإمكان املدقق االطالع  حق االطالع يف أي وقت على دفاتر الشركة وسجالهتا ومستنداهتا -
 على مجيع دفاتر وسجالت احملاسبية واملستندات وغريها اليت يراها املدقق ضرورية لتمكينه من القيام بعمله  .

بيانات ومعلومات  حيتاج املدقق إىل طلب  رورة احلصول عليهاحق طلب البيانات واإليضاحات اليت يرى ض -
،وكذلك االستفسار عنوانه وإيضاحات عن العديد من النقاط مثل طلبه إرسال مصادقات للعمالء أو املوردين على

 عن أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة يف املشروع واليت جيب على املدقق فحصها قبل بدء عملية التدقيق  .
للمدقق إجراء حتقيق وهذا احلق مكمل للحق السابق ألنه يتيح   يف حتقيق عن موجودات الشركة والتزاماهتاحق  -

للموجودات واملطلوبات يف أي وقت والتأكد من وجودها عن طريق جرد هذه املوجودات جردا فعليا كلما رأى ذلك 
 ضروريا لتنفيذ واجباته.

املسامهني إذا وجد ذلك من  %15بات دعوة اهليئة العامة بناءا على طلب حيق للمدقق احلسا حق دعوة اهليئة العامة -
 ضروريا ،ويعترب اجتماع هذه اهليئة اجتماعا غري عادي  .

 التدقيق اليت قام وذلك لتالوة تقريره عن عمليات   حق يف حضور اجتماعات اهليئة العامة العادية وغري عادية -
 ل ما يتعلق بعمله .هبا ، أو إبداء رأي أو وجهة نظره يف ك

حالة امتالكهم وذلك منعا للعزل التعسفي الذي يقوم به جملس اإلدارة يف  حق يف مناقشة االقرتاح املقدم بعزله -
لنسبة كبرية من أسهم رأس املال ،وكذا قد يؤدي ذلك إيل اإلساءة إليه أو لسمعته  إذ مل يتم االستماع إىل دفاع 

 .املدقق وحقه يف مناقشة االقرتاح 
واإليضاحات اليت يراها  حيث يستطيع احلصول على كافة البيانات حق يف االمتناع عن إبداء راية يف القوائم املالية -

ضرورية ملزاولة عمله ،أو يف حالة ارتكابه العديد من األخطاء أو عدم انتظام الدفاتر املمسوكة من قبل الشركة االمتناع 
 .2مل يستطع تكوين رأي بشأهنا ألي سبب من األسباب السابقة  عن إبداء رأيه يف القوائم املالية إذا

 
 

                                                           
 .126ص  ، بق امرجع س، خالد اخلطيب ، خليل الرفاعي  1

 
 .127،ص  بقامرجع سخالد اخلطيب ،  خليل الرفاعي ،  2
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 واجبات مدقق احلسابات ::خامسا 
 :1تتمثل فيما جيب أن يقوم مدقق احلسابات به من أعمال خمتلفة ومن أهم هذه الواجبات مايلي 

بغرض التحقق من أستاذ مبا حتتويه من قيود يومية وحسابات  فحص والتدقيق فعلي حلسابات الشركة ودفاترها -
 صحتها وسالمتها وكشف أي أخطاء والعمل على تصحيحها بالتعاون مع حماسيب الشركة .

اليت يراها مناسبة  بأي طريقة من طرق التحقق التحقق من القيم املسجلة لعناصر األصول وااللتزامات املختلفة -
 . وات واألساليب مدقق حسابات فنيةبالنسبة لكل عنصر من العناصر وميكن يف هذا اجملال استخدام بعض األد

 بشكل مالئم وبتقييمه حىت يستطيع اختبار عينات مدقق حسابات  التأكد من مدى قوة نظام الرقابة الداخلية -
 سليم ويغطى معظم عمليات الشركة .

 ملا يلي : تقدمي توصيات واالقرتاحات املالئمة -
 ؛ تصحيح األخطاء اليت مت اكتشافها معاجلة و  -
 ؛يف األخطاء مستقبال ما أمكن ذلك عدم الوقوع  -
 حسن سري العمل يف أقسام وإدارات الشركة . -

 :2االلتزام بالقواعد احملاسبية املتعارف عليها ومن أمثلتها  -
 ؛لفتها التارخيية تسجيل األصول الثابتة يف الدفاتر بتك -
ة يف السنوات السابقة ؤسسواملعادالت املعمول هبا يف امل احتساب إهالك هلذه األصول القابلة لإلهالك وفقا للطرق-

 ؛ات مبا جرى عليه العرف احملاسيب دون تغيريها إال بأسلوب معني يقتنع به مدقق احلساب
 ؛إتباع مبدأ احليطة واحلذر عن طريق تكوين بعض املخصصات لتطبيق هذا املبدأ -

يقية لعناصر األصول وااللتزامات تعرب تعبريا صحيحا عن القيم احلقفحص عناصر قائمة املركز املايل للتحقق من أهنا  -
 ؛للشركة يف هناية السنة املالية  بالتايل عن املركز املايل

 ؛امهني يف الشركة ملناقشة تقريره حضوره هو أو احد مساعديه اجتماع اجلمعية العامة للمس -
ون شامال على مجيع البيانات اهلامة والالزمة واليت تعرب تقدمي تقرير إىل أعضاء جملس اإلدارة يتلوه عليهم حبيث يك -

 عن:

                                                           
 .108،ص 2010، مكتب اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،الطبعة االوىل ، تدقيق احلساباتسامي حممد الوقاد ، لوي حممد وديان ، 1
 .109 ،ص بقامرجع سسامي حممد الوقاد ،  لوي حممد وديان ، 2
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ما إذا ؛اتر الالزمة الجناز عملهت والدفما إذا كان مدقق احلسابات قد حصل على كل البيانات واملعلومات والسجال  -
                                                                      الدفاتر والسجالت سليمة ومنتظمة ؛كانت احلسابات و 

 ات والتقارير امللخصات املختلفة ؛ما إذا كانت احلسابات اخلتامية وامليزانية تتفق مع البيانات املسجلة يف احلساب   -
 القواعد املتعارف عليها ؛عي فيها ما إذا كان اجلرد والتسويات اجلردية اليت قامت هبا الشركة قد رو   -  
 ة ؛ؤسسئح اليت حتكم طبيعة نشاط املما إذا كانت قد وقعت خمالفات معينة إلحكام بعض النظم والقوانني واللوا -  
 ومية تظهر املركز املايل احلقيقيو خسائر وامليزانية العمأما إذا كانت قائمة الدخل تظهر النتيجة احلقيقية من أرباح -  
 ة .مؤسسلل

                                                                           الثالث  : تنظيم مهنة التدقيق اخلارجي يف تونس: فرعال
اسبني بالبالد يف تونس بصفة رئيسية من طرف اخلرباء احملاسبني املرمسني جبدول هيئـة اخلرباء احمل تدقيقارس مهنة المت

جبدول جممع احملاسبني بالبالد التونسية، وكل فئة هلا  ائية من طرف املختصني يف احملاسبة املرمسنيستثنإالتونسية، وبصفة 
 .1للدخول للمهنة وإطارا عاما للمعرفة املتخصصة اليت يشرتط توفرها يف املرتشح ملمارسة املهنة   شروطا خاصة

 :التشريعات اليت تنظم مهنة تدقيق احلسابات يف تونس : أوال
من قواعد القانون  تدقيقسي قواعده املنظمة ملهنة ال، حيث استوحى التشريع التون 1959لسنة  129القانون رقم  -

خاصـة القانونيـة ،حمافظـة احلسابات،أمهية كبرية نظرا للمكانة اهلامة  تدقيقىل املشرع التونسي مهنة الالفرنسي، وقد أو 
 جارية .اليت حتتلها هذه املهنة بالنسبة للشركات الت

كمهنة مستقلة ومنظمة أول قانون تونسي ينظم مهنة اخلـرباء احملاسـبني ومـراقيب احلسابات   1982لسنة  62القانون رقم  -
يئة اخلرباء احملاسبني ومراقيب حسابات هوالذي أنشئت مبوجبه أول هيئة لتنظيم مهنة املراجعة يف تونس تسمى 

 ؛1983الشركات، واليت انتخبت أول جملس هلا يف جوان 
حسابات املؤسسات العمومية  تدقيقيتعلق بضبط شروط وطرق  01/04/1987املؤرخ يف  1987لسنة  529األمر رقم  -

ضع إىل مراجعة سنوية جيريها عضو من ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات اليت متلك الدولة كامل رأس ماهلا خت
، بعدما كانت خاضعة لإلشراف من قبـل  هيئـة اخلـرباء احملاسبني ومراقيب احلسابات لدى الشركات بالبالد التونسية 

 ؛ ليةاحمل الدولة واجلماعات العمومية
املسـجلني بقائمة املنظم ملهنة احملاسبني يف تونس يسمح لفئة معينة من احملاسبني  2002لسنة  16القانون رقم  -

التجارية ، وهم الذين تتوفر  املختصني يف احملاسبة مبمارسة مهمة مراقب حسابات لدى بعـض األنـواع مـن الشـركات 
 ؛فيهم بعض الشروط اليت سنتطرق هلا الحقا

 ؛الت على جملة الشركات التجاريـة ض التعديليدخل بع 2005لسنة  65القانون رقم  -
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القانون تغيريات عميقة فيما املتعلق بتدعيم سالمة العالقات املالية، حيث أحدث هذا  2005لسنة  96القانون رقم  -
 خيص حتديد األشخاص املخول هلم ممارسة مهمة مراقبـة احلسـابات وكذلك العناية املهنية املستوجبة عليهم.

املنظم ملهنة احملاسبني يف تونس  2002لسنة  16ووفقا للقانون رقم شروط الرتسيم جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني :   -
 :1،يف فصله الثاين تتمثل شروط االخنراط فيما يلي 

 ؛ونسية ملدة ال تقل عن مخس سنوات أن يكون حامل للجنسية الت -
 ؛جناية  ه قانونيا ،سواء جبنحة أوأن يكون غري حمكوم علي -
 ؛ أن يتمتع جبميع حقوقه املدنية  -
 ؛ سبة ،أو خبري حماسب أو ما عادهلاأن يكون متحصل على شهادة حما -
 ؛ أن يتمتع جبميع حقوقه املدنية  -
 أن يكون متحصل على شهادة حماسبة ،أو خبري حماسب أو ما عادهلا. -

 الشروط املتعلقة جبدول اجملمع احملاسبني :

 ؛أن يكون حامل للجنسية التونسية ملدة ال تقل عن مخس سنوات  -
  ؛ونسية ملدة ال تقل عن مخس سنوات أن يكون حامل للجنسية الت -
 ؛أن يكون غري حمكوم عليه قانونيا ،سواء جبنحة أو جناية  -
 ؛أن يتمتع جبميع حقوقه املدنية  -
أن يكون متحصل على شهادة أستاذية ذات عالقة باحملاسبة أو شهادة التعليم العايل اختصاص حماسبة أو شهادة  -

 ؛معادلة هلا 
أن يكون قد أجرى تربصا ملدة سنة على األقل لدى عضو مرسم جبدول جممع احلاسبيني ،على أن يقل  مدة العضو  -

 الذي أجرى عنده الرتبص عن مخس سنوات .
 هام مراجع احلسابات يف تونس :م :ثانيا 

احلسابات التونسي وهو التحقق من سالمة ونزاهة احلسابات وفقا  دققتعد املهمة الرئيسية ملاملهام الدائمة :  -
جتماعية ،وكذلك يعترب ك إعطاء رأي حول مسك احلسابات اإلللقانون املتعلق بالنظام احملاسيب للمؤسسات ، وكذل

ملزم بتحرير تقرير سنوي يتضمن ما الحظه وما استنتجه خبصوص كيفية مسك احملاسبة ومدى احرتامها  دققامل
 للمبادئ احملاسبية األساسية .
                                                           

،ص 02،03الفصلني   11، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية ،العدد  املتعلق بتنظيم مهنة احملاسبني بالبالد التونسية،  2002فيفري  04املؤرخ يف  16القانون رقم  1
272،273.   
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 املهام املؤقتة :  -
 ؛ ؤسسةنظام الرقابة يف امل تدقيق -
 ؛ ؤسسةبة الداخلية يف املنظام الرقا تدقيق -
 ؛إعالم النيابة العامة باجلرائم اليت يبلغ هبا أثناء تأديته ملهامه  -
 إشعار باملؤسسات اليت يف حالة تدهور وهذا إلنقاذها وإخراجها من احلالة السيئة اليت متر هبا . -
 ؛اسبة وال حيق التدخل يف التسيري يف األخري ميكننا القول أن مهمة مراجع احلسابات  تبقى مهمة مراقبة احمل  -
 تبقى مهمة املراجع توفري الوسائل ال النتائج  وهي مهمة قانونية ذات مصلحة عامة .  -
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 احلسابات التونسي : دقق: املسؤولية اجلزائية ملثالثا

 دينار تونسي  :الوحدة النقدية     : احلسابات التونسي دققاملسؤولية اجلزائية مل : ( 07 )اجلدول رقم 

دققاملخالفة املرتكبة من طرف امل العقوبة النص  
 القانوين

 
 السجن الغرامة املالية 

240 
 

 سنتني
 
 

سابات أو املمارسة بصفة غري قانونية مهنة حمافظ احل-
سميات خبري حماسيب أو استعمال هذه األلقاب أو الت

احلسابات أو  اخلاصة بشركات اخلربة احملاسبية أو حمافظة
شابه الشهادات اليت من شاهنا أن ختلق أو تغريها من 

 أو غموض يف تلك األلقاب .
 اخلبري ملهمة القانونية غري املمارسة

من  26املادة 
 القانون

88-108.  
ة من اجملل 159املادة 

 اجلزائية .

 من120 إيل
220   0  

س يف حالة التدلي
تضاف عقوبة 

 السجن من سنة إىل
 مخس سنوات

و على علم معلومات كاذبة أإعطاء أو تأييد وهو -
أو رفع رأس  خاطئة تظهر بالتقارير املتعلقة بتخفيض

ية يف مال االجتماعي للشركة أو التنازل عن حق األولو 
 االكتتاب  .

من جملة  313املادة 
ة .الشركات التجاري  

 

 من 500 إيل
10.000 

 

من شهر إيل  
سنوات03  

 

دية اليت _عدم التبليغ عن الصعوبات االقتصا
 تعاين منها املؤسسة

 

من  55املادة 
لسنة  34القانون 

املنقح  1995
- 79بالقانون 

2003 
 

 من1.200 إيل
5.000 

 من سنة إيل
سنوات05   

 _تأييد موازنة غري صحيحة أو كاذبة.
 

من جملة  271املادة 
ة .الشركات التجاري  

 من 2.400 إيل
10.000 

من سنة إيل  
سنوات10  

 هيئة صحيحة أو كاذبة يف تكرار تأييد موازنة غري-
 التنظيم اجلماعي

 
 
 

من  56املادة 
 القانون

ف اهليئات التوظي
 اجلماعي

 
 من 2.400 إيل

10.000 
من سنة إيل  

سنوات05  
م هباعدم إعالم وكيل اجلمهورية باجلرائم اليت يعل من جملة  271املادة  

 الشركات التجارية .
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                                                        يف املغرب  : تدقيقالتنظيم املهين ملهنة ال  الرابع : فرعال
ظهرت هذه املهنة يف املغرب قبل االستقالل ،حيث كانت املغرب حتت احلماية الفرنسية ، وقد مورست املهنة يف هذه 

ل حاول املغرب أن خيلق تنظيما جديدا للمهنة وبقوانني مغربية، وسوف حناول املرحلة بقـوانني فرنسـية، وبعد اإلستقال
 .ا مهنة املراجعة منذ ظهورها باملغربهب أن نتطرق ملختلف التشريعات والقوانني  اليت مرت

 - -                                              التشريعات اليت تنظم مهنة تدقيق احلسابات يف املغرب : :أوال
( تكوين شـركات املسـامهة، ولكن هذا النص كان ناقصا ألنه 51يف مادته ) 1913القانون املدين املغريب الصادر سنة 

م  واملأخوذ من  القانون الفرنسي عا 1922/ 08/ 11الظهري الصادر   -؛1مل يعاجل مراجعة احلسابات هلذه الشركات
ويشمل االلتزام املراجعة من قبل مدقق حسابات. وكان القانون الفرنسي موضوعا للعديد من حماوالت 1867

. وعلى الرغم من أنه ال يقدم أي 1990ظهر فيه العديد من العيوب حىت عام  1922اإلصالح. يف املغرب، قانون 
 ؛ 2اطقيود على جنسية املراجع مغريب أو أجنيب ميكن أن ميارس هذا النش

 الفرنسيني وهو جممع اخلرباء احملاسبني  مببادرة من اخلرباء احملاسبني  يف املغرب تدقيقظهر أول جتمع مهين لل 1950 سنة -
 ؛3باملغرب 

شرعيا من طرف الشعب طرف ملك وضعته القوات االستعمارية أُعتـرب غـري  من 1954توقيع الظهري الصادر سنة  -
 ؛تطبيقه بعد اإلستقالل ومؤسسة القصر اليت مل تساهم يف

، ومبا (AMDEC)املغربية  كونت جمموعة املهنيني احلاملني لدبلوم خبري حماسب أجنيب ما يسمى باجلمعية،  1982سنة  -
 ؛أن اجلمعية يف بدايتها كانت تضم فقط عشر أعضاء  حلاملي شهادة خبري حماسب

طرف جملس الوزراء سنة رف جملس احلكومة ومـن متت املصادقة على مشروع القانون املنظم للمهنة من ط 1990سنة  -
 ؛1991

حماسب، هذه الشهادة هي املتعلق بإنشاء الشـهادة الوطنيـة خلـبري  519-89-2يف نفس السنة مت إصدار املرسوم رقم  -
مكونة من مثرة التعاون بني املهنيني والسلطات العمومية. ونظرا لعدم وجود هيئة رمسية للمهنة أنشأ وزير املالية جلنة 

 ؛عشر خرباء حماسبني حاملني لشهادة خبري حماسب
احملاسب وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني، وقد  بتنظيم مهنة اخلبري املتعلق 89-15متت املصادقة على القانون  1993يف سنة  -

 القانونية حمتكرة من طـرف اخلـرباء احملاسبني. تدقيقهذا القانون ليجعل مهمة ال أتى
 

                                                           
 .247،ص  بق ذكرهامرجع سشرقي عمار ، 1

2 S El OMARI & M SABOLY, Émergence d’une profession comptable liberale: le cas du maroc. 
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 القيد يف جدول هيئة اخلرباء احملاسبيني :شروط -

 ؛أن يكون حامال للجنسية املغربية ،أو رعية الن الدولة أبرمت اتفاقية مع الرعايا مبزاولة املهنة  -
 ؛أن يتمتع بكامل حقوقه املدنية  -
 ؛أن يكون عمره عشرين سنة فما فوق  -
 ؛أن يكون غري حمكوم عليه قانونيا ،سواء جبنحة أو جناية  -
 .1كون متحصل على شهادة وطنية للخربة احملاسبية أو ما يعادهلا أن  ي -

                                              غري أن القانون املغريب مسح ملن ال ميلكون شهادة اخلربة احملاسبية مبزاولة املهنة وهم :
منذ ما ال يقل عن مخس 15-89الذي يزاولن املهنة منذ نشر املرسوم رقم  تدقيقي شهادة الفرنسية العليا للحامل -

                                                                                                                              ؛ سنوات 
 منذ ما ال يقل عن مخس سنوات .  15-89املرسوم رقم  محلة الدكتوراه الطور الثالث الذي يزاولن املهنة منذ نشر -

                                                                          احلسابات يف املغرب : دققمهام امل :ثانيا 
اخلرباء احملاسبني دون  احلسابات يف اململكة املغربية حمتكرة للخرباء احملاسبني املسجلني جبدول هيئة  تدقيقتعترب مهمة 

 ويف هذا الصدد، فإن اخلبري احملاسب له وحده أهلية ومن مهام مايلي : .غريهم 

  : احلسابات الدائمة باستثناء كل تدخل يف التسيري فيما يلي  دققتتمثل مهام ممهام دائمة : -

 ؛هبا ملعمولالتحقق من الدفاتر والوثائق احملاسبية للشركة ومن مطابقة حماسبتها للقواعد ا -
ويف الوثائق املوجهة جمللس اإلدارة أو جملس اإلدارة اجلماعية  التحقق من صحة املعلومات الواردة يف تقرير التسيري -

  ؛للمسامهني واملتعلقة بذمة ووضعية الشركة املالية وبنتائجها ومن تطابقهـا مـع القوائم الرتكيبية
                                                                                    ؛املسامهنيالتحقق من احرتام قاعدة املساواة بني  -  
مهمته، يعد مراجع احلسابات تقريرا يقدمه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامه باملهمة اليت أوكلتها له اجلمعية  هناية يف  -

                                                                                                                                     العامة. 
                                                                                                                   املهام اخلاصة : -
                                                                                                        ؛تقرير حول احلسابات املوحدة -
                                                                                               ؛رفع رأس املال احملرر مقابل الديون  -
                                                                                                       ؛يف االكتتاب إلغاء حق األفضلية  -
 ح سندات قابلة للتحويل إىل أسهم  ؛طر  -

                                                           
 . 20 ، م 3199، 4188املغربية ،العدد رمسية  ،اجلريدة ال يتعلق بتنظيم مهنة اخلربة احملاسبية وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبيني، 18/01/1993املورخ يف  15-89القانون رقم  1
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 ؛خفض رأس املال  -
 ؛حتويل األسهم العادية إىل أسهم ذات األولوية يف األرباح  -
 ؛حتويل الشركة  -
 أو االنفصال . عمليات االندماج -

 احلسابات املغريب : دققاملسؤولية اجلزائية مل-

 الوحدة النقدية الدرهم مغريب  احلسابات املغريب : دققاملسؤولية اجلزائية مل :  ( 08 )اجلدول رقم 

 . 249ص  ،بقامرجع ساملصدر :شرقي عمار،

 

ينالنص القانو  املخالفة املرتكبة من طرف املراجع العقوبة  
 السجن الغرامة املالية  

 من 200 إيل
  5.000  

 

شهر إيل  سنيت03من   
 

        

محل لقب خبري حماسيب خالفا ألحكام-  
.15-89قانون        

من القانون  100املادة   
  89-15.  

من القانون   381املادة 
 اجلنائي .

 من 1.000 إيل
 40 .000  

 05شهر إيل   03من 
 سنوات

مزاولة املهنة بصفة غري قانونية   . -   102و املادة 101املادة   
15-89من القانون     

 
 من 8.000 إيل

 40 .000  
اشهر 06من شهر إيل  

  
 

 _ممارسة أو االحتفاظ مبهام مراقب حسابات وهو يف
 حالة غري قانونية أو عن قصد  

 

من القانون  404املادة   
95-17  

 
 من 10.000 إيل

 100 .000  
تنيمن ستة أشهر إيل  سن ضع تأكيد عن قصد معلومات كاذبة بشان و _تقدمي أو  

الشركة وكذا عدم إعالمه ألجهزة اإلدارة بكل األعمال 
  اجلرمية اليت كان يعلم عنها .

من القانون  405املادة   
95-17  

 
 من 5.000 إيل

 10 .000  
 

عدم اكتتاب وثيقة التامني املتعلقة -   
 باملسؤولية املدنية .

من القانون   104املادة   
      89-15  

 

 من 1.200 إيل
 20.000  

رمن شهر إيل  ستة أشه من القانون 446املادة  إفشاء سر مهين  
 اجلنائي .
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 خالصة الفصل :

 مراحل قد مر بعدة اخلارجي ، فتبني لنا أن التدقيق تنظيم مهنة التدقيق اخلارجي باجلزائر مت يف هذا الفصل دراسة 

املؤرخ يف  10/01صدر قانون رقم حيث   2010يف سنة أخرها املرسوم الصادر  ،حيت وصل إيل ما هو عليه اليوم 
 .91/08القانون  أحكام يلغي حيث املعتمد، واحملاسب احلسابات وحمافظ احملاسب لينظم مهنة اخلبري2010 /29/06

ينقسم املهنيني الذين ميارسون مهنة التدقيق حيث ممارسو املهن التدقيق يف اجلزائر حيث تطرقنا أيضا إيل دراسة مهام  
الشروط الالزمة ملمارسة مهنة تدقيق حسابات و  يف اجلزائر إيل اخلبري حماسيب ،حمافظ احلسابات ، حماسبني معتمدين ،

 املؤسسة اجلزائرية.

تعليم للحصول على ل اليت تتمثل يف ثة عناصر رئيسية و شروط املعرفة املتخصصة ملمارسة املهنة ثالهذه ال تشمل 
كتساب الطالب إاالمتحان التأهيلي لتقييم مدى  و تدريب للحصول على التأهيل العمليالو  التأهيل العلمي

 للعنصرين السابقني .
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                                                                                                                  متهيد :
ملا من أمهية هذه التقارير  ،يعترب تقرير املدقق يف غاية األمهية مقارنة بالتقارير األخرى الصادرة عن أي مهنة أخرى

             .لحة من هذه التقارير لزيادة أرباحهم وثرواهتم يف املؤسسات حمل التدقيق للقراء واملستفدين منها وذوي املص
 تعزيز مهنة احملاسبة عامة ويف إطار قتصاديني إصدار معايري موحدة خاصة بالتدقيق وهذا إستوجب على اإللذلك 

زام لتفرض اإللذي  ،قتصاد ورفع مستوى األداء املهين واملسامهة يف تطوير اإلخاصة خدمة مصاحل العامة والتدقيق 
والتقارير  يف نوعية التدقيق املستمر تقدمعتماد عليها لزيادة التوافق يف العامل وحتقيق مبعايري التدقيق الدولية واإل

                                                                                                                           .املعدة 
تهاجها للمعايري احملاسبية الدولية وتطبيقها اجلزائر ملزمة ملواكبة التطور اإلقتصادي وخاصة بعد أنبذلك أصبحت 

ونظرا لقصور مهنة التدقيق هبا ، فبإمكاهنا تبين معايري التدقيق الدولية عن طريق وضع  ،للنظام احملاسيب املايل 
                                                                                                       جتماعية والثقافية .قتصادية واإلوتراعي يف نفس الوقت اخلصوصية اإللية تكـون املعايري الدولية منطلقا هلا معايري حم

                                                الدولية ومدى تطبيقها يف اجلزائر تدقيقاإلطار العام ملعايري الدراسة  إيليهدف هذا الفصل 
 و تعريف املعايري الدولية إيلالنظري ملعايري التدقيق الدولية من خالل التطرق  اإلطار األولسندرس يف  املبحث 

خطوات إعداد معايري و وأمهية معايري التدقيق الدولية  ، وأهدافاهليئات املشرفة على إصدار معايري التدقيق الدولية 
                                                                                                  .التدقيق الدولية

ولية  و تاريخ من خالل دراسة جلنة التدقيق الدمعايري الدولية للتدقيق  أما املبحث الثاين سنتطرق فيه إيل عرض 
                                                                                                                                .نعرض أهم  معايري التدقيق ويف األخري  إصدار معايري التدقيق ،وتصنيفات معايري التدقيق الدولية،

توحيد املعايري على من خالل دراسة  رق فيه إيل تبين معايري التدقيق الدولية يف اجلزائرأما املبحث الثالث سنتط
   و متطلبات تطبيق معايري التدقيق الدولية يف البيئة اجلزائريةاملستوى الدويل والعوائق اليت وواجهها ويف املطلب الثاين 

ضرورة مدى توافق القوانني والنصوص التشريعية املنظمة للمهنة التدقيق يف اجلزائر مع املعايري الدولية للتدقيق، و 
  .تكييف قواعد ممارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر مع البيئة الدولية للمعايري التدقيق
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 : النظري ملعايري التدقيق الدولية اإلطار :األولاملبحث 

 International Standards Auditing .األول :تعريف املعايري الدولية للتدقيقاملطلب 

ملزاولة أي مهنة جند عدة معايري تضعها املنظمات يف أي وظيفة كانت ، حيث يعود هلا املهنيون هبدف حتديد 
 و وحدودها املقدمةة طبيعة اخلدمات مبعايريهم املهنية ملعرفتعريف الهتم ببعضهم البعض و مسؤولياهتم وعالقا

العودة إىل تارخيها يشري إىل أن وضع املسؤوليات املرتتبة عنها ، كذا األمر بنسبة ملهنة التدقيق فبظهور هذه املهنة و 
أزمة الكساد الكبري اليت حلت معايريها كان نتيجة لدعاوي املسؤولية اليت رفعها املتضررون على املدققني منذ 

  ؛قتصاد العاملي يف الثالثينيات من القرن العشرين باإل

حيث كانت الشركات ختتار املمارسات احملاسبية اليت حتلو هلا دون وجود مبادئ أو معايري للمحاسبة يتم القياس 
احملاسيب على أساسها ، كما كان املدقق يبحث عن الغش واخلطأ بدون معايري حتدد مسؤوليته وتبني مقومات 

  .1الذي كان له السبق يف هذا اجملال   AICPAويعود الفضل جملمع احملاسبني األمريكينيمزاولتها 
 ورفع مستوى األداء املهينيف إطار خدمة مصاحل العامة وتعزيز مهنة احملاسبة والتدقيق واملسامهة يف تطوير االقتصاد 

عتماد عليها لزيادة التوافق يف العامل وحتقيق التحسينات املستمرة يف نوعية زام مبعايري التدقيق الدولية واإللتفرض اإل
 . 2التدقيق 

إال أن أمهية املعايري يف التدقيق تفوق غريها يف أي مهنة من املهن نظراً ألمهية تقرير املدقق ودوره يف احلياة 
 لنسبة إىل شركة واحدة يكثر مسامهوها ويزيد قراء هذا التقرير على مئات اآلالف با اإلقتصادية املعاصرة إذ قد

يتوزعون على رقعة جغرافية واسعة وهم ذوي مصلحة حقيقية يف أرباحهم وثرواهتم املستثمرة يف تلك الشركة 
املسامهة وكلهم ينتظرون تقرير  املدقق فإذا مل يكن هذا التقرير سليماً ويستند إىل معايري راسخة تضررت مصاحل 

وغريهم من أطراف اجملتمع املايل بينما تقتصر األضرار يف مهن أخرى على عدد حمدود من  الكثري من املسامهني
  .املستفيدين من اخلدمات

 

معايري التدقيق هي مستويات األداء املهين وضعت من قبل اجلهات املنظمة للمهنة هتـدف إىل توفري مستوى 
الـذي يعمـل املدقق ضمنة، ويعتمد عليه  يف احلكم معقول من الضوابط اليت تضبط عملية التدقيق وحتدد اإلطار 

                                                           

 . 2016/04/17موقع الرمسي للمحاسب املصري االلكرتوين ، اطلع عليه يوم  1 
 http://www.almohasb1.com/2011/07/2010-international-standard-auditing.html 

 
، ص 2009، الطبعة األوىل ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان األردن ، تطور معايري التدقيق والتأكيد الدولية ،قواعد أخالقيات املهنةامحد حلمي مجعة ،  2 

05. 

http://www.almohasb1.com/2011/07/2010-international-standard-auditing.html
http://www.almohasb1.com/2011/07/2010-international-standard-auditing.html
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     على أداء مدقق احلسابات ونوعية العمل املنجز، وبالتايل فهي توفر مستوي معني من الثقة بعمل املدقق.
حيث تعترب هذه  املعايري هي املقاييس اليت يقاس هبا العمل من حيث اجلودة ومن حيث األهداف اليت يبتغى 

من القيام هبذا العمل ، وقد وافق املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني على عدد من معايري  الوصول إليها 
، حيث مت إعداد هذه املعايري بواسطة جلنة من جلان  املتعارف عليها باعتبارها أداة لقياس األداء يف مهنة التدقيق

 .املعهداملعهد األمريكي مث نشرت على نطاق واسع ومت حبثها بواسطة أعضاء 

 تعريف املعايري الدولية للتدقيق : الفرع األول :
حيث شكل جممع احملاسبني كان أول ظهور للمعايري التدقيق يف الواليات املتحدة األمريكية  يف بداية اخلمسينيات 

القانونيني األمريكي جلنة مسيت جلنة إجراءات التدقيق ، وذلك هبدف صياغة تلك التقارير وقد نشرت اللجنة 
وقد أعطت تلك اللجنة تفرقة بني معايري والتدقيق وإجراءاته ، حبيث أن اإلجراءات ترتبط  1954تقريرها يف 

احلسابات أما املعايري فتتعلق بقياس دقة هذه األعمال ، وترتبط هذه باألعمال اليت جيب أن يقوم هبا املدقق 
 . األخرية ليس فقط بالصفات املهنية للمدقق وإمنا حىت بكيفية أدائه لفحصه وإعداد تقريره

هذه األحكام فهي  ن إالشخصية اليت يعطيها املدقق ، و  يقوم  التدقيق يف جزء كبري من إجراءاته على األحكام
ختالفا كبريا من شخص إىل آخر تبعا لنوعية تدريبه املهين وقدراته الفكرية والعلمية وسلوكه إتتفاوت وختتلف 

و يف زيادة موضوعية  ،األخالقي ، فإن املنظمات املهنية يف الدول املتقدمة رغبة منها يف تقليل مدى هذا التفاوت
التدقيق أوصت مبجموعة من املعايري املتعارف عليها كي تكون أساسا  األحكام الشخصية فيما خيتص بعمليات

 .يعتمد عليه أعضاؤها عند قيامهم بأداء خدماهتم
 :يف هذا السياق ميكن عرض بعض التعاريف اليت تسلط الضوء على هذه املعايري

سواء أكان داخليا أو خارجيا، وتساهم تلك  دققاملرتكزات األساسية لعمل امل تعترب املعايري الدولية للمدقق إحدى
 .1 تدقيقال املعايري على مواكبة التطورات اليت حتدث يف جمال احملاسبة أو

من خالل هذا التعريف ملعايري التدقيق نستنتج أهنا جيب أن تواكب املتطلبات العصرية يف مجيع اجملاالت سواء 
 احملاسبة أو التدقيق اخلارجي وكذلك الداخلي . 

يف  ،ووفائه مبسؤولياته املهنية  ،" مستويات مهنية لضمان إلزام مدقق احلسابات تعريفها كذلك على أهنا : ميكن
وتشمل هذه املعايري مراعاة مدقق  ،قبول التكليف والتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق وإعداد التقرير وعرضه بكفاءة 

 " 2 .واالستقالل مبتطلبات التقرير واألدلة  ،نية احلسابات للصفات املهنية املطلوبة مثل الكفاءة امله

                                                           

،  2015- 2014، 2، جامعة البليدة   رسالة الدكتوراه -دراســة حـالة اجلزائــر - ح احملاسيبالتبين معايري املراجعة الدولية يف ظل االصأمهية سـايـــج فــايـز،  1  
 . 87ص 

  2 عبد الوهاب نصر علي ، املراجعة اخلارجية احلديثة ، اجلزء األول ، جامعة اإلسكندرية ، مصر ، 2009، ص 51 . 
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أمناط السلوك املهين اليت جيب على املراجع القيام هبا عند تنفيذه ملهمته، وتعرب عن املستوى املعقول من العناية  " 
املهنية، ومتعارف عليها بني أعضاء املهنة. فهي مبثابة قواعد اسرتشادية متكن أعضاء املهنة من الرجوع إليها عند 

  ".1أحكامهم إصدار 
 "2.يستخدم للحكم على نوعية العمل الذي يقوم به مدقق احلسابات " النموذج أو النمط الذي 

عليه نستنتج أن معايري التدقيق هي مستويات األداء املهين وضعت من قبل اجلهات املنظمة للمهنة هتـدف إىل 
 توفري مستوى معقول من الضوابط اليت تضبط عملية التدقيق وحتدد اإلطار الـذي يعمـل املدقق ضمنة، ويعتمد

عليه  يف احلكم على أداء مدقق احلسابات ونوعية العمل املنجز، وبالتايل فهي توفر مستوي معني من الثقة بعمل 
 املدقق.

ترتكز املعايري إىل العديد من املبادئ وتوفر إطار ألداء وتعزيز عملية التدقيق ، حيث صدر أول معيار يف جويلية 
تطوير معايري التدقيق  لوضع إطار مهين عملي جديد ، مث توصل جملس إدارة املعهد  1999ويف جويلية  1978

املعايري وإدخال عليها تعديالت ، وهذه سارية املفعول  تدقيق، مث  2002جانفي  01عول من جديدة سارية املف
 .2007جانفي  01تداء من إب

قره معهد املدققني أسرتشادا مبا إددة نورد أمهها حيكم جماالت التدقيق وعمل املدققني مبادئ ومعايري مهنية حم
 .Institute of Internal Auditors –IIA  Theالداخليني 

على التغريات النهائية للمعايري من قبل اإلجراءات  (IIASBوافق جملس معايري التدقيق )  2013جانفي  01يف 
 .3 القانونية الدولية ملمارسة املهنية

 مة للمهنة هتـدف إىل توفري مستوىمستويات األداء املهين وضعت من قبل اجلهات املنظمعايري التدقيق هي إن 
، ويعتمد عليه  يف احلكم همعقول من الضوابط اليت تضبط عملية التدقيق وحتدد اإلطار الـذي يعمـل املدقق ضمن
 لثقة بعمل املدقق.على أداء مدقق احلسابات ونوعية العمل املنجز، وبالتايل فهي توفر مستوي معني من ا

حيث تعترب هذه  املعايري هي املقاييس اليت يقاس هبا العمل من حيث اجلودة ومن حيث األهداف اليت يبتغى 
الوصول إليها من القيام هبذا العمل ، وقد وافق املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني على عدد من معايري  

، حيث مت إعداد هذه املعايري بواسطة جلنة من جلان  األداء يف مهنة التدقيقعتبارها أداة لقياس إباملتعارف عليها 
 .املعهد األمريكي مث نشرت على نطاق واسع ومت حبثها بواسطة أعضاء املعهد

                                                           

  1 سـايـــج فــايـز، مرجع سابق  ، ص 88 .
  2 أنور امحد ، مراجعة احلسابات من الناحيتني النظرية والعلمية ،دار  جامعية ، بريوت ، لبنان ،1984 ، ص 12.

ص  ، 2014 ، للنشر والتوزيع ،األردن، الطبعة األوىل ، الوراق  IIA دليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية الصادرة عن خلف عبد هللا الواردات ،  3 

70 . 
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 :التدقيق هي  كما يلي هم الصفات العامة املشرتكة للمعيارأ 
 .وسيلة للقياس و احلكم ــ إن املعيار دليل على مصداقية البيانات باإلضافة إىل كونه 1
 .أثناء أدائه ملهنته دققيار مؤشر حيتذي به املــ إن املع 2
 .الرمسي تدقيقإن املعيار وسيلة لتحديد الــ  3
 .دققاملهنية الواجب توفره يف امل ــ إن املعيار وسيلة للتعبري عن الصفات الشخصية و 4
عتمادها على إيم اليت تدعم وجود هذه املعايري باإلضافة إىل ــ إن املعيار ُيستنتج منطقيا من الفروض و املفاه 5

 .مرحلة طويلة من التفكري و البحث و الدراسة

 : اهليئات املشرفة على إصدار معايري التدقيق الدولية .املطلب الثاين 
قواعد توضح العرف نظرا ألمهية التدقيق بادرت العديد من الدول لتبين معايري التدقيق الدولية كمرجع باعتبارها 

املهين الدويل املتفق عليه واليت ميكن اللجوء إليها هبدف توحيد مجيع املعايري الدولية مع املعايري احمللية ، وبالتايل فان 
 ملمارسي هذه املهنة . عليه األداء الفعلي ملا جيب أن يكون  املعايري التدقيق الدولية متثل أمناطا
 رائدة يف هذا اجملال هو جممع احملاسبني القانونيني يف الواليات املتحدة األمريكية لعل من أهم هذه املنظمات  ال

 A ICPA    يعترب من أول السباقني الذين بادرو بوضع معايري موحدة على املستوى احمللي وذلك سنةحيث 
 ، أما حماولة سن املعايري على املستوى الدويل كان مع بداية القرن احلايل . 1939 

 :1 تتمثل املنظمات الدولية اليت استهدفت وضع معايري التدقيق وهتيئة املناخ الالزم لتطبيقها يف

   IFAC:االحتاد الدويل للمحاسبيني   -

 IAPCجلنة ممارسة التدقيق الدويل  -

 :IFAC االحتاد الدويل للمحاسبيني  :الفرع األول 

دولة، وهتدف إىل  49منظمة حماسبية يف  63نتيجة اتفاقية بني  1977 هو أكرب املنظمات املهنية، مت تأسيسه عام
 تعزيز مهنة احملاسبة يف العامل واملسامهة يف تطوير اقتصاد دويل قوي من خال إنشاء معايري مهنية عالية املستوى و

حماسبية التشجيع على اعتمادها، ولتحقيق أهدافه فان االحتاد لديه عالقة عمل قوية مع هيئات زميلة ومنظمات 
 يف خمتلف دول العامل .

                                                           

مداخلة حتت ، "امللتقي العلمي الدويل حول :النظام احملاسيب املايل يف مواجهة معايري احملاسبة الدولية واملعايري الدولية للمراجعة" بن أعمارة منصور ، حويل حممد ،1  
 . 07،ص 2011ديسمرب  14و 13يومي  ، للتدقيقعنوان مكانة النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري الدولية 
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 االحتاد الدويل للمحاسبني هو املنظمة العاملية ملهنة احملاسبة مكرسة خلدمة املصلحة العامة من خالل تعزيز املهنة و 
 130عضوا املنتشرين يف  175ويعمل االحتاد مع أعضائه البالغ عددهم  ،املسامهة يف تنمية االقتصاديات العاملية

( مليون حماسب 3ميثلون أكثر من )ملصلحة العامة من خالل تشجيع احملاسبني بكافة أحناء العامل دولة محاية ا
يف مزاولة املهنة ويف القطاع العام ويف جمالت الصناعة والتجارة واجملالت احلكومية  والتعليم ، باإلضافة إىل  يعملون

 .1بإصدار وضعيات تتعلق باملصلحة العامة  IFAC ذلك يقوم

كما يسعى   ،دارية يف االحتاد الدويل للمحاسبني وموظفيه ملتزمون بقيم النزاهة والشفافية واخلربة اإل تاهليأإن 
االحتاد كذلك إيل تعزيز إلتزام احملاسبني املهنيني هبذه القيم من خالل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبيني املهنيني 

                                                                         .2 للمحاسبنيالتابع جمللس معايري السلوك األخالقي الدولية 
كما انه يصدر  وثائق اسرتشادية لدعم احملاسبني املهنيني العاملني باملكاتب الصغرية واملتوسطة واحملاسبني العملني 

 .باإلضافة إيل ذلك يقوم اجمللس بإصدار وضعيات تتعلق باملصلحة العامة ،يف القطاعات التجارية والدول النامية 

قد سجل احتاد احملاسبني الدويل كمنظمة مهنية وفقا ملواد القانون  املدين السويسري يف حماكم جينيف كما مت 
 .  3توطني املكتب اإلداري لالحتاد يف نيويورك 

ام هلا مفتوحة لكل املنظمات املعرتف هبا رمسيا يف بالدها من خالل تعترب عضوية االحتاد للدول الراغبة يف االنضم
 القانون ، كما تقضي العضوية يف االحتاد ضمنا للعضوية التلقائية يف  جلنة معايري احملاسبة الدولية .

 :قد قامت جلان االحتاد بوضع املعايري التالية             
 ؛للمراجعة وخدمات التأكيداملعايري الدولية    -            
 ؛معايري دولية لرقابة اجلودة   -            

 ؛ قواعد دولية ألخالقيات املهنة   -            
 ؛ معايري التأهيل الدولية   -            
 .معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام   -            

                                                           

 2016-05-22اطلع عليه يوم   IFACاملوقع الرمسي لالحتاد الدويل للمحاسبني   1 
https://www.ifac.org/about-ifac 

، ترمجة مجعية اجملمع  العريب للمحاسبني واملراجعة وعماليات والتأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقةدليل إصدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق   2 
 . 03ص ˓ األردن ˓جمموعة طالل أبو غزالة مبىن اجلمعية العامة  ˓ شميساينلالقانونيني  ا

 

 . 07ص  ،بق امرجع سبن أعمارة منصور ، حويل حممد ،  3 

https://www.ifac.org/about-ifac
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      سبية يف بعض الدول العربية مثل البحرين ومصر  والعراق ولبنان واملغربيضم االحتاد يف عضويته بعض اهليئات احملا   
 :وينفذ برنامج عمل االحتاد من قبل اللجان التالية،تونسو السعودية 

 : جلنة التعليم  -
   تضع معايري التعليم والتدريب التأهيلي الالزم ملزاولة التدقيق )احملاسبة القانونية( باإلضافة إىل التعليم  املهين املستمر ألعضاء  

 .املهنة على أن ختضع بيانات اللجنة ملوافقة اجمللس

 : جلنة السلوك املهين -
 .االحتاد  قبل املنظمات األعضاء مبوافقة جملستضع معايري آداب السلوك املهين وتعزيز قيمتها وقبوهلا من  

 : جلنة احملاسبة املالية واإلدارية  -
 اإلداريني يف اجملتمع بصورة   تزيد عن مستوى كفاءة احملاسبنيتعمل على تطوير احملاسبة املالية واإلدارية عرب إجياد البيئة اليت
 االحتاد . عامة وهلا أن تصدر البيانات الالزمة مباشرة نيابة عن جملس

 تضع املعايري والربامج اهلادفة لتحسني اإلدارة املالية للقطاع العام وقدرته احملاسبية .: جلنة القطاع العام  -
  IAPCجلنة ممارسة التدقيق الدويل : :الفرع الثاين 

لقد أعطيت الصالحيات هلذه اللجنة إلصدار مسودات معايري التدقيق واخلدمات التابعة هلا بالنيابة عن جملس 
، على أن تعطي القبول لتلك البيانات وتساهم يف مهمتها إصدار مشاريع التدقيق احتاد الدويل للمحاسبني 

بني، تتكون من مرشحي املنظمات األعضاء يف للمحاس جلنة دائمة منبثقة عن االحتاد الدويل هي تعتربتعزيزها ،و 
لفرتة مخس سنوات ويشرتط يف العضو  الدول اليت خيتارها جملس االحتاد لعضوية اللجنة، ويعني أعضاء اللجنة عادة

جلان فرعية منبثقة عن اللجنة الدائمة تضم ممثلني من الدول  أن يكون عضوا يف إحدى منظمات االحتاد وتوجد
                  كلما أمكن ذلك حىت تتاح الفرصة أكرب عدد ممكن من األعضاء . الدائمة اللجنة غري األعضاء يف 

بعد أن يتم تأسيس جلنة فرعية هلذا الغرض حيث تقوم اللجنة بتفويض أولية هلذه اللجنة الفرعية بدراسة املعلومات 
صادرة  عن املنظمات األعضاء اهليئات األساسية اليت تكون على شكل بيانات ووصيات أو دراسات أو معايري 

اإلقليمية أو اهليئات األخرى ، ومن مث تعد مسودة العرض كنتيجة هلذه الدراسة ، وبعدها تقوم اللجنة بتوزيع 
املسودات ليقوم  املنظمات األعضاء أرائهم، ومن مث تعدل اللجنة مسودة العرض بالشكل املناسب بعد أن تتلقي 
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بدراستها والتصويت عليها حبسب قواعد األغلبية ، وعند إصدار البيان يتم  حتديد تاريخ  تلك التعليقات وتقوم 
 .1سريانه  وتكون لغته االجنليزية   

 :2 كتدقيق احلسابات ورد به ما يلي قد أصدرت اللجنة الدائمة متهيدا أو مقدمة عن املعايري الدورية

 ؛هدف إصدار املعايري هو تطوير وتدعيم مهنة حماسبة دولية مرتابطة استنادا إىل قواعد منسقة  -

املهنية  تدرك اللجنة أن األنظمة احمللية اخلاصة بالقوانني والتعليمات الصادرة عن املؤسسات احلكومية أو   -
 ؛كل بلد بدرجة خمتلفة يف

   ؛  قتؤثر على املمارسات املهنية يف عمليات التدقي  -

 كل دولة بعني االعتبار يف حماولة حتاول اللجنة اخذ مظاهر االختالف بني معايري التدقيق املطبقة يف -
 ؛املعايري هلذه لتحقيق القبول الدويل

فيها  للمعايري واملتطلبات احمللية عن تلك الصادرة عن اللجنة إال يف احلاالت اليت ال توجد تكون األولوية -
 ؛تطبق بصورة تلقائية املعايري الدوليةمعايري حملية عندئذ 

 أو فحص مستقل بغرض إبداء الرأي يف كل من التدقيق   املعايري حبيث يشمل يتسع جمال تطبيق هذه -
 لتزام هبذهشكلها القانوين، ويتطلب األمر اإلاملعلومات أية وحدة بغض النظر عن حجمها وهدفها و 

كل معيار يتحدد  اليت يقوم هبا مدقق احلسابات ، ومعكافة النشاطات  كل ما أمكن ذلك يف املعايري
   ؛مدى التزام به

املنظمة  سمإتعطى املنظمات يف الدول األعضاء احلق يف إعداد الرتمجة املناسبة باللغة احمللية، مع توضيح  -
 ؛جنليزي الصادر عن االحتادللنص اإل اليت قامت بالرتمجة

املعايري  عة حسب األمهية النسبية مت أعاد االحتاد تبويب هذهقد صدرت املعايري يف إصدارات زمنية متاب -
 ؛رتباطها مبراحل عملية التدقيقإطبقا 

خذ التبويب أملوضوع املعيار و  لتاريخ اإلصدار والثاين طبقا لكل معيار أحدمها طبقا لدينا بناء على ذلك رقمان صبحأ
 .ق بعد تقسيم عملية التدقي 200خذ التبويب الثاين تبويبا يبدأ من رقم أو  01األول تبويبا يبدأ من رقم 

                                                           

  1 بن أعمارة منصور ، حويل حممد ، مرجع سابق ، ص09 .  
  2 حممد السيد الناغي ، املعايري الدولية للمراجعة ، جامعة املنصورة ، مصر ،2008 ، ص 71.
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 أهداف  وأمهية معايري التدقيق الدولية:  املطلب الثالث :
                                                                                أهداف  معايري التدقيق الدولية:  :الفرع األول 

املعلومات واخلدمات ذات  تدقيقالقوائم املالية وعند  تدقيقلدولية عند القيام بعملية  معايري التدقيق ا يتم تطبيق
احلسابات، وما يرتبط هبا من  واهلدف األساسي من إصدارها إجياد مستويات وإرشادات مهنة تدقيق ،العالقة

                                                                                  خدمات، قابلة للتطبيق عامليا، كما أهنا هتدف إيل :
                                                                                          ؛يتم هبا ممارسة وظيفة التدقيق حتديد الكيفية اليت   -
                                                                     ؛تصال وتوضيح لطبيعة متطلبات التدقيق ملختلف الفئات إأداة  -
ىل زيادة فعالية عمل إوبالتايل هتدف املعايري الدولية  وسيلة لتقييم األداء املهين للمدقق بعد القيام بعملية التدقيق  -

واسع، فهو يشمل كل اخلدمات اليت يقوم هبا املدقق، ومن ذلك عمليات الفحص والتأكيد املدقق، كما أن نطاقها 
                                                                                                                                            ؛ 1واخلدمات ذات العالقة 

                                                                                                         ؛وحدة ممارسة املهنة يف العاملحتسني جودة و  -
                     ؛إصدار إرشادات على تطبيق املعايري التدقيق الدولية؛إصدار معايري التدقيق الدولية و اخلدمات ذات العالقة -
                                                         ؛للمقارنة والتحليل املايل جعل القوائم املالية الصادرة عن الشركات الدولية ذات موثوقية وصاحلة -
راراهتم يتخذون ق وجود املعايري التدقيق الدولية جنبا إىل جنب مع املعايري احملاسبة الدولية يفيد املستثمرين الذين  -

تقليل التفاوت يف األداء بني املمارسني يف معظم دول  ؛عتمادهم ظروف البيئة الدوليةإعتبارات الدولية أكثر من إعلى 
 .القرتاب من املوضوعية قدر اإلمكان العامل

                                                                   أمهية  معايري التدقيق الدولية:  :الفرع الثاين 
كافة اجلوانب  للمعايري اليت تغطي ترجع أمهية املعايري التدقيق الدولية إىل احلاجة امللحة املستمرة من قبل أعضاء املهنة

 هور الشركات متعددة اجلنسيات وتزايدللعمل املهين يف حقل التدقيق وتربز أمهية معايري التدقيق الدولية بظ املختلفة
    والقوائممزدوجة أمام مهنة التقارير  دورها يف العالقات الدولية يف الوقت احلاضر الذي أدى إىل وجود مشكلة 

 .2املالية 

                                                           

  1 سـايـــج فــايـز، مرجع سابق   ، ص 90 .
  .30-29،ص ص 1994، األردن،  دار وائل للنشر ، معايري املراجعة الدوليةعبد حامد معيوف الشمري ،  2
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معايري التدقيق الدولية فوائد كثرية؛ على شرط أن تكون هذه املعايري مقبولة ومتعارف عليها ومناسبة وموثقة بشكل فل
 آلخرأي غموض من أذهاهنم، ويلزم إعادة النظر فيها من حني  إلزالةحتريري، وأن تكون مبلغة جلميع أعضاء املهنة 

القصور اليت تظهر أثناء تطبيقها.  اصلة من جهة ومعاجلة أوجه للتطوير والتحسني ، لغرض مسايرهتا للمستجدات احل
                                                                                  :1  التالية لالعتبارات األمهيةميكن أن نرد سبب هذه 

                                                                                          تعترب مبثابة املكمل للمعايري الوطنية؛ -
                                                                                               تشجع التعاون بني مكاتب التدقيق الدولية واحمللية؛  -
املتعددة  التجارة الدولية وتكنولوجيا املعلومات وانتشار الشركاتإن التغريات احلاصلة مثل العوملة ، وحترير  -

إن املعايري التدقيق الدولية أكثر جتانسا بني الدول مبقارنتها  اجلنسيات فرضت احلاجة لتوحيد معايري التدقيق دوليا؛ 
 . بغريها من املعايري الوطنية لكثري من الدول

                                                                                      :2 ري التدقيق الدوليةعاياملوجهة مل االنتقادات:الفرع الثالث  
قبل ( 1791املوجهة ملوضوع تدويل معايري احملاسبة و التدقيق، فقد مت اجلدال يف عام  نتقاداتاإلهناك العديد من 

بأن عملية وضع معايري دولية هي حل بسيط ملشكلة معقدة، وتشكك هذه  (تكوين جملس معايري احملاسبة الدولية
 اخللفيات والتقاليد والبيئة يف أن املعايري الدولية ستكون باملرونة الكافية حبيث تتناول الفروق الكبرية يف نتقاداتاإل
يرى بعض  ،السيادة القومية هنا تتعرض معألأن ترفضها من الناحية السياسية اليت ميكن  األقطارقتصادية، وبعض الا

املراقبني أن عملية وضع معايري للتدقيق واحملاسبة الدولية هي عملية تكتيكية تقوم هبا مكاتب احملاسبة الدولية لتوسيع 
          .زمة لتطبيق املعايري الدولية يف البيئات القوميةالكاتب احملاسبة الكربى هي ضرورة أسواقها ، ويقال أن م

ال يبدو أن تناسق املبادئ احملاسبية ومعايري التدقيق الدولية ميكن أن يتحقـق ، فهنـاك الفئات ذكرت انه هناك بعض 
الكثيـر مـن اجلماعات القومية ذوي املصاحل يف احملافظة على معايريهم وممارساهتم واليت تكونـت مـن خـالل االعتبارات 

 .ااملي هليث تلزم التطبيق العالسياسية ، وال يوجد هيئة هلا القدرة والسلطة حب

                                                           

  1 هيدوب ليلى رمية ، باهية زعيم ،" التكامل بني مهنة التدقيق وآليات احلكومة ملواجهة الفساد املايل واإلداري يف ظل معايري املراجعة الدولية" ، امللتقي الوطين :
" La réalité de la gouvernance d'entreprise dans l'environnement des affaires dans les développements 
algériens dans le cadre du cours " 

 .    546ص  ˓2014أكتوبر   ˓ورقلة  ˓جامعة قاصدي مرباح    
  2   هيدوب ليلى رمية ، باهية زعيم ˓مرجع سابق ˓ ص 546 .   
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 خطوات إعداد املعايري الدولية للتدقيق :  املطلب الرابع :
                    :1 لبلوغ األهداف املرجوة من معايري التدقيق عادة مايتم إتباع اخلطوات التالية عند إصدار معيار دويل جديد

                                          يتم تكوين جلنة نوعية الختيار املوضوعات اليت حتتاج لعمل دراسات منفصلة ومعمقة؛ -
                                                                    تقوم اللجنة الفرعية بإجراء الدراسة املعمقة على املوضوع املختار؛ -
                                                                                  وم اللجنة الفرعية بإعداد مسودة املعيار املقرتح؛ تق -
                                                                         تقوم اللجنة الفرعية بتوثيق الدراسة املرفقة باملعيار املقرتح؛ -
  إذا أقرت جلنة ممارسة املراجعة الدولية مسودة املعيار املقرتح يتم توزيعه على جلان االحتاد الدويل للمحاسبني و  -

ارسة املراجعة الدولية تعليقات كذا املنظمات الدولية ذات الصلة إلبداء الرأي والتعليق على املسودة؛ تتسلم جلنة مم
 .ياغة املعيار، و يتم إصدار املعيار يف صورته النهائيةهذه األطراف مث تقوم بتنقيح ص

                                                                                           .أهم مكاتب التدقيق الدولية:الفرع األول 
هي تسمية  ((Fat fourوكذلك فات فور ) Big four  (تسمى الشركات الدولية الرائدة يف جمال التدقيق بيغ فور

الشركات  تطلق على أكرب أربع شركات حماسبة وخدمات مهنية يف العامل، والذين يقومون بإجراء التدقيق ملعظم
                                                               . املسامهة العامة وأكربها، باإلضافة إىل الكثري من الشركات اخلاصة

 :2ويبني اجلدول التايل أهم مكاتب التدقيق الدويل 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 سـايـــج فــايـز، مرجع سابق   ، ص 91 . 

  2016-05-30يوم  ا: أطلع عليهةقع اإللكرتونيااملو  2 

https://www2.deloitte.com/us/en/services/audit.html?icid=top_audit 
 

https://www.pwc.com 

 

 

https://www2.deloitte.com/us/en/services/audit.html?icid=top_audit
https://www2.deloitte.com/us/en/services/audit.html?icid=top_audit
https://www.pwc.com/
https://www.pwc.com/
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 :أهم مكاتب التدقيق العاملية :  )09  (اجلدول رقم 

 املقر الرئيسي  املوظفني الدخل الشركة
 ديلويت توش تومهاتسو
DELOITTE 

 الواليات املتحدة األمريكية ألف 651 مليار دوالر 72

 برايس وتر هاووس كوبرز
PRICEWATER HOUSE 

COOPER 

 اململكة املتحدة ألف416 مليار دوالر 82

 ارنست ويونغ
ERNST AND YOUNG 

 اململكة املتحدة ألف031 مليار دوالر 42

 م جي أ كيه يب
KPMG 

 هولندا ألف 231 مليار دوالر 19

 .باالعتماد على مواقع الشركات  من إعداد الطالبة:املصدر 

انت هذه اجملموعة تسمى فيما مضى الثمانية الكبار ومن مث تقلصت إىل اخلمسة الكبار من خالل سلسلة من ك 
 .انرون "إثر فضيحة  2002يف سنة  اثر أندرسون هنيار شركةإومن مث أصبحت األربع الكبار بعد  ،االندماجات

ة واحدة بل عدة شركات مملوكة واحدة من تلك الشركات األربعة تعمل كوحدالشكل القانوين ليس هناك أما  
 تدار بأسلوب مستقل واليت دخلت يف اتفاقيات مع شركات أخرى يف شبكة لتبادل االسم والعالمة التجارية و

ة الشركة املنسق، (KPMG) لتنسيق أنشطة الشبكة. يف حالة واحدة امعايري اجلودة وقد أنشأت كل شبكة كيان
سويسرية، وثالث حاالت )ديلويت توش تومهاتسو، برايس ووترهاوس كوبرز وارنست أند يونغ( الشركة املنسقة 

هذه الكيانات ال متارس بنفسها األعمال احملاسبية، وال ختضع لسيطرة الشركات  ،هي شركة بريطانية حمدودة
 و ،د واحد، متتثل لبيئة تنظيمية هلذه البلديف معظم احلاالت تتم كل ممارسات الشركات األعضاء يف بل ،األعضاء

 اندماج الشركات األعضاء األربعة )يف اململكة املتحدة وأملانيا و KPMG شركةأعلنت  2007مع ذلك، ففي عام 
 .سويسرا وليختنشتاين( لتشكيل شركة واحدة

  Coopers  &Price Water Houseبرايس ووتر هاوس وكوبر  -

 مكتب  1916ويف عام  1890وأول مكتب خارجي يف نيويورك  1878أسس برايس ووتر هاوس يف لندن عام 
وأما مؤسسة كوبر فقد تأسست يف لندن  1946باريس ، مث مت تكوين منشأة برايس ووتر هاوس الدولية يف عام 

وبلغت  1998وكانت تعرف كوبر وشركاه ، وقد مت االندماج بني برايس ووتر هاوس مع كوبر عام  1854عام 
 .1دولة  150ألف موظف يف  164مليار دوالر أمريكي وتوظف ما يقارب  28ما يقارب  2008اإليرادات عام 

                                                           

 2016-05-30أطلع عليه يوم  PWCاملوقع الرمسي لشركة  1 
http://www.pwc.fr/un_peu_dhistoire.html 
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  Touche & Deloitte ديلويت توش تومهاتسو  -
اشرتك مع مكتب  1952بواسطة ويليام ولسن ديلويت ويف عام  1845أسس مكتب ديلويت وشركاهم يف لندن عام 

هاسكينز وسلز وبعد ذلك اندجمت معهما هارموند باند وشركاهم و يف الوقت احلايل مت االندماج مع مكتب تتش 
ليأخذ املكتب اجلديد االسم اجلديد وهي شركة سويسرية مقرها الرئيسي يف الواليات املتحدة األمريكية وبلغت 

 .1دولة  140ألف موظف يف  165مليار دوالر أمريكي وتوظف  27ما يقارب  2008اإليرادات عام 
 : Ernst  &Youngأرنست ويونغ  –

بواسطة حماسب اسكتلندي واعتمد بدرجة كبرية على حماسبني إجنليز  1894أسس مكتب يونج يف شيكاغو عام 
وقد اندمج مع يونج العديد من املكاتب األمريكية ومؤخرا مكتب ارنست ليكونا مكتب أرنست  1920حىت عام 

 130مليار دوالر أمريكي وتوظف  24ما يقارب  2008ويونج ومقرها الرئيسي يف لندن وبلغت اإليرادات عام 
 موظف . ألف

 :.K.P.M.Gكي يب أم جي  –
يعمل .K.P.M.Gومؤخرا تعرف باسم  1891بيت نسبة إىل اسم الشريك املتحكم فيها عام  دبليويت كان امسها

دولة لندن وبلغت اإليرادات عام  145ألف موظف موزعني على شبكة من الدول تصل إىل  123لديها ما يقارب 
 مليار دوالر أمريكي . 19ما يقارب  2007

 :  :Arthur Andersenأرثر أندرسون  –
 وقد كان احد املكاتب اخلمس الكبار يف مهنة التدقيق و 1913أسس املكتب يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

على إثر فضيحة إنرون حيث وجد مذنب يف هتم إجرامية متعلقة بتدقيق حسابات  2002احملاسبة و قد اهنار عام 
 2001واليت أعلنت إفالسها يف ديسمرب عام شركة إنرون واليت كانت إحدى كربيات شركات الطاقة األمريكية 

 عقب إقرارها مبمارسات حماسبية مريبة .

                                                           

 2016-05-30أطلع عليه يوم  املوقع الرمسي للمحاسب املصري  1 
http://www.almohasb1.com/2008/12/1-price-water-house-coopers-1878-1890.html 
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                                                          عرض معايري التدقيق الدولية  .  :املبحث الثاين 
                                                                                    جلنة التدقيق الدولية املطلب األول : 
وتضم عضوية املنتدى الشركات الدولية تقوم بتدقيق  ˓حتياجات أعضاء منتدى الشركات إمتثل اللجنة وتليب 

ويتم متثيل هذه الشركات يف االحتاد  ،البيانات املالية اليت تستخدم أو ميكن أن تستخدم عرب احلدود الوطنية 
ستفاء التزامات العضوية مبنتدى إلتزام الشركات بإويسهم ،الدويل للمحاسبني من خالل منتدى الشركات 

 . 1الشركات يف تعزيز معايري املمارسة املهنية الدولية ملهنة التدقيق وبالتايل خدمة الصاحل العام 
 :أمهها صالحية ومسؤولية حمددة جلنة التدقيق الدولية  يتم إعطاء - 

الدويل على أن تسعى لتحقيق القبول إصدار مسودات وأدلـة التـدقيق الدولية بالنيابة عن جملس االحتاد  -
 ؛ الطوعي لتلك املعايري  أو البيانات وتعزيزها 

خيتارها اليت  يتم اختيار أعضاء اللجنة ملدة مخس سنوات من ممثلني تعينهم منظمات الدول األعضـاء   -
ظمات األعضـاء أن يكون عضوا جملس االحتاد لعضوية اللجنة وعلى املمثل الذي تعينه املنظمة أو املن

 ؛فيها
وقد تضم ، يتم تعيني أعضاء هذه اللجنة من قبل منظمات أعضاء ميثلون دوال خيتارها جملس االحتاد   -

لة يف اللجنة وذلك للحصول على اكرب عدد اللجان الفرعية اليت تشكلها اللجنة ممثلني من غري الدول املمث
وتضم هذه ،ويتمتع كل بلد ممثل يف هذه اللجنة بصوت واحد فقط  ،ممكن من وجهات النظر املختلفة 

اسرتاليا ، ضمت اللجنة األوىل يف عضويتها ممثلني عن  :دولة  13أعضاء من  1994اللجنة ابتداءا من 
االحتادية ، اهلند ، اليابان ، املكسيك ، هولندا ، الفلبني ، اململكـة  كنـدا ، فرنسـا ، مجهوريـة أملانيـا

 املتحـدة ، ايرلنـدا والواليـات املتحدة األمريكية ؛
 IAPC مبعرفة جلنة ممارسـات التـدقيق الدولية IFAC تعترب املعايري الدولية اليت تصدر عن االحتاد الدويل -

ستويات املهنية الدولية ، واليت ال تتعارض مطلقا مع معايري التدقيق املتعارف إطارا متجانسا وقابال للتطبيق على امل
 .هبا عليها من ناحية وال حترم على أية دولة إصدار معـايري تـدقيق خاصـة 

                                                           
 2016-05-22اطلع عليه يوم   IFACاملوقع الرمسي لالحتاد الدويل للمحاسبني   1

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/   

 

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/
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 تاريخ إصدار معايري التدقيق الدولية : املطلب الثاين :
سنة  يما يلي بيان مبوب هلا حسب معيارا ، ف 27م 1988لقد صدر عن االحتاد الدويل حىت بداية عام 

  :1صدورها

 :  تاريخ إصدار معايري التدقيق الدولية :  ( 10 )اجلدول رقم 

 الشهر املعيار الصادر السنة
 .أهداف وجماالت تدقيق احلسابات   -1 1980

 . كتاب تكليف مدقق احلسابات  -2
 .املبادئ األساسية يف التدقيق  -3

 جانفي-1
 جانفي-2
 سبتمرب  -3

 . التخطيط -4 - 1981
 . االعتماد على عمل مدقق آخر -5 -
 . دراسة وتقييم النظام احملاسيب والضوابط الداخلية املرتبطة به -6 -
 . رقابة اجلودة يف أعمال التدقيق -7 -

 فيفري -4
 جويلية -5
 جويلية -6
 سبتمرب -7

 . أدلة اإلثبات يف التدقيق-8 1982
 . التوثيق-9

 . على عمل املدقق الداخلي االعتماد-10
 .الغش واخلطأ   -11

 جانفي  -8
 جانفي -9

 جويلية -10
 أكتوبر -11

 . ملراجعة التحليليةا-12 1983
 . تقرير املدقق عن البيانات املالية-13
 

 جويلية -12
أكتوبر وعدل  -13

 1989يف جانفي 
 . )تدقيقها املعلومات األخرى الواردة يف مستندات عمليات مالية مت-14 1984

 . التدقيق يف بيئة املعاجلة اآللية للبيانات-15
 . أساليب التدقيق باالستعانة باحلاسب اآليل-16
 . جلهات التابعةا-17

 فيفري-14
 فيفري-15
 أكتوبر -16
 أكتوبر -17

 االستفادة من عمل اخلبري .-18 1985
 العينة يف عمليات التدقيق .-19
 للبيانات على دراسة وتقييم النظام احملاسيب .اثر بيئة املعاجلة اآللية -20
 توقيت تقرير املدقق )األحداث ما بعد تاريخ امليزانية( .-21

 

 فيفري -18
 فيفري -19
 سبتمرب -20
 أكتوبر -21
 أكتوبر -22

                                                           

 . 67ص ،  2000، مصر ، االوىل الطبعة ، – للتطبيق واطار حتليل - للمراجعة الدولية املعايري يف دراسات ، الناغي السيد حممود 1    
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 اإلقرارات الصادرة عن اإلدارة . -22
 مبدأ االستمرار . -23 1986

 تقارير خاصة للمدقق .-24
 

 جانفي -23
 أكتوبر -24

 األمهية النسبية وخطر التدقيق .-25 1987
 تدقيق البيانات التقديرية يف احملاسبة .-26
 فحص املعلومات امللية املتوقعة .-27
 

 أكتوبر  -26
 

 . 67ص ،  مرجع سابق ، الناغي السيد حممود   ملصدر :ا

املعايري  ،حسب األمهية النسبية للمعايري أعاد االحتاد تبويب هذه املعايري طبقا لالرتباطها مبراحل عملية التدقيق 
، يف  1التبويب األول ترقيما يبدأ من الرقم :ظهر تبويبني  بعد تقسيم عملية التدقيق، يف إصدارات زمنية متتابعة

أصبح لدينا بناء على ذلك رقمان لكل فبناءا على ذلك  ˓ 200حني اخذ التبويب الثاين ترقيمـا يبدأ من رقم 
 .معيار ، احدمها طبقا لتاريخ اإلصـدار ، والثـاين طبقـا ملوضوع املعيار

 :جاءت تقسيماهتا كاأليت 

                      معايري؛  3وعدده  199إىل  100ن خصص هلذه اجملموعة من املعايري األرقام م :ألمور التمهيديةا -
 -              معايري؛  6وعدده  299إىل  200خصص هلذه اجملموعة من املعايري األرقام من  املسؤوليات: -

                        معايري؛  3وعددها  399إىل  300خصص هلذه اجملموعة من املعايري األرقام من  التخطيط:
                    وعـددها معياران ؛ 430الـى  400خصص هلذه اجملموعة من املعايري األرقام مـن  الرقابة الداخلية : -
                 معيار  12وعـددها  599إلـى  500خصص هلذه اجملموعة من املعايري األرقام من  اإلثبات يف التدقيق: -
معايري ؛  3وعددها  699إىل  600موعة من املعايري األرقام من خصص هلذه اجمل استخدام عمل اآلخرين: -
                  وعددها معياران ؛  799إىل  700خصص هلذه اجملموعة من املعايري األرقام من  انتهاء عملية التدقيق: -
  .معايري 4وعددها  899إىل  800وخصص هلذه اجملموعة من املعايري األرقام من  جماالت متخصصة: -
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 . الزمت معايري التدقيق الدولية مجلة من اإلصدارات والتعديالت إىل أن وصلت إىل ما هي عليه حاليا

يبلغ  2010-01-01وايل غاية  (  IAASBوفقا ألخر تعديل من طرف جملس معايري املراجعة والتأكيد الدولية )
 :1وهيوإعادة صياغتها  ( معيار مت تعديلها 11أحدا عشر )،( 36ستة وثالثون معيار )  ISAعدد معايري 

-200 ISA :  األهداف العامة لعمل مدقق احلسابات املستقل وتنفيذ عملية التدقيق وفقا للمعايري الدولية
                                                                                                                      ؛للتدقيق 

- 260 ISA: ؛تصال بني القائمني على احلاكمية واإلدارة يف حالة ضعف الرقابة الداخلية إلا                         
-320 ISA: ؛األمهية النسبية يف ختطيط وتنفيذ التدقيق                                                                         
- 402 ISA:  ؛اإلعتبارات يف التدقيق املتعلقة مبؤسسة تستخدم خدمات من مؤسسات أخرى                                  
- 450 ISA:  ؛تقييم األخطاء اجلوهرية املكتشفة خالل التدقيق                                                                        
- 505 ISA:   ؛املصادقات اخلارجية                                                                                           
- 540 ISA:  ؛قديرات احملاسبية مبا فيها تقديرات القيمة العادلة واإلفصاحات ذات العالقة الت                                        
- 600 ISA:  إعتبارات خاصة عند تدقيق البيانات املالية للمجموعات ) مبا فيها أعمال مدققي عناصر تلك

                                                                                                                          ؛البيانات (
- 620 ISA:  ؛إستخدام عمل اخلبري                                                                                             
-705 ISA:  ؛تعديالت الرأي يف عمل مدقق احلسابات املستقل                                                                
- 800 ISA:  ؛ إعتبارات خاصة يف تدقيق البيانات املالية اليت تعد وفقا ألطر عمل لألغراض خاصة                               

                                                                                       :واحد وعشرون معيار مت إعادة صياغتها وهي 
- 210 ISA: على شروط التعيني ؛ تفاقاإل                                                                                                                    
- 220 ISA: لتدقيق البيانات املالية؛ مراقبة اجلودة                                                                                         
- 230 ISA: توثيق التدقيق؛                                                                                                        
- 240 ISA : عند تدقيق البيانات املالية؛  حتيالباإلمسؤولية مدقق احلسابات املتعلقة 

                                                           

امللتقي الدويل حول "النظام احملاسيب املايل يف  ˓ "انعكاسات  النظام احملاسيب املايل اجلزائري على نظام املراجعة اخلارجية ومهنة حمافظ احلسابات"˓سايج فايز  1 
ص ˓ديسمرب  13/14˓جامعة سعد دحلب البليدة  ˓كلية العلوم االقتصادية  ˓  (ISA)واملعايري الدولية للتدقيق   (IAS-IFRS )احملاسبية  مواجهة املعايري 

07. 
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- 250 ISA:  يف تدقيق البيانات املالية؛ ؛ نظمةألواالنظر يف القوانني                                                                
- 300 ISA: التخطيط لتدقيق البيانات املالية؛                                                                                   
- 315 ISA:  ل فهم املؤسسة وبيئتها ؛الاجلوهرية من خ األخطاءحتديد وتقييم خماطر                                               
- 330 ISA: إجراءات املدقق ملواجهة املخاطر املقيمة؛                                                                       
- 500 ISA: أدلة التدقيق ؛                                                                                                    
- 501 ISA:  عتبارات حمددة لبنود خمتارة؛إ –أدلة التدقيق                                                                         
- 510 ISA: ؛ فتتاحيةإلا ألرصدةا -مرة ولأللتدقيق ا                                                                                              
- 520 ISA: ؛ التحليلية جراءاتاإل                                                                                                        
- 530 ISA:  يف التدقيق؛ حصائيةإلاالعينات                                                                                   
- 550 ISA: ت العالقة؛اذ األطراف                                                                                             
- 560 ISA: ؛الالحقة داثاألح                                                                                        
- 570 ISA: استمرارية املؤسسة؛                                                                                                  
- 580 ISA: التأكيدات الكتابية؛                                                                                     
- 610 ISA: ستخدام عمل املدقق الداخلي؛إ                                                                                 
- 700 ISA: تكوين الرأي وتقدمي تقرير مدقق احلسابات ؛                                                                
- 710 ISA:  والبيانات املالية املتقابلة؛ ألرقامامقارنة  –املعلومات املقارنة                                                            
- 720 ISA:  يف الوثائق املوجودة يف البيانات املالية املدققة خرىاألمدقق احلسابات عن املعلومات مسؤولية. 

 :وهي  15/12/2009أربع معايري بدا سرياهنا من 

- 265 ISA:  االتصال مع القائمني على احلاكمية واإلدارة يف حالة ضعف الرقابة الداخلية، كان جزء من
                                                                                                                         ؛260املعيار 

- 706 ISA:  الفقرة اإليضاحية املركزة وفقرات األمور األخرى يف تقرير مدقق احلسابات املستقل، كان جزء
 ؛2009 مت إصداره يف أبريل   ISA800 من املعيار
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- 805 ISA:  اعتبارات خاصة تدقيق حسابات البيانات املالية املفردة وعناصر حمددة، أو احلسابات من بنود
                                                                                   ؛ A IS 800القوائم املالية، كان جزء من املعيار  

- 810 ISA:  800احلسابات عن ملخص البيانات املالية، كان هذا املعيار جزء من املعيار تقرير مدقق 
ISA  2009، مت إصداره يف أبريل. 

 تصنيفات معايري التدقيق الدولية : :املطلب الثالث 
طالقا من هذه املعايري العامة حاولت جلنة املعايري الدولية للتدقيق ) اليت أصبحت فيما بعد جملس املعايري الدولية ان

( املنبثقة من االحتاد الدويل للمحاسبيني تصنف هذه املعايري يف شكل جمموعات BSAAIللتدقيق والتأكد ) 
 :1جديدة متجانسة نلخصها فيمايلي 

 واليت تعتمد على ما يلي : 199إىل   100ــايري األمور التمهـيدية : منمعــ : الصنف  األول

- 100 ISA  ؛مقدمة متهيدية عن املعايري الدولية للتدقيق واخلدمات ذات العالقة                                                  
-110 ISA  ؛إطار املصطلحات                                                                                              
-120 ISA  إطار املعايري الدولية للتدقيق . 

 واليت تعتمد على ما يلي : 299إىل   200معــــايري املسؤوليات : من:  الصنف  الثاين

اليت للمراجع املستقل األهداف واملبادئ العامة  وتنفيذ العماليات التدقيق وفقا للمعاير       ISA 200- 

؛الدولية للتدقيق    

 - ISA 210    ؛شروط التكليف بالتدقيق و  االتفاق حول أجال وشروط املراجعة     

 - ISA 220     ؛تدقيق القوائم املالية رقابة اجلودة  

 -ISA 230     ؛ التدقيق  التوثيق 

                                                           

 املايل يف  ملتقى دويل حول: النظام احملاسيب ISA))للمراجعة  ةمهنة مراجعة احلسابات يف اجلزائر وتكييفها مع املعايري الدولي إصالحمجال عمورة، "ضرورة  1  
ديسمرب  14 13للمحاسبة واملعايري الدولية للتدقيق ) التحدي( ، جامعة سعد دحلب البليدة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،مواجهة املعايري الدولية 

 .09،ص  2011
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 - ISA 240     ؛مسؤولية املدقق يف اعتبار الغش واخلطأ عند تدقيق البيانات املالية  

 - ISA 250     ؛مراعاة قوانني واألنظمة عند تدقيق البيانات املالية  

 – ISA 260     ؛االتصاالت بشان أمور التدقيق مع املكلفني بالرقابة  

-  ISA 260    احلاكمية واإلدارة يف حالة ضعف الرقابة الداخلية.االتصال مع القائمني على 

  واليت تعتمد على ما يلي : 993إىل   003: من تخطيطمعــــايري ال:  لثالصنف  الثا

؛تدقيق القوائم املالية ختطيط    ISA 300 - 

؛معرفة طبيعة عمل املنشاة    ISA 310 - 

؛فهم املنشاة وبيئتها وتقييم خماطر بيانات اخلاصة املادية    ISA 315 - 

؛األمهية النسبية ) املادية ( للتدقيق  ISA 320 - 

إجراءات املدقق يف االستجابة للمخاطر املقيمة .   ISA 330 - 

يلي : واليت تعتمد على ما 994إىل   004: من نظام الرقابة الداخليةمعــــايري :  رابعالصنف  ال  

؛تقدير املخاطر والرقابة الداخلية    ISA 400 - 

؛التدقيق يف بيئة أنظمة معلومات تستعمل احلاسوب    ISA 401- 

 -ISA 402 ؛اعتبارات التدقيق املتعلقة باملنشات اليت تستعمل املؤسسات خدمية  

 -ISA 450 ؛تقييم االحنرافات املكتشفة اثناء التدقيق 

  : واليت تعتمد على ما يلي 599ايل 500 منأدلة اإلثبات: معايري :  امسالصنف  اخل

؛أدلة التدقيق    ISA 500- 

؛اعتبارات إضافية لبنود حمددة  –أدلة التدقيق    ISA 501- 
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؛التأكيدات اخلارجية  ISA 505-  

؛األرصدة االفتتاحية  –التكليف بالتدقيق ألول مرة    ISA510- 

؛اإلجراءات التحليلية    ISA520- 

؛عينات التدقيق وإجراءات االختبارات االنتقائية األخرى    ISA 530- 

؛تدقيق التقديرات احملاسبية    ISA 540- 

؛تدقيق قياسات وافصاحات القيمة العادلة    ISA 545-  

؛األطراف ذات العالقة  ISA 550- 

؛ لتاريخ اإلقفال  األحداث الالحقة   ISA 560-  

؛استمرارية املنشاة    ISA 570- 

.إقرارات اإلدارة ) كتاب التمثيل (   ISA  580- 

: واليت تعتمد على ما يلي 699ايل 600 منستفادة من عمل آخرين: اال معايري : سادسالصنف  ال  

؛االستفادة من عمل مدقق اخر    ISA600- 

؛مراعاة عمل التدقيق الداخلي    ISA610- 

االستفادة من عمل اخلبري .   ISA620- 

:: واليت تعتمد على ما يلي 699ايل 600 مننتائج وتقارير التدقيق معايري :  سابعال الصنف   

؛تقرير املدقق حول البيانات املالية  ISA700- 

؛األرقام املقارنة    ISA710- 

املعلومات األخرى يف وثائق حتتوي على بيانات مالية مدققة .   ISA720- 
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: واليت تعتمد على ما يلي 998ايل 008 مناجملاالت املتخصصة  معايري : منالصنف  الثا  

تقرير املدقق هم مهمات تدقيقية ألغراض خاصة .   ISA800- 

اعتبارات خاصة تدقيق حسابات البيانات املالية املفردة وعناصر حمددة،  : ISA 805- 

ISA 810: تقرير مدقق احلسابات عن ملخص البيانات املالية. 

: واليت تعتمد على ما يلي 9926ايل 0020 مناملعايري الدولية لعمليات التدقيق  : تاسعالصنف  ال -  

 -ISA2400:  التكليف بتدقيق البيانات املالية .

 ،ومات املالية التارخيية عماليات التأكد باستثناء عماليات التدقيق أو املراجعة املعلمعايري : عاشرالصنف  ال -
: 9936ايل 0030 نم التأكيدملعايري الدولية لعمليات ا  

 -ISA 3000 عمليات التأكيد .

 -ISA 3400 فحص املعلومات املالية املستقبلية .

:9694 ايل 0040 من اخلدمات ذات العالقة : ادي عشرالصنف  احل -   

 -ISA 4400  ؛ عماليات أداء إجراءات متفق عليها فيما يتعلق باملعلومات املالية 

عمليات إعداد املعلومات املالية .   ISA 4410- 

عرض معايري التدقيق الدولية : املطلب الرابع :  
هي على النحوحسب املوسوعة العربية ملعايري التدقيق اليت قسمتها على أساس إخراجها إيل ثالثة أجزاء و   

 التايل1 : -  اجلزء األول : يتضمن األقسام األوىل الثالثة من معايري التدقيق الدولية :                           
                                                                                             ؛األمور التمهيدية   -
  ؛مسؤوليات املراجع  -

                                                           

اجلامعية ،   " دار  شرح معايري املراجعة الدولية واألمريكية والعربية–ختطيط املراجعة "موسوعة معايري املراجعة –مسؤولية املراجع طارق عبد العال محاد،   1 
 .08ص القاهرة اجلزء األول ، 
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                                                                                                    ؛التخطيط  -
                                        :يتضمن ستة األقسام  التالية من معايري التدقيق الدولية  :اجلزء الثاين  -
                                                                                                ؛الرقابة الداخلية  -
                                                                                       ؛أدلة اإلثبات يف التدقيق  -
                                                                                       ؛استخدام عمل اآلخرين  -
                                                                                   ؛االستنتاجات وتقرير املدقق  -
                                                                                          ؛اجملاالت املتخصصة  - 
.اخلدمات ذات الصلة  -    

 -                                    :يتضمن إيضاحات تطبيقات من معايري التدقيق الدولية  :1 الثالثاجلزء  -
                                                                                   ؛ مسؤولية املدقق  عن اكتشاف الغش 

                                                                             ؛الرقابة على جودة عماليات التدقيق  -
                                                                                                                 ؛ أوراق عمل املدقق -
 .املدقق  ختطيط عمل -

 سنتطرق يف هذا املبحث إيل عرض خمتصر ملعايري التدقيق الدولية :

وفقا للمعايري  تدقيقعملية ال وإجراءاملستقل  دققالعامة للم األهداف :( 200A IS)  املعيار الدويل
 :تدقيق الدولية لل

على وجه  تدقيقاملستقل عند تنفيذ عملية ملعايري ال دققيتناول هذا املعيار املسؤوليات العامة للم :2ر نطاق املعيا-
اليت  لتدقيقاملستقل، ويوضح طبيعة ونطاق ا دققالعامة للم األهدافالتحديد، يضع مراجعة قوائم مالية، طبقا 

                                                         . األهدافاملستقل من حتقيق هذه  دققُصممت لتمكن امل
 املسؤوليات العامة، ويتضمن متطلبات حتديد تدقيقاق واختصاص وهيكل معايري الما يوضح هذا املعيار نطك

 . التدقيق مبعايري االلتزام، مبا يف ذلك تدقيقعمول هبا يف كافة عمليات الاملستقل وامل دققللم

                                                           

  1  طارق عبد العال محاد، مرجع سابق  ، ص 09.
 .02ص  ،مرجع سابق  ،(  200ISAمعيار التدقيق)   2 
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القوائم تدقيق عملية تتمثل الغاية من هذا املعيار هي  توفري إرشادات تتعلق باألهداف واملبادئ العامة اليت حتكم 
كانت القوائم املالية قد أعدت   إذارأيه فيما  إبداءمن  دققالقوائم املالية متكني امل تدقيقأن "اهلدف من  إذاملالية، 

                                                               "1.حمددة تقارير مالية  طاراإل، وفقا األساسيةمن كافة النواحي 
  :2 فيما خيص املبادئ األخالقية اليت حتكم املسؤوليات املهنية للمدقق ، فتتمثل فيما يلي

                                                                                                        االستقاللية ؛ - 
                                                                                                                    األمانة )النزاهة( ؛ -
                                                                                                                         املوضوعية؛ - 
                                                                                                            الكفاءة والعناية املهنية ؛  -
                                                                                                                          السرية ؛ -
                                                                                                                                                                                                 السلوك املهين ؛  -
  .( املعايري التقنية )الفنية -

    .شروط التكليف بالتدقيق و  االتفاق حول أجال وشروط التدقيق:( ISA 210 ) املعيار الدويل 

، اإلدارةمع  دققعلى شروط ارتباط امل باالتفاقاملتعلقة  دققيتناول هذا املعيار مسؤوليات امل:3 نطاق املعيار-
، تقع مسؤولية تدقيقويشمل ذلك، وضع شروط معينة ومسبقة لعملية ال)، املكلفني باحلوكمةاألمروإذا لزم )

                                            .ة باحلوكم وحيث يكون مناسبا، مع املكلفني  اإلدارةحتقيقها على عاتق 
  :4ختتلف احملتويات األساسية لرسالة املهمة من عميل إىل آخر، إال انه عموما يتضمن ما يلي

 اهلدف من تدقيق القوائم املالية ؛ - 
 مسؤولية اإلدارة عن القوائم املالية ؛  -
 نطاق التدقيق.  -
 

                                                           

،  2009، الطبعة الثانية،  دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ،األردن"، -الناحية النظرية–تدقيق احلسابات املعاصر "غسان فالح املطارنة،  1   
 .19ص

  2 داوود يوسف صبح ، "تدقيق البيانات املالية" ، اجلزء 2 ، دار املنشورات احلقوقية ، لبنان، الطبعة 2 ،  2002 ، ص28.

 . 02، ص   بقامرجع س( ،  ISA 210معيار التدقيق) 3 
  4 امحد حلمي مجعة ، مرجع سابق   ، ص 133.
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 . الرقابة على جودة أعمال التدقيق :(ISA 220 ) املعيار الدويل

 :1التدقيق الدويل هذا إىل وضع معايري وتوفري اإلرشاد حول ضبط اجلودة ملا يلييهدف معيار 
سياســـات وإجـــراءات شـــركات التـــدقيق فيمـــا يتعلـــق بأعمـــال التـــدقيق بشـــكل عـــام؛ واإلجـــراءات الـــيت تتعلـــق  -

 بالعمل املوكل للمساعدين خالل تدقيق فردي.
مـن شـركات التـدقيق ولـدى إجـراء عمليـات ينبغي تطبيق سياسات وإجراءات ضبط اجلودة على مستوى كـل -

 التدقيق لألفراد.
 يف معيار التدقيق الدويل هذا يكون للمصطلحات التالية املعاين املوضحة أدناه:-

 "املدقق" هو الشخص الذي يتحمل املسؤولية النهائية للتدقيق. (أ)
خلـدمات التـدقيق  "شركة التدقيق" هي إما عبارة عن الشـركاء يف شـركة تقـدم خـدمات تـدقيق أو ممـارس (ب)

 مستقل، حسب احلالة.
 "املوظفون" هم كافة الشركاء والكادر املهين الذين ميارسون التدقيق يف الشركة. (ج)
 "املساعدون" هم املوظفون العاملون يف تدقيق فردي فيما عدا املدقق. (د)

  :2 يتم وضعها على مستويني مهاوفقا ملعايري التـدقيق الدوليـة أو املعـايري أو املمارسـات الوطنية املناسبة ، حبيث 

                                                                                    مســتوى مكتــب التــدقيق ؛ -  
 . مستوى كل عملية تدقيق على حدا -

  التوثيق )إعداد أوراق عمل التدقيق( . (:ISA 230 املعيار الدويل )
اليت تدقيق عيار على قائمة مبعايري الذا املهوحيتوى  .القوائم املالية تدقيق، املتعلقة بتوثيق عملية دققمسؤولية املناول هذا املعيار ت

 . تدقيق شادات خاصة بتوثيق أعمال التتضمن متطلبات وإر 
 :حيث يهدف هذا املعيار إيل 

  األخرىمبا يتفق مع متطلبات هذا املعيار، ومتطلبات التوثيق اخلاصة، احملددة مبوجب معايري املراجعة  التدقيق توثيق أعمال  -
 :3 ذات العالقة يقدم

 ؛دققالكلية للم األهداف يف التوصل إىل استنتاج أنه قد حقق دققاستخدمه امل الذي األساسعلى  دليال -

                                                           
 .236ص ، 2016-60-20اطلع عليه يوم  ،( ضبط جودة أعمال التدقيق 220ISA )معيـار التدقيـق الدولـي  1

http://www.archive.org/download/Isas2000/220.PDF 
  2 امحد حلمي مجعة ، مرجع سابق  ، ص  42.

 . 2ص ، 2016-60-06اطلع عليه يوم  ،( التوثيق )إعداد أوراق عمل التدقيق( SAI 230 )معيـار التدقيـق الدولـي  3  
http://www.archive.org/download/Isas2000/230.PDF 
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 .تدقيقى أن ختطيط وتنفيذ عملية العل دليال -

  :منها األخرى األهدافيساعد يف حتقيق عـدد من  أعمال التدقيق توثيق  -

 ؛تدقيقرتباط يف ختطيط وتنفيذ الالا مساعدة فريق -

، وأداء تدقيقعلى أعمال ال واإلشرافتوجيه فريق العمل  يف اإلشرافعن  رتباط املسؤولنيالمساعدة أعضاء فريق ا   -
 ؛ بالفحص مسؤولياهتم اخلاصة

 ؛حتديد مسؤولية فريق ارتباط عن أعماهلمالتمكني من    -

 جلودة .االتمكني من تنفيذ فحص رقابة اجلودة، مبا يتفق مع املعيار الدويل لرقابة  -

 عند تدقيق البيانات املالية: باالحتيالمسؤولية مدقق احلسابات املتعلقة  (:ISA 240 املعيار الدويل )

قد تنشأ التحريفات يف القوائم املالية،  ،عن الغش، عند مراجعة القوائم املالية دققتناول هذا املعيار مسؤوليات امل
 .1 إما بسبب غش، أو خطأ

يف القوائم املالية  الناتج عنه التحريف األساس اإلجراءالعامل الذي يفرق بني الغش واخلطأ، هو ما إذا كان  
 .، أو غري متعمد متعمدا 

يرتتب عليه حتريف  الذييهتم بالغش  دققاملأن  ال، إتدقيقمعايري ال ألغراضاع رغم أن الغش هو مفهوم قانوين واس
 :دققحريفات املتعمدة يهتم هبا املوهناك نوعان من الت .جوهري يف القوائم املالية

 ؛التحريفات الناجتة عن تقرير مايل مغشوش  -

حيدد  -نادرة  حاالتيف  -قد يشك، أو  دققأن امل. ورغم األصول اختالسالتحريفات الناجتة عن  -
 .ما إذا كان الغش قد حدث بالفعل -بصفة قانونية  -حيدد  الأنه  إالحدوث الغش، 

تقع مسؤولية منع واكتشاف اخلطأ على عاتق اإلدارة ، واليت من واجباهتـا تطبيـق واسـتخدام وبصورة مستمرة أنظمة 
مة تقلل من احتمال الغـش واخلطـأ ولكنها ال تلغي هذا االحتمال ، وعلى مناسبة للرقابة الداخلية ، ومثل هذه األنظ

السنوية اليت يقوم هبا املدقق قد تكون مانعا للغش  الرغم من انه ال يتحمل مسؤولية منعها ، إال أن إجراءات التدقيق 

                                                           

 .02ص ، 2016-60-06اطلع عليه يوم   ،مسؤولية مدقق احلسابات املتعلقة باالحتيال عند تدقيق البيانات املالية  ( 042ISA )معيـار التدقيـق الدولـي  1  
http://www.archive.org/download/Isas2000/240.PDF 
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ما يف حال وجد املدقق ظروفا تشري إىل احتمال وجود تضليل يف القوائم املالية ، وفـي حالـة اعتقاده بإمكانية أن  اخلطأ
بإجراءات إضافية يعتمد نطاقها على  يكون هلذا التضليل أثرا جوهريا يف التقارير املاليـة ، يتوجـب عليـه أن يقـوم 

                                                                                                                         : حكمه بالنسبة إىل
                                                                                                     نوع الغش أو اخلطأ املؤثر ؛-
                                                                                    احتمال حدوث الغش أو اخلطأ ؛ -
 . احتمال وجود تأثري أساسي لنوع معني من الغش أو اخلطأ يف التقارير املالية -

يطمئن إىل يف حال أن اإلجراءات اإلضافية مل توصله إىل نتيجة ، وجب على املدقق مناقشة األمـر مـع اإلدارة ، وان  
انه قد مت اإلفصاح عنه بصورة مناسبة وواضحة أو مت تصحيحه يف القـوائم املالية ، كما عليه أن يهتم مبعرفة التأثري 

                                                                                                  . احملتمل على تقريره
للعملية حيثما كان  األولية األنشطةإىل أمور إضافية مثل حتديد نتائج  300دقيق الدويل رقم لقد أشار معيار الت-

ألداء عملية التدقيق، و على املدقق وضع خطة تدقيق  الالزمةذلك ممكنا، التحقق من طبيعة وتوقيت ونطاق املوارد 
 املخطط هلا و األخرىراءات التدقيق تتضمن طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات تقييم املخاطر املخطط هلا، ووضع إج

 واملطلوب تنفيذها حبيث متتثل العملية ملعايري التدقيق الدولية، و على املدقق أن خيطط لطبيعة وتوقيت ونطاق توجيه 
  .أعضاء فريق العملية ومراجعة عملهم إشراف

ل عملية الخعلى املدقق توثيق إسرتاتيجية التدقيق الشاملة، وخطة التدقيق وأي تغريات مهمة تطرأ  التوثيق: -
  .التدقيق على إسرتاتيجية التدقيق الشاملة أو خطة التدقيق وأسباب هذه التغريات

بعملية التدقيق  قبل البدء األنشطة: على املدقق القيام ببعض األوليةيف عمليات التدقيق  اإلضافيةعتبارات الا -
اليت تتعلق بقبول العالقة مع العميل وعملية التدقيق احملددة، وأيضاً  اإلجراءات، أداء األنشطةومن هذه  األولية

 . ذات صلة أخالقية تثاال ملتطلباتإممع املدقق السابق، حيث يكون هناك تغيري يف املدققني، وذلك  التصال ا

 

 

  



الدولية ومدى تطبيقها يف اجلزائر . تدقيقالعام ملعايري ال اإلطار  الفصل الثالث 
 

176 
 

:معرفة طبيعة عمل املنشاة    ): ISA 310( املعيار الدويل 

 و ،طبيعة عمل املنشاة الغرض من هذا املعيار الدويل للتدقيق هو وضع معايري وتوفري إرشادات حول معىن املعرفة ب
وكيفية  ،ة جوانب التدقيق ومدى صلتها الوثيقة بكاف ،للمدقق وألعضاء اهليئة العاملني مبهنة التدقيق ماهي أمهيتها 

 حصول املدقق على هذه املعرفة واستخدامها 1.

إن مستوى معرفة املدقق لتكليف معني يتضمن املعرفة العامة لالقتصاد والقطاعات االقتصادية اليت تعمل فيها املنشاة  
معرفة أولية قبل املوافقة على التكليف بالتدقيق على املدقق احلصول على   ،معرفة أكثر خبصوصية وكيفية عمل املنشاة 

والنظر بإمكانية احلصول على  ،عمل املنشاة املكلف بتدقيقها  للقطاع االقتصادي واملالكني واإلدارة وعلى كيفية 
 .مستوى معرفة املالئم إلجراء التدقيق 

اة على املدقق التأكد من أن املساعدين املشاركني بعملية التدقيق قد حصلو على املعرفة كافية بطبيعة  عمل املنش
لكي يتم استخدام املعرفة بطبيعة عمل املنشاة بشكل ،لغرض مساعدهتم يف اجناز عملية التدقيق اليت أعطيت هلم 

وفيما كانت التأكيدات يف البيانات املالية متفقة  ،فان على املدقق النظر بتأثرياهتا على البيانات املالية ككل  ،فعال 
 .بطبيعة عمل املنشاة 

:األمهية النسبية    ): ISA 320( املعيار الدويل 

 :عرفت األمهية النسبية من جلنة معايري احملاسبة الدولية يف إطار إعداد وعرض القوائم املاليـة مبا يلي

تكون املعلومات ذات أمهية نسبية إذا كان حذفها أو عرضها بشكل خـاطئ يـؤثر علـى القـرارات االقتصادية "  
ملستخدمي املعلومات املأخوذة من القوائم املالية ، وتعتمد األمهية النسبية على حجم البنـد أو اخلطأ املقدر يف 

جوانب حامسة وليس جمرد صفة نوعية  ـة النسـبية تـوفر ظروف خاصة أو تقدميه بصورة خاطئة ، وبالتايل فان األمهي
  ". يلزم توفرها يف املعلومات لكي تكون مفيدة

 .2حتديد ما يعترب ذو أمهية نسبية أمر خيضع للحكم املهين للمدقق 

 
                                                           

 . 90ص ، 2016-60-15اطلع عليه يوم  ،   معرفة طبيعة عمل املنشاة( SAI 310 )معيـار التدقيـق الدولـي  1 
http://www.archive.org/download/isas12000/320.PDF 

 .19ص  ، 2015 ،الطبعة األوىل  ،األردن  ،دار غيداء للنشر والتوزيع   ،  معايري التدقيق الدولية ، مراد حسين العلي  2 
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 : على املدقق اخذ األمهية النسبية بعني االعتبار عندما

 يقرر طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق ؛  -  

 . يقيم تأثري األخطاء اجلوهرية   -   

عند تصميم خطة التدقيق فان املدقق يقوم بوضع مستوى مقبـول لألمهيـة النسـبية ، وذلـك الكتشاف كمية   
املعلومات اخلاطئة اجلوهرية ، ومع ذلك فان دراسة كل من كم ونوعية التحريفات فـي املعلومات جيب أن يؤخذ 

تراكمها ميكن أن يكون هلا تأثري جوهري  لة وجود أخطاء مببالغ صغرية نسـبيا ، فانـه عنـد بعني االعتبار ، ففي حا
 كما توجد عالقة عكسية بني األمهية النسبية وبني مستوى خماطر التدقيق ، أي كلمـا تـم رفـع  . على القوائم املالية

خـذ املـدقق باحلسـبان العالقـة العكسية بينهما املستوى املقبول لألمهية النسبية تقل خماطر التدقيق والعكس ، ويأ
 . عندما يقرر طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات

::تقدير املخاطر والرقابة الداخلية    ISA 400 املعيار الدويل 

لنظام احملاسيب ونظام الغرض من هذا املعيار الدويل للتدقيق هو وضع معايري وتوفري ارشادات للحصول على فهم ا
لغرض التخطيط  ،ية على املدقق احلصول على فهم كاف للنظام احملاسيب ولنظام الرقابة الداخل ،الرقابة الداخلية 

.قدير خماطر التدقيق دقق استخدام اجتهاده املهين لتلعملية التدقيق وتطوير طريقة فعالة لتنفيذها وعلى امل  

 على خماطر التدقيق ومكوناهتا جند 1: 

ون البيانات املالية تعىن املخاطر اليت تؤدي إيل قيام املدقق بإبداء رأي غري مناسب عندما تك:خماطر التدقيق  
:وتتكون خماطر التدقيق على ثالثة مكونات وهي ،حتتوي على أخطاء جوهرية   

   هي قابلية حدوث خطا مادي مؤثر على رصيد حساب أو جمموعة معامالت متشاهبة   :املخاطر املالزمة  -

اخلية ذات بشكل فردي أو عندما تندمج مع أخطاء يف أرصدة أو جمموعات أخرى مع افرتاض عدم وجود رقابة د
  .عالقة

                                                           

 . 113ص  ، 2016-60-16اطلع عليه يوم ، والرقابة الداخليةتقدير املخاطر ( SAI 400 )معيـار التدقيـق الدولـي  1 
http://www.archive.org/download/isas12000/400.PDF 
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هي قابلية حدوث خطا هام يف رصيد حساب أو جمموعة معامالت متشاهبة بشكل فردي أو : خماطر الرقابة -
عندما تندمج  يف أرصدة أو جمموعات دون أن متنع أو تكتشف وتصحح يف الوقت املناسب من قبل أنظمة 

 .احملاسبة والرقابة الداخلية 

هي املخاطر بان إجراءات املدقق التحقيقية ال تكتشف وجود خطا يف رصيد  :خماطر عدم االكتشاف  -
حساب أو جمموعة معامالت متشاهبة قد تكون هامة بشكل فردي أو عندما تدمج يف أخطاء يف أرصدة أو 

 .جمموعات أخرى من العماليات 

  .أدلة التدقيق (:ISA 500 املعيار الدويل )

الغرض من هذا املعيار الدويل للتدقيق هو وضع معايري وتوفري إرشادات لكمية ونوعية أدلة اإلثبات اليت يتم 
                                         .1وإجراءات احلصول على هذه األدلة  ،احلصول عليها عند القيام بعملية التدقيق البيانات املالية 

دلة إثبات كافية ومالئمة لكي يستطيع أن يتوصل إيل استنتاجات معقولة لتكون على املدقق أن حيصل على أ
يتم احلصول على أدلة اإلثبات من مزيج مناسب من اختبارات الرقابة ومن  ،األساس الذي يبين عليه رأيه املهين 

 .هرية فقط اإلجراءات اجلوهرية ويف بعض احلاالت فان األدلة قد يتم احلصول عليها من اإلجراءات اجلو 

  تعىن املعلومات اليت يتحصل عليها املدقق للتوصل إيل استنتاجات يبين على أساسها رأيه :أدلة اإلثبات  -
املهين وتشمل أدلة اإلثبات مصادر املستندات والسجالت احملاسبية املتضمنة للبيانات املالية واملعلومات املؤيدة من 

 .مصادر أخرى 

تعين االختبارات املنجزة للحصول على أدلة اإلثبات املتعلقة باملالئمة التصميم والتشغيل  :اختبارات الرقابة  -
 .الفعال للنظام احملاسيب ولنظام الضبط الداخلي 

تعين االختبارات اليت تنجز للحصول على أدلة اإلثبات اليت تكشف األخطاء اجلوهرية  :اإلجراءات اجلوهرية  -
 اختبارات تفصيلية للمعامالت واألرصدة و إجراءات حتليلية جوهرية  : لى نوعنييف البيانات املالية وهي ع

 

                                                           

 . 137ص ، 2016-60-26اطلع عليه يوم  ،أدلة التدقيق ( SAI 500 )معيـار التدقيـق الدولـي  1  
http://www.archive.org/download/Isas22000/500.PDF  
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 :أخراالستفادة من عمل مدقق  (:ISA 600 املعيار الدويل )
إن الغرض من هذا املعيار الدويل للتدقيق هو وضع معايري وتوفري إرشادات يف حالة قيام املدقق املسؤول عن تقدمي 

املالية للمنشاة باالستفادة من عمل املدقق األخر حول املعلومات املالية لألجزاء املدرجة تقرير حول البيانات 
إن هذا املعيار ال يعاجل حالة تعيني مدققني أو أكثر كمدققني مشرتكني وال  ،1للمنشاة  ضمن البيانات املالية

كذلك عند استنتاج املدقق األساسي بان البيانات املالية ألحد األجزاء   ،يعاجل عالقة مدقق مع مدقق سابق 
 ولكن يف حالة كون البيانات املالية لعدة  ،فان املعايري اليت يتضمنها هذا املعيار ال تطبق  ،ليست ذات أمهية 
إيل أن تؤخذ بعني جمموعها فان اإلجراءات املشار إليها هبذا املعيار الدويل للتدقيق حتتاج أجزاء غري مهمة 

 .االعتبار 

على املدقق األساسي أن حيدد كيفية تأثري عمل املدقق األخر ،عند استفادة املدقق األساسي من عمل مدقق أخر 
 .على عملية التدقيق 

عندما تتضمن ،هو املدقق املسؤول عن تقدمي تقرير حول البيانات املالية ملنشاة مالية معينة  :املدقق األساسي  -
 .هذه البيانات املالية معلومات مالية جلزء أو عدة أجزاء مت تدقيقها من قبل مدقق أخر 

هو املدقق عدا املدقق األساسي الذي تتحدد مسؤوليته يف تقدمي تقرير حول املعلومات املالية  :املدقق األخر -
يندرج ضمن املدققني اآلخرين  ،املدقق األساسي ألحد األجزاء اليت ستظهر ضمن البيانات املالية املدققة من قبل 

يف حالة استعماهلا أو عدم استعماهلا نفس االسم واملكاتب املراسلة إضافة إيل املدققني غري  ،املكاتب الزميلة 
 .التابعني 

ا يعين قسم أو فرع أو شركة تابعة أو مشاركة أو شركة زميلة أو منشاة أخرى تندرج معلوماهت :احد األجزاء -
 . املالية ضمن البيانات املالية املدققة من قبل املدقق األساسي

 

                                                           

 . 207ص ، 2016-70-03اطلع عليه يوم  ،االستفادة من عمل مدقق أخر  ( SAI 600 )معيـار التدقيـق الدولـي  1  
http://www.archive.org/download/Isas32000/600.PDF 
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يتضمن تقرير املدقق العناصر األساسية اآلتية : تقرير املدقق عن القوائم املالية  (:ISA 700 املعيار الدويل )
 : 1مدرجة حسب طريقة عرضها املألوف

 )من املالئم استعمال مصطلح مدقق مستقل وذلك لتمييزه عن تقارير اآلخرين( ؛ عنوان التقرير  - 

 )املسامهني جملس اإلدارة( ؛ اجلهة اليت يوجه إليها التقرير  -

   : الفقرة االفتتاحية أو التمهيدية   -

 حتديد القوائم املالية املدققة ؛ -

 بيان مسؤوليات إدارة املؤسسة ومسؤوليات املدقق   -

 ()شرح لطبيعة عملية التدقيق فقرة النطاق  -
 اإلشارة إىل املعايري الدولية للتدقيق أو املعايري الوطنية أو املمارسات املناسبة ؛  -
مبالغ وافصاحات  وصف العمل الذي قام املدقق باجنازه وانه تضمن "فحصا على أساس االختبار ألدلة تؤيد  -

احملاسبية املستخدمة يف إعـداد القـوائم املالية، تقييم التقديرات املهمة اليت قامت هبا املالية ، تقييم املبادئ القوائم 
 . " اإلدارة عند إعداد القـوائم املاليـة ، تقيـيم طريقة عرض القوائم املالية ككل

 جيب أن تتضمن بيانا من املدقق بان عملية التدقيق قد وفرت أساسا معقوال للرأي الذي مت إبداؤه؛  

                                                                                                    : فقرة الرأي-
حقيقية وعادلة وفقا إلطار  أن ينص بشكل واضح على رأي املدقق فيما إذا كانت القوائم املاليـة تعبـر بصـورة

   . أينما كان مناسبا فيما إذا كانـت القوائم املالية ملتزمة باملتطلبات القانونيةإضافة إىل إشارته    التقارير املالية ، 

تقدمي تقرير حول القوائم  جيب على املدقق أن يؤرخ التقرير بتاريخ إكمال عملية التدقيق ، ومبا أن مسؤولية املدقق هي
املالية املعدة واملقدمة من اإلدارة ، جيب عليه عدم إصدار تقريره بتـاريخ يسبق تاريخ توقيع وموافقة اإلدارة على تلك 

 القوائم املالية ؛ 

                                                           
 

 .120،122ص  .2006الطبعة األوىل، دار املسـري ة للنشـر والتوزيع ، عمان ،  ، -الناحية النظرية–تدقيق احلسابات املعاصر غسان فالح املطارنة ، 1  
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ية التدقيق املسؤول عن عمل جيب أن يتضمن التقرير اسم موقع حمدد ، وهو عادة املدينة اليت يـدير فيهـا املـدقق مكتبـه 
املؤسسة  أن يوقع التقرير باسم مؤسسة التدقيق أو االسم الشخصي للمدقق أو بكالمها ، ويوقع عادة باسـم تلك ؛ 

  . بالنظر الفرتاض أن املؤسسة مسؤولة عن عملية التدقيق

ادلة )أو متثل بعدالة من جيب إبداء رأي غري متحفظ يف حالة استنتاج املدقق بان القوائم املالية تعرب بصـورة حقيقيـة وع
 : يتضمن تقرير املدقق احد اآلراء الثالث التالية . كافة النواحي اجلوهرية( ووفقا إلطار التقارير املالية املعني

 .رأي معاكس ،عدم إبداء رأي  ،رأي متحفظ 

 : خاص مراجعة قوائم مالية معدة طبقا ملرجعيات ذات طابع  ISA 800املعيار الدويل 

تدقيقه عند  دققويهدف املخاصة،  ألغراض تدقيقتوضيح شكل وحمتوى تقارير الاهلدف من هذا املعيار هو 
اخلاصة ذات العالقة فيما خيص، قبول العملية،  االعتباراتخاصة، يف تناول  ألهدافللقوائم مالية معدة وفقا 

فهم اهلدف الذي  دققة، لذلك جيب على املوائم ماليتقارير حول الق وإعدادالتخطيط هلا وتنفيذها، وتكوين رأي 
 إطارلتحديد قبول  دارةاإلون وكذلك اخلطوات اليت تتخذها أعدت التقارير املالية من أجله واملستخدمون املقصود

 .1 التقارير املالية، كما جيب على املراجع تطبيق كل املعايري الدولية للمراجعة ذات العالقة إعداد

                                                     تبين معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر. ːاملبحث الثالث 
                                                       تبين معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر املطلب األول :
توحيد املعايري على املستوى الدويل :الفرع األول :  

ومع أن التوحيد الكامل  ،جعل الشيء واحد وهو التماثل والتطابق واالنتظام يعين (Uniformity)لتوحيد ا
وهو ما يسمى بالتوافق  ،فقد جاء التوحيد يف بادئ األمر بصيغة خمففة  ،صعب التحقيق على املستوى الدويل 

عن طريق  ،أو ختفيفها وجعلها قابلة للتسوية مع بعضها البعض  ،والتناسق ويعين إزالة االختالفات يف النظم واملعايري 
 .تطوير معايري موحدة

 

 

                                                           

  1 سايج فايز ، أمهية تبين معايري املراجعة الدولية يف ظل اإلصالح احملاسيب ، مرجع سابق ، ص 126.
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:عايري على املستوى الدويللعوائق والعقبات للتوحيد املا  

التوحيد احملاسيب على املستوى الدويل اآليت: إزاءمن العوائق املهمة اليت تقف   

  :التقاليد احمللية-

يمية واجتماعية والتطور احمللي )على جمموعة عوامل تارخيية، اقتصادية، سياسية، تنظتعتمد عملية التطور على 
و جزء من التطور الدويل لذا فان األخري يعتمد على تلك العوامل أيضاً وبنفس الوقت تقف ه الوطين( املستوى

 بعد نظامه الوطين. ةجديد ةعاملي يريد معايريعائقاً أمامه وأن أي شعب بالعامل 

 العوائق االقتصادية والتشريعية: -

يت وظيفتها تزويد املعلومات حيتاج أفراد اجملتمع وعلى وجه اخلصوص أفراد اجملتمع املايل إىل املعلومات من احملاسبة ال
اسبية ومن ناحية املختلفة  وهي تعمل ضمن منط اقتصادي معني يفرض عليها اختيار طرق وإجراءات حملالطراف   

الدول يف تطبيقها القوانني .أخرى تتباين   

: إذ تشكل عائق أمام التوحيد احملاسيب فالوطنية تقود إىل عدم الرغبة يف قبول تسويات تتضمن  احلالة السيادية-
 . تغيري املمارسات احملاسبية

 :للتدقيق معايري اجلزائرية  :الفرع الثاين 

يتضمن املعايري اجلزائرية   1437ربيع الثاين  23املوافق ل   2016فيفري  04املؤرخ يف  002املقرر رقم مبقتضى 
 :1يقرر يف املادة األوىل 

 :جزائرية للتدقيق اآلتية معايري  ) 04يهدف هذا املقرر إيل وضع حيز التنفيذ أربعة ) 

 ؛" اتفاق حول أحكام مهام التدقيق "  -210-املعيار اجلزائري للتدقيق  -

 ؛" التأكيدات اخلارجية "  -505–املعيار اجلزائري للتدقيق  -

 ؛" األحداث تقع بعد إقفال احلسابات واألحداث الالحقة " -560-املعيار اجلزائري للتدقيق  -

                                                           

 . 02ص  ، اجلزائريةيتضمن املعايري  ، 1437ربيع الثاين  23املوافق ل  2016فيفري  04املؤرخ يف  002املقرر رقم  1 
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 ." التصرحيات احلسابية"  -580-املعيار اجلزائري للتدقيق  -
 :املادة الثانية 

مجيع أشكال مهام التدقيق قانونية كانت  ،تستهدف املعايري اجلزائرية لتدقيق الكشوفات املالية واملرفقة هلذا املقرر 
 .أم تعاقدية 

 : اتفاق حول أحكام مهام التدقيق ""   NAA 210 زائري للتدقيق املعيار اجل -

 :1جمال تطبيق املعيار - 1

القائمني على  األشخاصمع  االقتضاءوعند  اإلدارةمع  لالتفاقيعاجل هذا املعيار اجلزائري للتدقيق واجبات املدقق  -
 .احلكم يف املؤسسة، حول أحكام مهمة التدقيق

مع وجود بعض  املالية التارخيية الكلية أو اجلزئية وكذلك املهام امللحقة، فاتخيص املعيار كل مهام تدقيق الكشو -
 . فيما خيص التدقيقات املتكررة أو تدقيقات الكيانات الصغرية صائصاخل

  .أمثلة جيب تكييفها مع املتطلبات والشروط اخلاصة باملهمة إالتشكل مناذج رسائل املهمة املقرتحة يف امللحق  ال-

 .  املعيار حمافظ احلسابات أو املدقق املتعاقد وفق احلالة هذايقصد باملدقق يف -

 :2األهداف-2 

اليت تكون الشروط اليت سيجرى التدقيق على  احلاالتاملدقق هو قبول ومتابعة مهمة التدقيق فقط يف  هدفإن  - 
  :عليها االتفاقأساسها قد مت 

 ضمان أن الشروط املسبقة للتدقيق جمتمعة،  -

القائمني على احلكم يف املؤسسة ، على  االقتضاء، وعند واإلدارةبعد التأكد من وجود تفاهم مشرتك بني املدقق -
  .أحكام مهمة التدقيق

                                                           

 .02ص ، 2016-70-23اطلع عليه يوم ، " " اتفاق حول أحكام مهام التدقيق  NAA 210 زائري للتدقيق املعيار اجل 1 
http://www.cnc.dz/fichier_regle/202.pdf 

 .02ص  ،مرجع سابق  ،  NAA 210 زائري للتدقيق املعيار اجل 2  
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والشروط املعروضة يف رسالة املهمة. جيب أن  األحكامجيب على املدقق أن يطلب من الكيان تأكيد موافقته على  -
  .حمتمل فعمله كل اختاال فيدون يف مل

 :الشروط املسبقة للتدقيق 3 -

  :السيماجيب على املدقق أن يضمن أن الشروط املسبقة للتدقيق جمتمعة، 

 كشوفه املالية،   هدفاملرجع احملاسيب املطبق مقبول بالنظر خلصائص الكيان و  -

 املالية،  فاتو العرض الصادق للكشو  اإلعداد، تدرك وتتحمل مسؤولياهتا فيما خيص  فتعرت  اإلدارة  -

 وضع نظام للمراقبة الداخلية الفعال،  من الضروري اإلدارةتعترب  -

  .أية حدود أو قيود على الفحوص واملراقبات املؤداة والضرورية للقيام املهمة اإلدارةتضع  ال  -

املالية بافرتاض عدم اجتماع الشروط املسبقة  فاتإذا توقع املدقق عدم قدرته على تقدمي رأيه حول الكشو  -
أو  اإلدارةمع  األمرمناقشة  األخريفإنه يتوجب على هذا  دارةاإلأو على أساس احلدود املفروضة من 

إذا كان القانون مينع  إاليرفض املهمة،  األمرالقائمني على احلكم يف املؤسسة ويف حالة عدم معاجلة 
 .ذلك

 :حمتوى رسالة املهمة  -4

 :لرسالة املهمة  األساسية األحكام -

  :مهمة التدقيق وجيب أن تتضمنجيب أن تدون أحكام مهمة التدقيق يف رسالة  -

طبق ،القوانني السارية املفعول املالية ومنها مرجع التشريع امل فاتونطاق التدقيق املتضمن الكشو  هدف -
 معايري التدقيق؛ 

 مسؤوليات املدقق؛   -

 ؛ اإلدارةمسؤوليات   -

 املالية؛  فاتاملرجع احملاسيب املطبق عند إعداد الكشو  فتعري -

 إشارة إىل الشكل واملضمون املقرر استعماله يف كل تقرير مقدم من املدقق؛   -

 قاعدة حساب التعويضات وكيفية الدفع؛   -
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 خمطط وتنفيذ التدقيق؛   -

ميكن تفاديه  النظرا للحدود املرتبطة بالتدقيق و كذلك تلك املرتبطة باملراقبة الداخلية فإنه يوجد خطر   -
معتربة حىت لو مت التخطيط للتدقيق وتنفيذه بشكل  الالتجود اختو  فمرتبط بعدم القدرة على كش

 صحيح؛ 

املالية أو التأكيدات اليت تقوم  فاتتقدمي تصرحيات كتابية لتربير العناصر املثبتة للكشو  اإلدارةجيب على  -
 عليها؛ 

ناسب للمدقق املالية وكل املعلومات الضرورية يف الوقت امل فاتأن تقدم مشروع الكشو  اإلدارةجيب على  -
 حىت تسمح له بإمتام التدقيق وفق الرزنامة املقرتحة؛ 

املالية و اليت قد تعلم هبا يف الفرتة  فاتاليت قد تؤثر على الكشو  باألفعالاملدقق  المإع اإلدارةجيب على   -
 10 .املالية فاتاملمتدة بني تاريخ تقرير التدقيق وتاريخ املصادقة على الكشو 

  :التالية، جيب أن حتتوي رسالة املهمة على النقاط التالية احلاالتمن جهة أخرى، إذا طرأت  -

 -املتعلقة مبشاركة مدققني آخرين أو خرباء؛  األحكام -

 املتعلقة بإشراك مدققني داخليني أو مستخدمي الكيان؛  األحكام  -

 .األويليف حالة التدقيق  االقتضاءمع املدقق السابق، وعند  اختاذهااليت جيب  األحكام -

  :التالية احلاالتسيما يف  المن جهة أخرى، 

 مبشاركة مدققني آخرين أو خرباء؛   -

 إشراك مدققني داخليني أو مستخدمي الكيان؛   -

  .األويليف حالة التدقيق  االقتضاءالتعامل مع املدقق السابق، وعند   -

 .املتعلقة هبا األحكامب أن حتتوي رسالة املهمة على جي
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 :1التدقيقات املتكررة  -5 -

املدقق يف السنة  فاملعدة من طر  األوليةجيب أن تتم املصادقة من الطرفني املعنيني، على رسالة املهمة  -
 من املهمة األوىل

 .وذلك قبل الشروع يف أعمال الفحص واملراقبة 

سيما الدد املدقق أثناء تأدية مهمته إذا كان من الضروري تذكري الكيان مبحتوى رسالة املهمة أو إعادة صياغته حي
 :عند

 ت املدقق؛ الحيال طبيعة ونطاق تدخ اإلدارةوجود مؤشرات تظهر سوء تقدير  -

 عماله؛ أللدى مباشرته  مواجهة املدقق ملشاكل خاصة  -

 ؛ املسامهنيحدوث تغيريات يف اهليئة املسرية أو القائمني على احلكم يف املؤسسة أو   -

 مهية نشاطات الكيان؛ تطور يف طبيعة وأ مالحظة -

  .املدقق فوقوع حدث أو طلب من الكيان يتطلب واجبات إضافية من طر  -

 : تعديل أحكام املهمة يف إطار مهمة التدقيق التعاقدية 6 -

متت مراجعتها إما يف رسالة مهمة جديدة تعوض السابقة، أو تدرج ضمن رسالة مهمة  تدمج العناصر اليت -
 . تكميلية

 يقبل تعديل أحكام مهمة التدقيق إذا مل يكن هناك سبب معقول لفعل ذلك. ال جيب على املدقق أن  -

من ذلك هو جتنب احلصول على رأي مع  فأن تطلب حتديد مهمة التدقيق إذا كان اهلد لإلدارةميكن ال  :مثال 
  .التحفظ حول جوانب معينة

قبل انتهاء مهمة التدقيق ، و إذا طولب املدقق بتعديل مهمة التدقيق إىل مهمة تقود إىل مستوى تأمني  -
القانونية والتنظيمية  اآلثارأقل، فإن عليه حتديد ما إذا كان هناك سبب معقول يستدعي ذلك مع تقدير 

  .احملتملة

                                                           

 .04ص ،مرجع سابق   ،  NAA 210 زائري للتدقيق املعيار اجل 1 
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إذا وافق املدقق على تعديل أحكام مهمة التدقيق إىل مهمة حمددة أو خدمة مرتبطة هبا فيجب على هذا  -
 لالتفاقوضع أحكام جديدة وتضمينها يف رسالة املهمة أو حتت أي شكل آخر مناسب  واإلدارة األخري
 . الكتايب

املتخذة اليت تضمنتها هذه  اإلجراءاتذكر كمرجع أو أن ي  األصليةجيب أن حييل إىل املهمة  الإن تقرير املدقق 
 .اإلجراءاتإذا كانت املهمة اجلديدة معنية هبذه  إال األخرية

، جيب األوليةمبتابعة مهمته  اإلدارةإذا تعذر على املدقق قبول تعديل أحكام مهمة التدقيق ومل ترخص له 
 :عليه 

 من مهمة التدقيق إذا مسح القانون أو التنظيم املطبق بذلك؛  االستقالة -

مثل  اآلخرين فطراأللآثار ذلك  إبالغ، تعاقدي أو شكل آخر، و  االلتزامحتديد وجود أي نوع من  -
  .القائمني على احلكم يف املؤسسة أو املالكني أو سلطات املراقبة األشخاص

 :ى وصيات أخر خص 7 -

إما يعدون رسالة مهمة مشرتكة  هؤالءيف حالة التدقيقات املشرتكة حيث متنح املهمة إىل عدة مدققني فإن  -
 .أو عدة رسائل فردية

بني املدققني وميزانية  األعمالجيب أن حتدد بدقة توزيع  األخريةيف حالة رسالة املهمة املشرتكة فإن هذه  -
 .املخصصة لكل واحد منهم األتعاب

مدقق الكيان الذي يقوم بإعداد حسابات جممعة أو مدجمة هو أيضا مدقق كيان آخر أو  عندما يكون -
 . عدة كيانات تابعة لنفس اجملموعة، سيقدر ما إذا كان ينبغي إعداد رسالة مهمة مشرتكة لعدة كيانات

التأكيد خطيا أن مجيع  ماأللكيان عندما يقوم املدقق باختيار إعداد رسالة مشرتكة جيب أن يطلب من ا -
   .الكيانات قد وافقت على حمتوى رسالة املهمة، كل فيما خيصه
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-  
 

 

  :رأسية املكتب

  :االعتمادرقم 

  :رقم التسجيل يف اجلدول

  :العنوان

  :اهلاتف/الفاكس

 املكان والزمان:

 موجه إىل إدارة الكيان

 ،ي/سيديتسيد

  .2، ن+1املتعلقة مبهميت أجلل السنوات ن ،ن+ األحكاميف إطار عهدة حمافظ حسابات لكيانكم، أؤكد أدناه  

 :1 هدف ونطاق تدقيق الكشوف املالية1-

تقدمي رأي حول انتظام وصحة  دفاملالية لكيانكم هب فاتيف إطار هذه املهمة، سأقوم بإجراء تدقيق الكشو  
  .والصورة املطابقة اليت تقدمها حسابات شركتكم

 01-10و سيجسد بتحرير تقارير إبداء الرأي وتقارير خاصة كما ينص عليها القانون التجاري والقانون رقم 
  .والنصوص املنبثقةاملتعلق مبهن اخلبري احملاسب، حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 

                                                           

 .06ص ،مرجع سبق ذكره  ،  NAA 210 زائري للتدقيق املعيار اجل 1 

  )تكيف وفق طبيعة املهمة، قانونية أو تعاقدية)منوذج عن رسالة مهمة 

  مثال: منوذج رسالة مهمة حمافظة احلسابات
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سأقوم بإجراء التدقيق وفقا ملعايري التدقيق املطبقة يف اجلزائر.دهذه املعايري تتطلب وضع حيز التنفيذ الواجبات اليت 
  .ت معتربةالالاختتسمح باحلصول على ضمان معقول بعدم احتواء احلسابات على 

رب، العناصر املقنعة اليت تربر املعطيات احملتواة يف س اللأن التدقيق يتمثل يف فحص من خ اإلطارذا هبأذكركم يف 
  .املالية فاتالكشو 

يتمثل التدقيق أيضا يف تقييم املبادئ احملاسبية املتبعة، التقديرات املعتربة املتخذة إلقفال احلسابات وتقدير حمتوى 
 .وعرض الكشو املالية وكذلك املعلومات املقدمة

 :مسؤولية حمافظ احلسابات  2-

يستوجب علي أن أشري أنه نظرا لتقنيات السرب وحدود أخرى مرتبطة للتدقيق وكذلك تلك املتعلقة بسري كل نظام 
الغش أو  حاالتت معتربة، كذلك تلك املنبثقة عن الاختاال فحماسبة ومراقبة داخلية فإن خطر عدم اكتشا

ضمان بأن كل النقائص املهمة يف النظام  ميكنين منح ال األسبابميكن تفاديه كليا. هلذه  ال، لألخطاءنتيجة 
  .حتديدهااملعتربة، ميكن  االحنرافاتاحملاسيب واملراقبة الداخلية الناجتة عن 

ميكن أن أعفى منه  ال، و أعالهاملذكور  01-10من القانون  71أنا أخضع للسر املهين طبقا أحلكام املادة رقم 
  .نفس القانون من 72املادة  خاللضمن الشروط احملددة من  إال

 :للكيان  االجتماعينيمسؤولية املسريين  3 -

، وهذه املسؤولية االجتماعينياملالية السنوية لكيانكم يقع على عاتق املسؤولني  فاتأذكركم أن إعداد الكشو 
  :تستلزم

نوفمرب  25املؤرخ يف  11-07مسك حماسيب وفقا للقواعد واملبادئ احملاسبية املنصوص عليها يف القانون   -
 املتضمن النظام احملاسيب واملايل والنصوص املنبثقة،  2007

  .وضع نظام مراقبة داخلية مناسب  -

  :ملزمون كذلك ب االجتماعيوناملسريون 
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لكيان وبصفة عامة كل املعلومات الضرورية لقيامي مبهميت، خاصة وضع يف متناويل كل الوثائق احملاسبية ل -
 . اإلدارةني وجمالس مهملساحماضر مجعيات ا

السماح يل بالتواصل احلر مع املستخدمني و الذين أعترب أنه من الضروري التواصل معهم للوصول إىل أدلة  -
  .مثبتة

يوما  45أو هيئة التسيري ،  اإلدارةاملالية السنوية اليت ستعرض على جملس  فاتجيب أن يرسل إيل مشروع الكشو 
  .احلسابات إلقفالاملخصص  االجتماعقبل تاريخ 

 ، حول املشاريع اليت ستعد وتعرض على اهليئات املداولةآلخرلكن سأتدخل مسبقا، من حني 

 : )على سبيل املثال)سأكون ممتنا بتلقي إرسالكم  

 احملددة يف القانون التجاري، اآلجالاملرسلة وفق  اتستدعاءاال -
 ، عقدهااملنظمة اجلديدة يف الشهر الذي يلي  باالتفاقياتقائمة   -
 .املنظمة قيد التنفيذ يف الشهر املوايل لتاريخ إقفال السنة املالية باالتفاقياتقائمة   -

 : خمطط التدخل و الفريق املخصص للمهمة- 4

  :كالتايل  األوىلخمطط التدخل اخلاص بالسنة املالية  

  .......جانفي

  ........فيفري

  ...........اخل

هذا املخطط سيعد كل سنة بالتشاور الوثيق مع مصاحلكم. بيد أنين ألفت انتباهكم إىل أن احرتام الرزنامة يتوق 
املتفق عليها و اليت تسمح يل بالقيام مبهميت يف  اآلجالعلى افرتاض أن حساباتكم مت إقفاهلا و عرضها علي يف 

  .اخلاصة واألعمالاحملددة. أشري فضال عن ذلك أن مهمة حمافظ احلسابات تتطلب بعض الفحوصات  اآلجال
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أعتمد على تعاونكم التام وكذا مستخدميكم حىت يتاح يل احلصول على جمموع الوثائق احملاسبية واملعلومات 
  .املعقولة اآلجالالضرورية يف 

  .سيكون ضمن مسؤولييت ضمان خدمة ذات نوعية للكيان

سيتم اللجوء إىل  االقتضاءعند  )املهنية و املركز املؤهالتحتديد اهلوية ،) : فستتم مساعديت يف مهميت من طر 
  .وذلك ملساعديت يف اجناز مهميت االختصاصأشخاص من أهل 

 :رسالة التأكيد  -5

عند  اإلدارةجتنبا لكل خطر نسيان معلومة مهمة وتأكيد عدد من التصرحيات اجملمعة أثناء املهمة، سأطلب من 
هناية أعمال التدقيق رسالة تأكيد. هذه الرسالة ستسمح على اخلصوص بإعطاء ضمان أن كل املعلومات 

سيما تلك املتعلقة بالتزامات كيانكم اجتاه الغري أو املنازعات اجلارية أو احملتملة قد مت إدراجها الوالقرارات املهمة 
عند إعداد  االعتبارإدراجها، قد مت أخذها بعني  باإلمكانبشكل صحيح يف احلسابات السنوية أو، إذا مل يكن 

 . )امللحق)املالية  فاتالكشو 

 :األتعاب  6 -

وفقا لرزنامة املهمة فإن أتعايب ستتم  .تعايب ب...............دج خارج الرسم والنفقاتلقد اتفقنا على حتديد أ 
سأعلمكم يف احلني عن كل حدث قد يؤثر بشكل معترب على  )وضع رزنامة الفوترة والدفع):فوترهتا كالتايل

بالرسالة خمتوما بإمضائكم أرجو منكم إعادة النموذج املرفق  .، إىل مراجعتهااالقتضاءأتعايب وسيؤدي، عند 
 ومكتوب عليه خبط اليد "قرئ ومتت املصادقة عليه

  .االحرتامتقبلوا مين، سيديت/سيدي، خالص عبارات التقدير و  "

 الكيان                                                                                        حمافظ احلسابات
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  املعيار اجلزائري للتدقيق NAA 505   " التأكيدات اخلارجية ": 

 :1 جمال التطبيق 1 -

  .التأكيد اخلارجية هبدف احلصول على أدلة مثبتة إلجراءاتاستعمال املدقق  505يعاجل املعيار اجلزائري للتدقيق 

 :اهلدف 2 -

هبدف  اإلجراءاتهدف املدقق الذي يلجأ إىل إجراءات التأكيد اخلارجي هو تصور و وضع حيز التنفيذ هذه  
  .ومصداقية داللةاحلصول على أدلة مثبتة ذات 

 :داءات املطلوبة ألا 3 -

التأكيد اخلارجي هو دليل مثبت يتم التحصل عليه عن طريق رد خطي موجه مباشرة إىل املدقق من طرف  -
  .سواء أكان يف شكل ورقي، الكرتوين أو شكل آخر الغري،

اشرة على املدقق يكون "الغري" مدعو للرد مب خاللههو طلب من  (تأكيد اجيايب)طلب تأكيد مستعجل  -
 أو ينفي املعلومات الواردة يف الطلب أو يقدم معلومات مطلوبة ما إذا كان يؤكد

يكون الغري مدعو للرد مباشرة على املدقق فقط  خاللههو طلب من  (تأكيد سليب)طلب تأكيد ضمين  -
 .يف حالة نفيه للمعلومات الواردة يف الطلب

 :إجراءات التأكيد اخلارجية  4 -

جيب على املدقق، عند جلوئه إىل إجراءات التأكيد اخلارجي، احلفاظ على الرقابة على طلبات التأكيد،  -
 : سيماال الذي يتطلب  األمر

، العقود االتفاقياتحتديد املعلومات موضوع التأكيد أو الطلب، كذلك رصيد احلسابات، مكوناهتا، آجال  -( أ
  .أو العمليات اليت قد تكون أبرمتها املؤسسة مع طرف آخر

ومصداقية  داللةاختيار "الغري" املؤهلني للتأكيد حيث أن الردود على طلبات التأكيد تقدم أدلة مثبتة ذات  -(ب
أكرب إذا ما مت توجيه الطلب إىل املسؤول الذي، وفقا للمدقق، على دراية باملعلومات اليت يبحث عنها و اليت 

                                                           

 .02ص ، 2016-08-02اطلع عليه يوم  ،" التأكيدات اخلارجية "    505NAA املعيار اجلزائري للتدقيق  1 
http://www.cnc.dz/fichier_regle/202.pdf 
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تصور تصميم طلبات التأكيد مع ضمان أن تكون الطلبات موجهة إىل  -(ج .تسمح باحلصول على التأكيد
د) مباشرة إجراءات  .دود إىل املدقق مباشرةالشخص أو اجلهة املعنيني مع و اليت تنص على وجوب توجيه الر 

 .إرسال الطلبات إىل الغري وكذلك متابعتها

  :عند تصور طلب التأكيد تتضمن على العموم االعتبارالعوامل الواجب أخذها بعني 

 املؤشرة؛  اإلثباتات -

 املعتربة املعرفة على وجه اخلصوص ، مبا فيها أخطار الغش؛  االحنرافاتأخطار   -

 شكل وتقدمي الطلب؛   -

 التجربة املتحصل عليها سابقا يف إطار مهمة التدقيق أو املهام املشاهبة؛   -

 ، )مثال طلب على دعامة ورقية، الكرتونية أو وسيلة أخرى)وسيلة التواصل   -

تقبل  الميكنها أن  األطرافبرتخيص أو تشجيع الغري على الرد على املدقق، حيث أن بعض  اإلدارةقيام   -
 ؛ اإلدارةطلبات التأكيد املتضمنة ترخيص من    على  إالد الر 

 .( مثل، مبلغ فاتورة معزولة مقابل الرصيد الكلي) قدرة الغري على تأكيد أو تقدمي املعلومات املطلوبة  -

 :1السماح للمدقق بإرسال طلب التأكيد  اإلدارةرفض  5 -

  :السماح للمدقق بإرسال طلب التأكيد جيب عليه أن اإلدارةإذا رفضت   -

  .األسبابو حياول احلصول على عناصر مقنعة حول صحة و منطقية هذه  اإلدارةيتحرى أسباب رفض  -(أ

املعتربة املعنية مبا فيها خطر الغش و على طبيعة،  االحنرافات ألخطارعلى تقييمه  اإلدارةيقيم آثار رفض  -(ب
  .األخرىرزنامة وامتداد إجراءات التدقيق 

  .ومصداقية داللةوضع إجراءات تدقيق بديلة للحصول على أدلة مثبتة ذات  -(ج

ل السماح له بإرسال طلب التأكيد غري معقول أو عدم قدرته على احلصو  اإلدارةإذا استخلص املدقق أن رفض  -
القائمني  األشخاص إعالمومصداقية بواسطة إجراءات التدقيق البديلة، جيب عليه  داللةعلى عناصر مقنعة ذات 

 .على احلكم يف املؤسسة كما جيب عليه أيضا فحص آثار هذه الوضعية على التدقيق و على رأيه كذلك
                                                           

 .02ص  ،مرجع سبق ذكره  ،   505NAA املعيار اجلزائري للتدقيق  1 
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 :نتائج إجراءات التأكيد اخلارجي  6 - 

 :مصداقية الردود على طلبات التأكيد  -

 األخريإذا تبني للمدقق عوامل تثري لديه شكوك حول مصداقية الرد على طلب التأكيد، فإنه يتوجب على هذا  -
 . هذه الشكوك إلزالةاحلصول على أدلة مثبتة مكملة 

قد يكون  نهألخيص مصداقيتها مثال حتمل أخطار فيما  االلكرتوينالردود املرسلة عن طريق الفاكس أو الربيد  -
 .من الصعب التأكد من مصدر الوثيقة وسلطة من قام بالرد أو كشف التغيريات

  .مؤمن ومراقب بطريقة مناسبة فإن مصداقية الرد تكون عالية اإلجراءإذا اقتنع املدقق بأن هذا 

بشخص آخر بغية التنسيق أو إعداد الردود على  باالستعانةإذا قام الغري، الذي وجه إليه طلب التأكيد،   -
  :طلبات التأكيد، فإنه بإمكان املدقق وضع إجراءات للرد على املخاطر التالية

 الرد غري صادر عن املصدر الصحيح؛ -(أ)

 اجمليبب غري مرخص له بإعداد الرد؛  -(ب) 

  .مت اعرتاضها اإلرساليةة المس -(ج)

 اآلخرإذا تلقى املدقق رد شفهي على طلب التأكيد فإنه بإمكانه، حسب الظروف، الطلب من الطرف  -
أن يرد عليه خطيا مباشرة . وإذا مل يتلق املدقق ردا خطيا يتوجب عليه البحث عن عناصر مقنعة أخرى 

  .لتدعيم املعلومات الواردة يف الرد الشفهي

بد عليه أن يقيم تأثريات ذلك على الكيد ليس بذي مصداقية، فطلب التأإذا حدد املدقق أن الرد على  -
 اإلجراءاتاملعتربة املعنية مبا فيها خطر الغش كذلك طبيعة، رزنامة وامتداد  االحنرافات ألخطارتقييمه 
 .للتقييم األخرى

  :عدم تلقي الردود  7 -

عدم تلقي الرد هو غياب الرد أو تلقي رد جزئي من طرف الغري على طلب التأكيد املستعجل، أو إعادة  -
 .مل يتم تسليمه إىل املرسل إليه نهألإرسال طلب التأكيد إىل املدقق 
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يف حالة عدم تلقي الرد، على املدقق أن يضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق البديلة هبدف احلصول على  -
  .ومصداقية داللةبتة ذات أدلة مث

  :اإلجراءاتأمثلة عن مثل هذه 

ت التسليم والتوزيع، القريبة الت ووثائق املبيعات، وصو الصيد حسابات الزبائن: فحص التحصيبالنسبة لر   -
 ؛ اإلقفالمن تاريخ 

القريبة من تاريخ  المستاال، وثائق املشرتيات و اإلنفاقات يف حالة رصيد حسابات املوردين: فحص -
  .الصادرة من الغري املراسالت، كذلك اإلقفال

 :ومالئمةحالة الرد على طلب التأكيد املستعجل الضروري للحصول على أدلة مثبتة كافية  8 -

إذا رأى املدقق أن الرد على طلب التأكيد املستعجل يعد ضروري للحصول على أدلة مثبتة كافية  -
إذا مل حيصل املدقق  .األخرياملثبتة اليت حيتاجها هذا  األدلة، فإن إجراءات التدقيق البديلة لن تقدم ومالئمة

 .على التأكيد الضروري فيجب أن حيدد آثار ذلك على التدقيق وعلى رأيه

 : ارقو الف-9 -

يف الرد بني املعلومات املقدمة من الغري وتلك اليت طلب املدقق تأكيدها أو  اختالفالفارق هو وجود  -
 . احملتواة يف الوثائق احملاسبية للكيان

  .إىل وجود احنرافات الجيب على املدقق البحث عن وجود فوارق هبدف حتديد إذا ما كانت تشري أو   -

ود احنرافات حقيقية أو حمتملة يف الكشوف قد تشري بعض الفوارق، باملقارنة مع طلبات التأكيد، إىل وج -
  .املالية

إذا ما مت الكشف عن احنراف فعلى املدقق تقييم ما إذا كان هذا يشري إىل وجود حالة غش. إن وجود  -
 .فوارق قد يدل أيضا إىل وجود نقص أو عدة نقائص يف املراقبة الداخلية للمعلومة املالية

تقدم التأكيدات الضمنية أدلة أقل إثباتا مقارنة بالتأكيدات املستعجلة :التأكيدات الضمنية  10 -
  :عند اجتماع كل الشروط التالية اليستعمل هذه التأكيدات إ الويستوجب على املدقق أن 

حول فعالية  ومالئمةإذا قدر املدقق أن خطر وجود احنرافات معتربة ضعيف وحصل على أدلة مثبتة كافية  -( أ)
 راقبة ذات الصلة بالتأكيد املعين؛ تسيري امل
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التأكيد الضمين على عدد كبري من أرصدة احلسابات و العمليات  إلجراءاتاخلاضعة  األدلةإذا احتوت  -(ب)
 ومنسجمة؛  األمهيةأو على شروط قليلة 

 إذا كانت نسبة الفارق متوقعة وجد متدنية؛  -(ج)

 .اليت أدت باملرسل إليهم إىل إمهال طلبات التأكيد الضمين احلاالتإذا كان املدقق جيهل الظروف أو  -(د)

 :املثبتة املتحصل عليها  األدلةتقييم  -

لزامية ومصداقية أو إ داللةجيب على املدقق حتديد ما إذا كانت نتائج التأكيد اخلارجي تقدم أدلة مثبتة ذات 
طلب تأكيد خارجي تصنيف النتائج وفق ميكن للمدقق عند تقييم نتائج كل  .ملةاحلصول على أدلة مثبتة مك

   :التالية األصناف

 ؤهل يتضمن تأكيد املعلومات املقدمة أو املعلومات املطلوبة دون وجود فوارق؛ رد من "الغري" امل -(أ)

 الرد يعترب غري موثوق؛  -(ب)

 عدم الرد؛ -(ج)

  .رد حيمل فوارق-(د)

كل إجراءات التدقيق املنجزة يف جهات أخرى، على حتديد ما إذا   االعتباربعني  األخذيساعد تقييم املدقق، مع 
 .ملةبأدلة مثبتة مك االستعانةأو ضرورة  ومالئمةمت مجع أدلة مثبتة كافية 

  املعيار اجلزائري للتدقيقNAA 560   األحداث تقع بعد إقفال احلسابات واألحداث الالحقة: 

 :1 جمال التطبيق  1 -

احلسابات يف إطار تدقيق الكشوف  لاقفإل الالحقة األحداثيتطرق هذا املعيار إىل التزامات املدقق اجتاه  -
  .املالية

 : الالحقة األحداث 2 -
                                                           

 .20ص ، 2016-08-16 اطلع عليه يوم األحداث تقع بعد إقفال احلسابات واألحداث الالحقة ،،  NAA 560املعيار اجلزائري للتدقيق  1 
http://www.cnc.dz/fichier_regle/202.pdf 
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باأحلداث  األمراحلسابات و يتعلق  الفإقاليت تقع بعد تاريخ  األحداثقد تتأثر الكشوف املالية ببعض  -
 الواقعة

  املالية (تاريخ إقاال احلسابات) و تاريخ تقرير املدقق؛بني تاريخ إعداد الكشوف - 
 .بعد تاريخ تقريره إىل غاية تاريخ اعتماد الكشوف املالية من طرف اهليئة املداولة-

املنتهية إىل علمه  املعامالتو  األحداثأثر  االعتباريدل تاريخ تقرير املدقق، قارئه، على أن املدقق قد أخد بعني  
  .اية تاريخ إصدار التقريروالواقعة إىل غ

  :األحداثحيدد املنهج احملاسيب املطبق نوعني من 

 .احلسابات الفإقتلك اليت تؤكد الظروف السائدة عند تاريخ  -

 . احلسابات لاإقفتلك اليت تدل على ظروف ظهرت بعد تاريخ  -  

هي تلك الواقعة بني تاريخ الكشوف املالية و تاريخ تقرير املدقق و اليت علم هبا املدقق بعد  الالحقة األحداث
هو التاريخ الذي أعدت فيه الكشوف املالية و حتمل  اإلقفال(تاريخ )تاريخ إعداد الكشوف املالية  .تاريخ تقريره

 .ل مسؤولياهتم حيال ذلكافقألذوي سلطة ا األشخاصفيه 

علية ملهمة فالتاريخ تقرير املدقق هو التاريخ املوضح على التقرير املتعلق بالكشوف املالية و املوافق لتاريخ النهاية  
 .ميكن أن يكون سابقا لتاريخ إعداد الكشوف املالية الالتدقيق، و 

معية العامة أو من من طرف اجل األخريةتاريخ املصادقة على الكشوف املالية هو التاريخ الذي تعتمد فيه هذه  
تاريخ إصدار الكشوف املالية هو الذي يتم فيه توفري الكشوف املالية املدققة، وكذا تقرير  .طرف اهليئة املداولة

 .املدقق، إن وجد، ألطراف خارجية

  فهداألا 3 -

 : 1أهداف املدقق يف إطار هذا املعيار هي -

                                                           

 .30،ص  مرجع سبق ذكره،  NAA 560املعيار اجلزائري للتدقيق  1 
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اليت وقعت بني تاريخ الكشوف  األحداثو اليت تدل على أن  واملالئمةاحلصول على العناصر املثبتة الكافية  -(أ)
على الكشوف املالية أو معلومة متضمنة  تعديالتو تاريخ تقريره، و اليت تتطلب إحداث  ( لافقإلتاريخ ا)املالية 

 فيها، قد متت معاجلتها وفقا للمنهج احملاسيب املطبق ؛ 

اليت علم هبا بعد تاريخ إصدار تقريره و اليت كانت لتؤدي به إىل إحداث  لألحداث املالئمةاملعاجلة  -(ب)
 .على حمتواه إن هو علم هبا قبل ذلك التاريخ تعديالت

 :املطلوبة  اإلجراءات 4 -

 :املالية و تاريخ تقرير املدقق  فاتأحداث وقعت بني تاريخ الكشو 

اليت من  باألحداثاملدقق  المعلى إع اإلدارة،موافقة  210تتضمن بنود "مذكرة مهمة" يف إطار م.ج.ت  -
شأهنا التأثري على الكشوف املالية، و اليت علمت هبا بني تاريخ إصدار التقرير و تاريخ نشر الكشوف 

 . املالية

اليت من شأهنا حتديد ما  املالئمةيلة جبمع العناصر املثبتة الكافية و فالك اإلجراءاتمن واجب املدقق وضع  -
الواقعة بني تاريخ الكشوف املالية و تاريخ إصدار التقرير و اليت تتطلب إحداث  حداثاألإذا كانت 
  .، قد مت حتديدهااألخريةعلى الكشوف املالية أو معلومات متضمنة يف هذه  تعديالت

ت احلاصلة بني الالوثائق احملاسبية أو يف املعامإعادة النظر أو مسح للتحقق يف  اإلجراءاتقد تتخلل هذه  -
يف حني أن املدقق غري مطالب بإجراء تدقيق إضايف حول  .تاريخ الكشوف املالية و تاريخ تقرير املدقق

  .العناصر اليت سبق و أن خضعت إىل إجراءات حققت نتائج مرضية

ة املمتدة بني تاريخ الكشوف فرت اليت تغطي ال 4 فقرةمليات التدقيق املطلوبة يف الجيب على املدقق إجراء ع -
علومات ، خاصة بوفرة امل اإلجراءاتقد ترتبط  .ة و تاريخ تقرير املدقق أواىل أقرب تاريخ ممكن منهاملالي

 .ة مسك احملاسبة منذ تاريخ الكشوف املاليةيفيتلك املتعلقة بك

ونطاق إجراءات التدقيق تقييمه الشخصي للمخاطر قصد حتديد طبيعة  االعتبارجيب أن يأخذ بعني   -
  :املتضمنة 

 قد مت حتديدها؛  الالحقة األحداثمن أجل التأكد أن  اإلدارةاملوضوعة من طرف  اإلجراءاتإدراك كافة  -(أ)
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لدى القائمني على احلكم يف املؤسسة، ‘ األمرإذا لزم ‘ و اإلدارةطلبات للحصول على معلومات من  -(ب)
 احلاالتكشوف املالية الواقعة مثال ، يف ل احلسابات، تأثري على الاف، عند إقالالحقة ألحداثاملعرفة ما إذا كان 

  :التالية

 التعهدات اجلديدة، القروض أو الضمانات املمنوحة، اليت مت إبرامها؛  -

 احملققة أو املرتقبة؛  األصولأو اقتناءات  التنازالت -

                                             ؛ لألصولالواقعة و املتعلقة بالطابع ألتحصيلي  األحداث -

جديدة أو سندات، أو يف حالة  املالية احملققة، مثل إصدار أسهم األوراقالزيادات يف رأس املال أو يف طرح  -
 ية الواقعة أو املتوقعة؛ فقية إدماج أو التصفاات

  جراء حريق أو فيضان؛ األصول إتالفأو  اإلدارةنزع امللكية من طرف -

 التطورات اجلديدة املتعلقة باخلصوم املتوقع حدوثها؛  -

 املسجلة أو املدرجة؛  ألالعتياديةاحملاسبية  التعديالت - 

 لتقييم التقديرات أو املؤونات املسجلة يف الكشوف املالية الواقعة؛  داللةذات  األحداث - 

الكشوف  إلعدادؤمي للطريقة احملاسبية املتبعة الوقوعها اليت تشكك يف الطابع ألتالواقعة أو املرجح  األحداث  -
 ؛ لاالستغالشككة يف مبدأ استمرارية امل األحداثاملالية، مثل 

القائمني على احلكم يف املؤسسة، يف حالة  األشخاصأو  اإلدارةقراءة حماضر اجتماعات الشركاء، أو  -(ت
رر حماضرها بعد؛ املتعلقة حت المستعالطلبات اخ الكشوف املالية، كذلك وجودها، و اليت انعقدت بعد تاري

  .حترر حماضر بعد  واليت مل االجتماعاتهذه  خاللباملسائل اليت متت مناقشتها من 

 ل، امللزمة أو غري ملزمة قانونيا،يف حالة وجودها؛افقإلالعلم بآخر الكشوف املالية املرحلية بعد ا -(ث  

بالتايل الكشوف املالية املرحلية مل يتم إعدادها من اجل دواعي داخلية أو يف حالة أن احملاسبة غري حمينة و  -(ج 
القائمني على احلكم يف املؤسسة، فإن إجراءات  األشخاصأو  اإلدارةخارجية، أو يف حالة عدم وجود حماضر 
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شوف احلسابات ميكن أن تأخذ شكل مراجعة الدفاتر و الوثائق احملاسبية املتوفرة، مبا فيها ك داللةالتدقيق ذات 
   .البنكية

 تعديالتقرات أعاله، وجود أحداثا تستوجب إحداث فوبة يف الاملطل اإلجراءاتإذا تبني للمدقق، اثر حتقيق -
على الكشوف املالية، أو معلومة متضمنة فيها، فانه يستوجب عليه حتديد ما إذا كان كل منها ينعكس بشكل 

 .التصرحيات الكتابية  .صحيح يف الكشوف املالية وفقا للمرجع احملاسيب املعمول به

سسة، مبنحه رسالة القائمني على احلكم يف املؤ  األشخاصأو، حسب احلالة،  اإلدارةجيب على املدقق أن يطالب 
لتاريخ الكشوف املالية اليت استوجبت إحداث تعديل أو تقدمي معلومة وفقا  الالحقة األحداثتثبيت تؤكد أن كل 

  .للمعايري احملاسبية املعمول هبا، قد متت معاجلتها

  :املالية  فاتحقائق أعلم هبا املدقق بعد تاريخ تقرير التدقيق إىل غاية تاريخ اعتماد الكشو  5 -

يلزم املدقق بالقيام بإجراءات التدقيق على الكشوف املالية بعد تاريخ إصدار تقريره، لكن، و إذا  ال -
املدقق، بعد إصدار تقريره و قبل املصادقة على الكشوف املالية، حبدث من  اإلدارةصادف أن أعلمت 

 :على التقرير إن هو علم به عند إصداره، فعليه تعديالتشأنه أن حيدث 

 ، مع القائمني على احلكم يف املؤسسة؛ األمر، وإذا لزم اإلدارةمناقشة هذه املسألة مع  -(أ)

عن  اإلدارةلدى  ساراالستفكذلك،   األمرحتديد ما إذا كان ينبغي تعديل الكشوف املالية، وإذا كان  -(ب)
  .ية اليت تنوي التعامل هبا اجتاه هذا النقطة يف الكشوف املاليةيفالك

  :الكشوف املالية، فعلى املدقق اإلدارةدلت إذا ع-

 زمة على التعديل املقدم؛ اليذ إجراءات التدقيق الظرفية الفتن -(أ(

  :رة املواليةفقعذر تطبيق الظروف املبينة يف الإذا ت الإ -(ب(

 قرات أعاله حىت تاريخ تقرير التدقيق اجلديد؛فمتديد إجراءات التدقيق املبينة يف ال -

  .تدقيق جديد على الكشوف املالية املعدلةإصدار تقرير  -

   :مينعان الإذا كان القانون أو املرجع احملاسيب املعمول هبما  -
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، أصل الالحقة األحداثمن احلد يف التعديل على الكشوف املالية فقط فيم تعلق بآثار احلدث أو  اإلدارة -
 من حصر مصادقتهم على هذا التعديلاملسؤولني عن املصادقة على الكشوف املالية ،  هذا التعديل؛ و 

 الالحقة األحداثعلى  () ب10قرة فمبقتضى ال الالزمةفقط، يسمح للمدقق حبصر إجراءات التدقيق 
 .هلذا التعديل فقط

  :، جيب على املدققاحلاالتيف هذه 

 إما تعديل تقريره بإدراج تاريخ إضايف خيص التعديل فقط: إهنا ازدواجية التأريخ  -(أ)

حظة أو فقرة متعلقة بنقاط أخرى القرير معدل يتضمن إشارة يف فقرة مإما إصدار تقرير تدقيق جديد أو ت -(ب(
تلك اليت كانت سببا يف تعديل الكشوف  إالختص  ال، الالحقة باألحداثتدل على أن إجراءات املدقق املتعلقة 

  .املالية

الكشوف املالية يف ظروف يعترب املدقق أنه من الضروري القيام هبا، ألن أثارها على  اإلدارةإذا مل تعدل  -
  :، بالتايلداللةالكشوف املالية ذات 

 إذا مل يتم إيداع تقرير التدقيق للكيان، استوجب على املدقق تغيري رأيه مث إرسال تقريره، أو،  -(أ)

ملدقق إشعار اهليئة املداولة، بعدم إظهار الكشوف املالية للغري تقرير التدقيق للكيان، فعلى ا إيداعإذا مت  -(ب(
ادي استعمال فحملاولة ت الالزمة اإلجراءاتالضرورية. لكن إذا مت ذلك، فعلى املدقق اختاذ  التعديالتقبل إمتام 

 الغري لتقريره،.

يلتزم  الاملالية  فاتنشر الكشو حقائق أعلم هبا املدقق بعد  .القانونية ضرورية االستشارةهذه احلالة تكون  علىف
 .املدقق بأي إجراء تدقيق على الكشوف املالية بعد إشهارها
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  املعيار اجلزائري للتدقيقNAA 580    "التصرحيات احلسابية ": 

 :1 جمال التطبيق 1 -

اإلدارة طرف  إلزامية حتصل املدقق على التصرحيات الكتابية من  580يعاجل املعيار اجلزائري للتدقيق  -
يقصد مبصطلح "اإلدارة" يف هذا املعيار كل من اإلدارة و املسريين االجتماعيني ( يف إطار مراجعة )

  .الكشوف املالية
يد تطبيق هذا تقال  و املتعلقة بالتصرحيات الكتابية  األخرىالواجبات املطلوبة يف املعايري اجلزائرية للتدقيق  -

  .املعيار
 :صر مقنع التصرحيات الكتابية كعن 2 -

التصرحيات الكتابية هي كل املعلومات الضرورية للمدقق يف إطار مراجعة الكشوف املالية، و هي بذلك  -
 . تعترب عنصرا مقنعا

تعترب يف حد ذاهتا عناصر  الأهنا  القدم العناصر املقنعة الضرورية إبالرغم من أن التصرحيات الكتابية ت -
حني تقدم تصرحيات كتابية  اإلدارةن سائل اليت تعاجلها، إضافة إىل أفيما يتعلق بامل مالئمةمقنعة كافية و 

 اإلدارة بأداءو اليت مجعها املدقق و املتعلقة  األخرىيؤثر على طبيعة و أثر العناصر املقنعة  الموثوقة فهذا 
 .ملسؤولياهتا على أكمل وجه أو تلك املتعلقة بالتأكيدات اخلاصة

 : األهداف  3 -

 :هيأهداف املدقق   -

قد قامت مبسؤولياهتا على  األخريةن هذه يؤكد أ اإلدارةاحلصول على التصرحيات الكتابية من طرف  -(أ(  -
 . أكمل وجه خاصة تلك املتعلقة بإعداد الكشوف املالية و مشولية املعلومات املقدمة للمدقق

املتعلقة بالكشوف املالية أو بالتأكيدات اخلاصة املتضمنة فيها عن  األخرىتعزيز العناصر املقنعة  -( ب( -
 . طريق التصرحيات الكتابية، إذا اعتربه املدقق ضروريا أو إذا كان مطلوبا يف إطار معايري تدقيق أخرى

أو يف حالة عدم تقدمي  اإلدارةمة من طرف على التصرحيات الكتابية املقد ئممالالرد بشكل -( ت( -
  .ت املكتوبة املطلوبة من طرف املدققالتصرحيا

                                                           

 .02ص  ، 2016-09-09اطلع عليه يوم  ،التصرحيات احملاسبية   ،   805NAA املعيار اجلزائري للتدقيق  1 
http://www.cnc.dz/fichier_regle/202.pdf 
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 :الواجبات املطلوبة  4 -

 :املسريون الذين تطلب لديهم التصرحيات الكتابية  :أوال -

و املتعلقة بإعداد  املالئمةعلى املدقق املطالبة بالتصرحيات الكتابية، من املسريين ذوي املسؤوليات   -
 .الكشوف املالية و الذين هم على دراية باملسائل املعينة

 : اإلدارةالتصرحيات الكتابية املتعلقة مبسؤوليات :ثانيا   -

  :إعداد الكشوف املالية  -

بتصرحيات كتابية تبني فيها أهنا قامت بكامل مسؤولياهتا يف إطار إعداد الكشوف  اإلدارةعلى املدقق مطالبة  -
مثلما هو حمدد يف شروط رسالة  األخريةاملالية، طبقا للمعيار احملاسيب املعمول به ، مبا يف ذلك التقييم النزيه هلذه 

 .ت لومااملعاملهمة املعلومات املقدمة للمدقق و مشولية 

  :بإرسال تصرحيات كتابية تؤكد فيها اإلدارةعلى املدقق مطالبة   -

 طبقا أحلكام رسالة املهمة  الداللةهنا قدمت له كل املعلومات ذات أ -

 .مقيدة و موضحة على الكشوف املالية املعامالتل أن ك -

 على التصرحيات الكتابية : اإلدارةتفصيل مسؤوليات   -

 يف التصرحيات الكتابية مبصطلحات مطابقة لتلك املتضمنة يف رسالة اإلدارةيتم وصف مسؤوليات  -
 .سابقتني املهمة ، مثلما هو مذكور أعاله يف الفقرتني  

 :تصرحيات كتابية أخرى :ثالثا  -

، قد يعترب املدقق ضروريا، احلصول على األخرىتكملة للتصرحيات املطلوبة يف إطار معايري التدقيق  -
لدعم عناصر مقنعة أخرى متعلقة بالكشوف املالية أو بتأكيدات خاصة عديدة تصرحيات كتابية أخرى 

، عليه املطالبة بتصرحيات كتابية أخرى حول هذه املسائل، على سبيل احلاالتيف هذه  .متضمنة فيها
  :املثال، خاصة

و اليت ميكن أن يكون هلا أثر  اإلدارةبكل النقائص املتعلقة باملراجعة الداخلية، اليت علمت هبا  اإلعالم  -
 معترب على املعلومة املالية، 
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كيفية غياب رأي أو موقف هيئات املراقبة أو اهليئات الوصية اليت من شأهنا التأثري بشكل كبري على    -
 طرق تقييمها، عرض احلسابات و 

 ترب على الكشوف املالية، حالة الدعاوى و النزاعات املعلومة أو احملتملة و اليت من شأهنا التأثري بشكل مع  -

  .م باملعلومات املالية و احملاسبية املوجهة أو املوضوعة يف متناول الشركاء أو املسامهنيالعإلا  -

 :1تاريخ و مدة التصرحيات الكتابية :رابعا  -

مما ميكن من تاريخ تقرير املدقق حول الكشوف املالية،  األقربجيب أن يكون تاريخ التصرحيات الكتابية  -
جيب أن تشري التصرحيات الكتابية إىل كل الكشوف املالية، و كل الفرتات اليت يغطيها تقرير  و ليس بعده

 .املدقق

 :شكل التصرحيات الكتابية: خامسا -

 اإلدارةحني تطالب  .جيب أن تكون التصرحيات الكتابية على شكل رسالة تأكيد موجهة إىل املدقق  -
قانونيا، بإصدار "شهادات عمومية" كتابية تذكر فيها مبسؤولياهتا و يعترب املدقق أهنا تقدم كل أو جزء من 

يشرتط فيها أن تتطرق إىل  الرسالة التأكيد ، فإن  املذكورتان أعاله التصرحيات املطلوبة يف الفقرتني  
  . املسائل املتضمنة يف تلك الشهادات

 :التشكيك يف مصداقية التصرحيات الكتابية املطلوبة و الغري متحصل عليها :ا سادس -

 :التشكيك يف مصداقية التصرحيات الكتابية  -

، أو حىت يف التزامها حياهلا أو اإلدارةأو واجبات  أخالقياتإذا شكك املدقق يف كفاءة، نزاهة و   -
التصرحيات كتابية كانت أو شفهية، و   تنفيذها، عليه أن حيدد مدى تأثري شكوكه حول مصداقية تلك

  .كذلك على العناصر املقنعة على العموم

، على املدقق وضع إجراءات األخرىبالتحديد، إذا كانت التصرحيات الكتابية مناقضة للعناصر املقنعة  -
  .حماولة منه يف حل هذه التناقضات الالزمةالتدقيق 

                                                           

 .02ص  ،مرجع سبق ذكره   ،   805NAA املعيار اجلزائري للتدقيق  1 
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، أو حىت التزامها اإلدارةأو واجبات  أخالقياتتقييم الكفاءة، النزاهة،  إذا مل يتم حل املسألة، عليه إعادة النظر يف
حياهلا أو تنفيذها ، وعليه أن حيدد مدى تأثري ذلك على مصداقية التصرحيات كتابية كانت أو شفهية و على 

 .العناصر املقنعة على العموم

مبا فيها تلك املتعلقة  الالزمةإذا خلص املدقق إىل أن التصرحيات الكتابية ليست موثوقة، عليه أخذ التدابري  -
 .احملتمل على الرأي الوارد يف تقريره األثربتحديد 

 :تصرحيات كتابية مطلوبة و غري متحصل عليها  -

  :تصرحيا أو عدة تصرحيات كتابية من تلك املطلوبة، على املدقق اإلدارةتقدم عندما  -

 حول هذه املسألة،  اإلدارةمناقشة  -

و تقييم أثر ذلك على مصداقية التصرحيات كتابية كانت أو شفهية أو على  اإلدارةإعادة تقييم نزاهة  -
 العناصر املقنعة على العموم، 

 .احملتمل حول الرأي املعرب عنه يف تقرير املدقق األثرتعلقة بتحديد اختاذ التدابري املناسبة، مبا فيها تلك امل  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



الدولية ومدى تطبيقها يف اجلزائر . تدقيقالعام ملعايري ال اإلطار  الفصل الثالث 
 

206 
 

 
 
 
 

املعلومات املتضمنة يف  كل النقاط املذكورة يف هذا النموذج موافقة، و بشكل مستقل عن              
  .بغض النظر عن التصرحيات الكتابية اليت قد يعتربها حمافظ احلسابات ضرورية 580م.ج.ت 

  .غري تلك القانونية األخرىعلى ذلك، فإنه جيب تكييف هذه الرسالة يف إطار التدقيقات  عالوة
 )ترجع إىل حمافظ احلسابات على ورق برأسية الشركة(

 ..................سيدلا
 حمافظ حسابات

 )العنوان(
جه إليكم هذه الرسالة تطبيقا ملعايريكم و ممارساتكم املهنية يف إطار تدقيقكم القانوين للكشوف املالية تو 

 .........املقدمة من طرف اهليئة املخولة بتاريخ........مع

 صايف امليزانية...............دج  -

 النتيجة الصافية للسنة.........دج   -

 مبلغ التكاليف و النتائج، الصافية من الضرائب، املسجل يف حساب ترحيل من حديد .............دج   -
باعتبارنا مسؤولني عن  الذي يهدف إىل إبداء رأي حول مصداقية و انتظام و الصورة املطابقة للكشوف املالية

الداخلية و بعد أن قمنا بطلب املعلومات املؤسسة........، عن إعداد الكشوف املالية مع وضع نظام املراقبة 
اليت اعتربناها ضرورية حىت نتمكن من إصدار التصرحيات الكتابية، و نؤكد لكم، فيما يلي، و بنية صادقة و 

  :على قدر علمنا، املعلومات و التأكيدات اليت قدمت لكم يف إطار مهمتكم

عية املالية و النتيجة، بشكل منتظم و نزيه و مت إعداد الكشوف املالية على مسؤوليتنا قصد تقدمي الوض -
 .طبقا للمعايري اجلزائرية للمحاسبة

 .و الغش األخطاءقمنا بتصور و وضع حيز التنفيذ عمليات مراقبة هتدف إىل تفادي و كشف    -

 اإلدارةمنوذج رسالة 

 )رسالة تأكيد حول احلسابات السنوية(

 مثال: مهمة حمافظة احلسابات
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مل تنتهي إىل علمنا أية نقائص يف نظام املراقبة الداخلية أو ضعف من شأهنم أن يؤثروا بشكل معترب على  -
 . لكشوف املاليةا

  .ت سيكون هلا أثر معترب على الكشوف املالية يف جمملهاالتوجد أية اختال ال -

، وقع منذ االعتبار، غري تلك اليت مت أخذها بعني  األحداثإىل يومنا هذا، مل ينته إىل علمنا أي من   -
  .ة يف امللحقت يف احلسابات أو أي عاملالبات و الذي قد يتطلب إحداث تعديتاريخ إقفال احلسا

مل ينته إىل علمنا، إىل تاريخ اليوم، أي حدث أو أية صفقة ميكن هلما أن يؤثرا بشكل معترب على   -
الكشوف املالية أو، برغم خلومها من أي أثر على هذه الكشوف، من شأهنما أن يكونا هلما أثر اجيايب أو 

 سليب معتربين على الوضعية املالية املستقبلية ملؤسستنا، 

الغش املعتربة املرتكبة أو تلك موضع الشك، و اليت جيب أخذ نتائجها بعني  حباالت بإعالمكممنا ق  -
 عند إعداد الكشوف املالية،  االعتبار

 قمنا بتطبيق القانون بقدر املستطاع و يف حدود علمنا به،   -

فاتر احملاسبية للمؤسسة، ي عقد/اتفاقية من املفرتض أن تقيد يف الدألالعمليات و/أو النتائج املالية كل   -
 هي مدونة فعال و ينعكس ذلك بشكل صحيح يف الكشوف املالية، 

  :ل السنة، قامت املؤسسةالخ -

 : اإلدارينيإبرام اتفاقيات نظامية مع  -(أ( -

- ............. 
  .مل تربم أية اتفاقية -)ب(  

جاري السنة، مل متنح املؤسسة أي قرض، كفالة، دعم أو سحب على املكشوف على حساب  خالل  -
  .من إدارييها يأل

  .االجتماعياجلبائية أو هيئات الضمان  اإلدارةيوجد أي نزاع مع  ال -

  .لالستغالجديد من شأنه هتديد استمرارية ا مل ينته إىل علمنا أي حدث -
 )ضرورية أي مسائل أخرى قد يعتربها املدقق)

 .اإلدارةاملسريين أو رئيس جملس 
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 بالبيئة اجلزائرية : تدقيقتطبيق املعايري الدولية لل متطلبات : املطلب الثاين
نعين مبتطلبات التطبيق من أجل االنتقال من النظام املعمول به إيل نظام جديد جيب على الدولة واملؤسسات بشكل 

ا تأهيل املؤسسات واالقتصاد اجلزائري لتبين هذا هنواإلصالحات اليت من شأخاص القيام مبجموعة من اإلجراءات 
 . 1النظام 

ذلك يقصد مبتطلبات التطبيق ما ينبغي على اجلمعيات املهنية واملؤسسات املهتمة جبانب املهنة احملاسبية ومكاتب ك
ا أن تقوم به من أجل تطبيق املعايري احملاسبة على املستوى احمللي، واملؤسسات العلمية واجلامعات واملعاهد وغريه

اجلديدة اليت  التعديالتكل كفؤ وسليم وذلك بناء على الدولية للمراجعة أو احملاسبة مبا يرتبط بالبيئة اجلزائرية بش
 .2ليةالدو قامت هبا الدولة اجلزائرية. وبالتايل فمتطلبات التطبيق جاءت أجلل حتقيق اهلدف باندماج البيئة اجلزائرية بالبيئة

 انطالقا من التايل ميكن حتديد املتطلبات كالتايل :

والتعرف على خمتلف  يها نتقالية يتم فيها االستعداد لتبنحتت االختبار من خالل مرحلة اه املعايري ضرورة وضع هذ -
  ؛هذه املعايري  معامل

حتضري ندوات ودورات من قبل متخصصني يف املعايري الدولية من مجعيات مهنية ومكاتب حماسبة وتدقيق وحمافظي   -
احلسابات واخلرباء احملاسبيني يف كيفية تطبيق املعايري الدولية مع اخذ بعني االعتبار البيئة اجلزائرية وتوافقها مع هذه 

 ؛املعايري 

 ؛ وامللتقيات نتدياتاملمن خالل العديد من ملعايري ه االتوضيح اجليد ملعامل هذ -

بنشر وتوصيل كل ما يتعلق باملعايري  تدقيقاملهتم جبانب احملاسبة وال اجلامعات واملعاهد واملؤسسات املهنية حث  -
 ؛ احلديثة وكيفية تطبيقها التعديالتاجلديدة وفق 

هذه  اهليئات املتعاملة معوإصالح تنظيمات خمتلف  هبذه املعايري  حتديد خمتلف التشريعات واإلجراءات اليت تتعلق -
 ؛ املعايري 

                                                           

لسادس،جامعة االعدد ا  -، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا  "يف اجلزائر  IFRS/IAS ))  اجلزائرمتطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد يف "كتوش عاشور ،   1 
    .308شلف ،ص

  2 سـايـــج فــايـز ، مرجع سابق  ، ص 213.
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والقيام  لتدريس هذه املعايري أساتذة اجلامعات واملعاهد وبالتنسيق مع اجلمعيات املهنية إعداد وتأهيل وتكوين -
 بإدراجها ضمن املناهج اجلديدة يف السنوات القادمة؛ 

 ؛ة هبذه املعايري اجلزائرية وتأهيل خمتلف األنظمة التسريية املرتبطضرورة دراسة واقع املؤسسات  -

تقرب من اجلامعات هبدف احلصول على املعرفة الدقيقة بشأن كيفية لاخلارجيني  دققنيوامل األعمالرجال  إلزامية  -
 ؛ التعديالتسري وتطبيق هذه 

 ؛اسة هذه التعديالت لدر تكوين ورسكلة اإلطارات واملختصني واألكادمييني وتأهيلهم  -

 القيام بدورات تدريبية متخصصة يف جمال التعديالت اخلاص باملعايري الدولية للتدقيق وإشراك مكاتب التدقيق و -
 ؛املرتبصني فيها يف هذه الدورات 

  ؛ مبعايري التدقيقجتديد الربامج البيداغوجية اخلاصة  -  

 ؛للقيام هبذه التعديالت املالية املناسبة لتغطية تكاليف  ةاألظرفختصيص -

 تدقيقوفقا للمعايري الدولية لل تدقيقالاحلكومية، بفرض التعامل على املؤسسات الكربى لتقدمي تقارير  يئاتاهلقيام  -
 .التعديالتث ابأحد

 :1الدولية التدقيقمزايا تبين معايري 

بشكل عام. فبالنسبة للمنشات اليت  ملكاتب التدقيقالدولية يقدم العديد من املزايا واملنافع  تدقيقمعايري ال إن تبين
املالية  األسواقتتمثل يف تسهيل اجملال هلذه املنشات بالدخول إىل  األساسيةفان املنفعة التدقيق الدولية تتبىن املعايري 

 واليت توفرها املعايري الدولية.  تدقيقيةتطلبات الفصاح واملمن اإل ادينالعاملية واليت غالباً ما تشرتط حد 

أكثر وخاصة من قبل خدمات هذه املكاتب جيعل الطلب على  كاتب التدقيقري من قبل املكما إن تبين املعاي
 . األجانباملستثمرين 

                                                           

يف مواجهة  ملتقي الدويل حول :"النظام احملاسيب املايل  ، -التجربة االردنية  -تبين معايري احملاسبة واالبالغ املايل الدولية بني النظرية والتطبيق"نصار، حممد أبو  1 
،بتصرف، ص  2011ديسمرب 12-13،   جامعة سعد دحلب البليدة املعايري الدولية للمحاسبة و املعايري الدولية التحدي، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،

02  /03. 
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عالية وقابلة أما بالنسبة ملستخدمي البيانات املالية فان مزايا هذا التبين تتمثل يف توفري معلومات ماليـة ذات جودة 
 األخرى يف دول أخرى. كاتب للمقارنة مع امل

قـرارات من اإلفصاح يساعد مستخدمي القوائم املالية يف عملية اختـاذ ال ادينكما إن تبين املعـايري الدوليـة يوفر حد   
 املاليـة الرشيدة. 

 األجانبسهولة للفهم واالستيعاب من قبل املستخدمني  أكثركما تعترب القوائم املالية املعدة بناء على تلك املعايري 
 . للقوائم املالية

فري حماسبني فان تبين املعايري الدولية يساعد على االرتقاء يف املهنة مـن حيـث تو والتدقيق أما بالنسبة ملهنة احملاسبة 
 مؤهلني قادريني على العمل وفق هذه املعايري يف معظم دول العامل. مدققني 

واملصطلحات احملاسبية بني الدول املختلفة. كمـا يساعد  واإلفصاحالقياس  أسسكما يـساعد على توحيد العديد من 
ديها معـايري حماسبية خاصة هبا حيث تتميز يف الدول اليت ال يوجد لـ تدقيقلدولية على النهوض مبهنة التبين املعايري ا

دول حمددة. كما  إىلوضـعت بنـاء علـى ظـروف واحتياجات معظم الدول ومل تكن موجه  بأهنامعايري احملاسبة الدولية 
عليها متتاز بقبوهلا وتبنيها مـن قبـل العديد من دول العامل، مما يسهل بالتايل مقارنة القوائم املالية املعدة بناء  أهنا

 .لشركات من دول خمتلفة
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التشريعية املنظمة للمهنة التدقيق يف اجلزائر مع املعايري الدولية  راسيمالقوانني وامل تالئم املطلب الثالث :
 للتدقيق :

الصادرة عن  تدقيقاملعايري الدولية لليف اجلزائر ومقارنتها مع  تدقيقملنظمة ملهن القراءة النصوص التشريعية ا اللمن خ
 :1 ما يلي نالحظوالتأكد الدولية،  تدقيقجملس معايري ال

 : نقاط التوافق -

  :ما يلي مالحظةبالنسبة لنقاط التوافق، ميكن 

على أمهية عملية التعيني تتم وفقا لدفرت الشروط يوضح مجيع  32-11ينص املرسوم التنفيذي رقم  :دقق تعيني امل -
رقم  تدقيقا جاء يف املعيار الدويل للاحلقوق والواجبات للطرفني واجلهة اليت تعينه وكذا خطاب التكليف، وهو م

" واملعيار الدويل للمراجعة رقم  تدقيقلدولية للوفقا للمعايري ا تدقيقاملستقل وتنفيذ ال دققالعامة للم هدافاأل" 200
  "على شروط التكليف باملراجعة؛ االتفاق" 210

لدى اجمللس الوطين للمحاسبة جلنة مراقبة  إنشاءعلى  01-10من القانون رقم  05: نصت املادة رقابة اجلودة -
  "القوائم املالية؛" رقابة اجلودة ملراجعة 220النوعية وهو ما يتوافق مع املعيار رقم 

 46، 30واملراجع الثانوي: وهو ما نصت عليه املواد  (األولاملسؤول ) أو املسري  األساسيحتديد مهام املراجع  
اعتبارات خاصة عند مراجعة القوائم "600 وهو ما يتوافق مع املعيار رقم  01-10من القانون  49و  48، 47،

 ي الفروع؛ املالية للمجمعات مبا فيها أعمال مراجع

على التقرير اخلاص بالتهديد  25سيما يف مادته  ال 01-10من بني ما نص عليه القانون  التقرير وأنواعه:- 
" املؤسسة املستمرة"، والتقرير 570رقم  تدقيقللنشاط املؤسسة، وهو ما ينص عليه املعيار الدويل  الستمراريةاحملتمل 

" 265وهو ما يتوافق مع املعيار الدويل رقم  25الذي جاء يف نفس نص املادة رقم املتعلق بإجراءات املراقبة الداخلية 
 "؛ دارةواإلالداخلية للمكلفني باحلوكمة  عن نواحي القصور يف الرقابة غإلبالا

مبلفات الزبائن ملدة  االحتفاظعلى ضرورة  40يف مادته  01-10حيث نص القانون  التوثيق وحفظ امللفات: -
 .تدقيق" "وثائق ال230العهدة وهو ما يتوافق مع املعيار الدويل رقم  االنتهاءسنوات ابتداء من آخر سنة  10
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 :و الالتوافق  االختالفنقاط -

يف اجلزائر للنقاط التالية واليت تنص عليها املعايري الدولية  تدقيقية التالية ملمارسة مهنة المل تتعرض النصوص القانون
 :1 تدقيقلل

 تقييم املخاطر؛  -

 ئمتها؛ الومدى كفايتها وم باتاإلثأدلة   -

 ؛ ( العينة وحدودها وما مدى تعبريها حجم) االنتقائية االختبارات وإجراءات التدقيق عينات  -

 ذات العالقة؛  األطراف  -

 ؛ دققيزانية وأثرها على تقرير املامل إقفاللتاريخ  الالحقة األحداث  -

 الداخلي؛  دققل املمراعاة عم  -

 .من عمل خبري االستفادة -

 قواعد ممارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر مع البيئة الدولية للمعايري التدقيق :تكييف املطلب الرابع :
من خالل دراسة واقع مهنة احملاسبة ومهنة التدقيق يف اجلزائر والقوانني والتنظيمات اليت حتكمها ومدى توافقها مع 

وجدنا جمموعة كبرية من املعايري والقوانني اليت حتكمها واليت تسعى إيل تطوير املهنة والرقي هبا املعايري الدولية للتدقيق 
ثقة يف سالمة املعلومات احملاسبية املقدمة من طرف أصحاب املهنة وتوجيهها وإعطاءها املزيد من املصداقية وال

 .ملستعمليها من اجلهات املختصة  

 لكنها مازالت حلد الساعة حرب على ورق مل تطبق يف امليدان وبقيت جمرد نصوص قانونية يف جريدة رمسية ويرجع ذلك إيل عدة أسباب

 : 2أمهها 

عدم وجود جهات خمتصة وهيئات ملتابعة تطبيق هذه النصوص القانونية واختالط الصالحيات بني اجمللس  -
واملصف الوطين للخرباء احملاسبيني وبالتايل هز مصداقية مهنة التدقيق ،والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات  ،احملاسبة

 ؛وإفراغ هذه النصوص من حمتواها 

                                                           

  1 مجال عمورة ، مرجع سابق   ، ص 12.
  2 مجال عمورة ، مرجع سابق  ، بتصرف ، ص 13.
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مات أو املذكرات املنهجية املفسرة للقوانني واملراسيم ) كاملذكرة املنهجية املتعلقة بالتثبيتات التأخر يف إعداد التعلي -
 ؛واملخزونات الصادرة عن اجمللس الوطين للمحاسبة سنة بعد بداية تطبيق النظام احملاسيب املايل (

فأصبح مزاول املهنة يهتم بإعداد التقرير دون الدخول يف ،نقص الدورات التكوينية للمرتبصني واملزاولني للمهنة -
 ؛ميدان 

 ؛عدم االستفادة من اخلربات األجنبية والوطنية الكفئة يف جمال التدقيق واحملاسبة  -

 ؛قلة التدريب  والرتبصات الداخلية واخلارجية لزيادة الكفاءة يف جمال املهنة - 

عدم معرفة املؤسسات اجلزائرية مبا هلا وما عليها جتاه حمافظي احلسابات واخلبري احملاسيب واحملاسب املعتمدة ) ثقافة  -
 ؛احلقوق والواجبات(

غياب املنافسة واملصداقية بني مكاتب التدقيق الوطنية واألجنبية مما انعكس على شكل التقارير اليت أصبحت -
 .ؤسسة اجلزائرية  شكلية ال تعرب عن واقع امل

 :وعليه نقرتح مايلي 

  ؛تصخري هيئات خمتصة يف جمال احملاسبة والتدقيق تسهر على مراقبة تطبيق القوانني  -

 ؛جتديد قوانني جديدة متاشيا مع القوانني واللوائح الدولية يف جمال احملاسبة والتدقيق -

 ؛حتضري دورات تكوينية للمرتبصني يف جمال التدقيق وربط هذه الدورات باجلانب امليداين   -

 ؛ضمان شفافية املعلومات املقدمة من اجلهات املختصة والتأكد من مصداقيتها   -

ت االستفادة من االجتهادات املقدمة عن جملس االحتاد الدويل للمحاسبني واليت تصدر يف شكل معايري من وق  -
 ؛إيل أخر وتلقى القبول العام 

 .االعتماد على معايري التدقيق الدولية جنبا إيل جنب مع معايري احملاسبة الدولية   -
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: خالصة الفصل  

معايري التدقيق الدولية فوائد  فل،الدولية ومدى تطبيقها يف اجلزائر تدقيقاإلطار العام ملعايري المت يف هذا الفصل دراسة 
ري، وأن تكون مبلغة كثرية؛ على شرط أن تكون هذه املعايري مقبولة ومتعارف عليها ومناسبة وموثقة بشكل حتري

تحسني ، لغرض للتطوير وال آلخرأي غموض من أذهاهنم، ويلزم إعادة النظر فيها من حني  إلزالةجلميع أعضاء املهنة 
اصلة من جهة ومعاجلة أوجه مسايرهتا للمستجدات احل  القصور اليت تظهر أثناء تطبيقها. 

   من خالل دراسة واقع مهنة احملاسبة ومهنة التدقيق يف اجلزائر والقوانني والتنظيمات اليت حتكمها ومدى توافقها مع 
وجدنا جمموعة كبرية من املعايري والقوانني اليت حتكمها واليت تسعى إيل تطوير املهنة والرقي هبا املعايري الدولية للتدقيق 

وإعطاءها املزيد من املصداقية والثقة يف سالمة املعلومات احملاسبية املقدمة من طرف أصحاب املهنة وتوجيهها 
 .مل يتم تطبيقها على ارض الواقع لكن اغلبها الزالت حرب على ورق  ،ملستعمليها من اجلهات املختصة  
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 :متهيد 

ولكن مع بداية نسبة للجزائر لمعايري نظرية با ISAعلى مدى السنوات املاضية اعتربت معايري التدقيق الدولية 
 واجلزائر يف تبين  مثان معايري جديدة وفرضت تطبيقها على الساحة ، وبغرض تدعيم دراستنا النظرية  بدأت 2016
، حيث قمنا جانب تطبيقي هلا ، يتم يف هذا الفصل قياس مدى توافق اجلانب النظري مع الواقع امليداين  إضفاء
 .لتدقيق يف اجلزائر استمارة تعكس رؤية املهنيني املختصيني يف جمال احملاسبة وا بإعداد

 :أربع حماور أساسية ستمارة املدروسة الا تضمنت

 متطلبات تقارير التدقيق اخلارجي . :ولاحملور اال 

 :املتعلــق مبهــن اخلبــري احملاســب و حمــافظ 01_10إعــداد تقــارير التــدقيق اخلــارجي وفــق اإلصــالحات الــواردة بالقــانون  احملــور الثــاين

 احلسابات و احملاسب املعتمد.

 إلزامية تطبيق املعايري التدقيق الدولية  :لثاحملور الثاISA .باجلزائر 

 جلزائر .تكاليف تبين معايري التدقيق الدولية يف ا :رابعاحملور ال 

تقدمي الدراسة  األولمطالب  ففي املبحث أربع  إيلوكل مبحث ثالث مباحث  إيلسنتطرق من خالل هذا الفصل  
من خالل دراسة عينة البحث و حدود الدراسة طبيقية تسيتم دراسة املنهجية املتبعة يف الدراسة ال امليدانية حيث

 .والصعوبات اليت واجهتها الدراسة 

 االستمارة و إعداد إيلسنتطرق  األولوحتضري االستمارة  ففي املطلب  إعداديف املبحث الثاين سيتم دراسة كيفية  أما
 .تفريغ االستمارة     إيل سنتطرقلالستمارة ويف املطلب الثالث  األساسييف املطلب الثاين شكل واهليكل 

 ختص أساسية حماور أربعة تضمينها مت واليتاملدروسة كل حماور االستمارة خمتلف النتائج لحتليل أما املبحث األخري 
 واستطالع وجدت إن االختالفات استيضاح مع اجلزائري الواقع على إسقاطهما وحماولة ، للتدقيق الدولية املعايري
 . الدويل بالركب اجلزائر حلاق إمكانية و ضرورة مدى
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  تقدمي الدراسة امليدانية  املبحث األول : -
 :أدوات الدراسة  : األولاملطلب  -

املوضوع الذي حنن يف صدد دراسته واملتعلق بتقارير املدقق اخلارجي ومدى إلزامية تطبيقها وفق   متاشيا مع طبيعة
وهذا سعيا إلعادة تطوير واالرتقاء  ،و إسقاط هذه الدراسة على بيئة املدقق اجلزائري  ،  ISAاملعايري التدقيق الدولية 

املهنة مبا يتواءم مع التوجهات وما يوافق هذا التطور من تشريعات وقوانني حتكم هذه  ،هبذه املهنة وفق البيئة الدولية 
 اعتمدنا على مجلة من األدوات للوقوف على اجلوانب ،واستنادا ملعاجلة  متطلبات هذا املوضوع يف امليدان    ،العاملية 

 :ومن أهم هذه األدوات املستعملة  ،اليت تكفل أفضل  معاجلة للموضوع للوصول إيل النتائج املرجوة من الدراسة 
 
  ؛الوثائق والبيانات 
  ؛املقابالت الشخصية 

   ؛االستبيان 
لكن يف ظل قصور هذه أدوات للخروج بنتائج دقيقة  ،اعتمدنا على هذه األدوات من اجل إجياد التكامل بينها 

     ملا يل هذا األخرية من أمهية عند الباحثني جلمع البيانات  ،حولنا تدارك هذا القصور بالرتكيز على االستبانة 
  .تبيان وما يبني أمهية هذه األداة أن معظم هذه األدوات السابقة الذكر ما هي إال  أدوات مكملة لعملية االس،األولية

 :الوثائق والبيانات :الفرع األول 
باعتبارنا  ،متت عملية مجع املعلومات والبيانات من مصادر ووثائق اليت هتتم مبجال التدقيق واحملاسبة يف اجلزائر 

 :وتشمل هذه الوثائق مايلي  ،اعتمدنا على هذه الوثائق من بداية البحث واستمرت معه 
 
  ؛القوانني واملراسيم والنصوص التشريعية الواردة يف اجلريدة الرمسية 
  ؛اجملال  نفس يف دكتوراه وأطروحات ماجستري ومذكرات مقاالت منامللتقيات واألحباث العلمية 
 ؛التقارير والنشرات العلمية الصادرة عن اهليئات واملنظمات العلمية 
 ؛النشرات اليت يصدرها جملس احملاسبة 
 للمحاسبني ؛ الدويل االحتاد إصدارات 
   ؛ تدقيقلل الدولية املعايري بتبين املتعلقة جلان إصدارات 
  ؛دراسات أجريت من طرف مكاتب يف اخلارج 
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بوتية " يف مقدمتها  الشبكة العنك يأيت أخرىذلك اعتمدنا يف مجع معلوماتنا على قنوات معلومات  إيل إضافة 
 االنرتنت" 

  و  من خالل االتصال الدائم واملستمر  وتصفح العديد من املواقع واجملالت الدولية االلكرتونية اخلاصة مبجال احملاسبة 
 .كذا التدقيق   

 :املقابالت الشخصية :الفرع الثاين 
حيث قمنا بسلسلة  ،إن املقابلة الشخصية يف هذه الدراسات تلعب دورا هام كمصدر مباشر للحصول على املعلومة 

يف جمال التدقيق واحملاسبة متحور احلوار معهم عن إمكانية تطبيق معايري التدقيق الدولية يف  املهنينيمن املقابالت مع 
وما سبب تأخر  ،رض الواقع أعلى   هناك إمكانية لتطبيقها وهل املعايري التدقيق اجلزائرية  الصادرة مؤخرا ،اجلزائر 

 :ومن بني احملاورين  .وهل البيئة اجلزائرية الزلت غري مؤهلة ملثل هذه املعايري  ،يف ساحة الوطنية   إصدار هذه املعايري
 
  ؛حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين ،أعضاء يف املصف الوطين للخرباء احملاسبيني 
  ؛أساتذة جامعيني متخصصني يف التدقيق 
  ؛ موظفي وإطارات يف احملاسبة والتدقيق يف مؤسسات اقتصادية 
  تدقيقالمرتبصني يف مكاتب . 

ملا يل املقابالت الرمسية من إجراءات كطلب العديد  ،ن تركيزنا كان أكثر على املقابالت الغري الرمسية إيف هذا الصدد ف
مما قد تتسبب هذه اإلجراءات اإلدارية من صعوبة  ،من املهنيني لطلب مسبق يودع لدى أمانة الشخص املراد مقابلته 

ف مما اثر هذا سلبا على جودة املعلومة املستسقاة من األطرا ،احلصول على املعلومة أو حىت ميس سرعة الوصول هلا
 .اليت حاورناها خصوصا فيما يتعلق باملمارسني للمهنة  

  :االستبيان  :املطلب الثاين 
وألجل الوقوف إيل إدراك ،رغم ما سبق ذكره من األدوات واألساليب مت االعتماد عليها للحصول على املعلومات 

 إيلالسابقة اضطررنا  األدواتاملشاكل واملصاعب اليت وجههتها  وأمام ،جيد للموضوع والفهم الصحيح للظاهرة  
 .السابقة  األدواتاالعتماد على االستبيان لتجاوز النقائص يف 

 :حتضري االستبيان   :الفرع األول 
 اليتهذه االستمارة  إلعداداملنهجية املتبعة  إيلتقدمي الدراسة امليدانية من خالل التطرق  طلبسنستعرض يف هذا امل

   وحدود  ، املستخدمة اإلحصائي التحليل وأساليب البيانات، مجع ، أساليبدروسة امل وعينة جمتمع ، تتضمن
 .ماهي الصعوبات اليت ووجهتها دراستنا  الدراسة و
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 :للدراسة  املنهجي اإلطار -
دراسة والتحليل بإتباع املنهج الوصفي يف عرض البيانات واملنهج التحليلي  يف حتليل  على اأساس امليدانية الدراسة تقوم

  .النتائج الدراسة اليت هتدف إيل معرفة مدى تطابق الواقع النظري مع اجلانب التطبيقي للدراسة 
 : البيانات مجع :الفرع الثاين  -

البيانات حيث تعتمد الدراسة على نوعني من البيانات وهي  ،هبا   للقيام بأي دراسة البد من مجع البيانات املتعلقة
 . والبيانات أولية  ثانوية
 : البيانات ثانوية:أوال 

 و التدقيق اخلارجي  يف السابقة الدراسات و الكتب على اإلطالع على واعتمدت النظري، اجلانب تابيان متثل يه
 .الدراسة هذه يف إثراء أجل من ،املعايري الدولية 

 : األولية البيانات :ثانيا 
 معتجم نم ةعين ىعل االستبيان استمارات عتوزي لالخ نم اعليه ولاحلص يت مت ال ةدراسلل دايناملي باجلان اتبيان يه

 برنامج   باستخدامحتليلها و  اتفريغه مث نوم على جمموعة من األسئلة اليت مت حصرها وجتميعها  تشتمل واليت ةالدراس
 .  EXECLوبرنامج   SPSS 20برنامج احلزمة اإلحصائية

 :حدود الدراسة والصعوبات اليت واجهاهتا  :املطلب الثالث 
 :حدود الدراسة  :الفرع األول 

 :تتمثل حدود الدراسة يف مايلي 
تقارير التدقيق اخلارجي مع البيئة  مالئمة مدى ما إىلالوصول  هو الدراسة هذه من الغرض : املكانية احلدود -

 احلصول بغرض واليات عدة ومشلت ، اجلزائرية للجمهورية اجلغرافية احلدود يف الدراسة فاحنصرت ،الدولية للتدقيق
لصعوبة   املهنيني من خاصة املناطق بعض يف الدراسة مع التجاوب الكثريين لرفض وكذلك ، ممكنة عينة اكرب على

  .االنتقال هلم وإرساهلا عرب االنرتنت 
 . السنة نفس من ديسمرب إىل2016   شهر سبتمرب بني ما للفرتة الدراسة هذه امتدت : الزمنية احلدود -
 ومهنيني من األساتذة جامعيني وطلبة دكتوراه يف جمال التدقيق  أكادمييني الدراسة هذه مشلت : البشرية حلدودا -

 . اجملال نفس يف مهنية خلربة امتالكهم أو ، التدقيق و احملاسبة يف علمية شهادات على حائزين
تنظيم مهنة  كذا و تقارير التدقيق اخلارجي  من بكل املرتبطة باحملاور الدراسة هذه اهتمت : املوضوعية احلدود  -

 . اجلزائري الواقعالئمة تقارير الدولية للتدقيق مع م إمكانية مدى دراسة و ، التدقيق يف اجلزائر 
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 .الدراسة صعوبات: الفرع الثاين 
من إصدار معايري تدقيق  امليدان يف اجلزائر تشهدها اليت التطورات مع زمين كإطار وتزامنه وحداثته املوضوع أمهية رغم

 توضيح كنمي واليت الصعوبات بعض من الدراسة ختلو مل ، موضوعية نتائج لتحصيل الطالب سعي ورغم ، جديدة 
 : اآليت يف أمهها
رقم اجلدول خالل من نلحظه ما وهو ، املهنيني من خاصة ، الدراسة مع العينة أفراد من العديد جتاوب عدم  
 ؛ موزعة 83 أصل من 55 هيسرتجعة امل االستمارات كون(   11) 
 ؛ عليه جيد اطالع هلم أفراد على احلصول وصعوبة املوضوع حداثة  
  قلة اخلرباء احملاسبيني وحمافظي احلسابات يف والية  وتكتلهم يف اجلزائر العاصمة مما اضطرنا للتنقل إيل واليات

 ؛أخرى مما أدى إيل صعوبة التحصيل املعلومات من هؤالء املهنيني بسبب التماطل أو انشغاهلم يف العديد من املرات 
العديد بني التنقل ألزمه ما وهو ،  والتدقيق احملاسبة يف التخصص ذوي من األكادمييني أشراك باحثال على كان 
 ؛ اجلامعات من
   قلة االسرتجاع االستمارات املبعوثة عن طريق الربيد االلكرتوين ألسباب جنهلها. 

 .جمتمع وعينة  الدراسة  :املطلب الرابع 
  :يلي كما وذلك بيانات العينة، اختيار ومجع  وأسلوب وعينتها، سةراالد جمتمع هذا املطلب يوضح

 :جمتمع الدراسة  :الفرع األول 
ضروري جدا للمستجوب حيازته ف ، العملي و العلمي املؤهل أساسي كشرط وضعنا سةو در امل لفئةل اختيارنا عند

 رمبا و لألكادمييني بالنسبة التدقيق و سواء ليسانس أو ماسرت أو ماجستري أو دكتوراه  احملاسبة يف علمية لشهادة
 .للمهنيني  بالنسبة  العالقة ذات الشهادة

 .اشرتطنا بالنسبة للمهنيني املستوى الوظيفي وحددناه مبحاسب معتمد أو حمافظ حسابات أو خبري حماسيب  
سنوات  10سنوات ومن  10سنوات إيل 5سنوات و من  5بالسنوات العمل واليت حصرناه اقل من  اخلربةحددت  

  .سنة  15سنة  وأكثر من   15إيل 
فئات : بأربعالدراسة ممثلة  جمتمعفكانت   

ق (وتدقييني واملتمثلة يف )  األساتذة اجلامعيني ختصص حماسبة ميفئة األكاد :الفئة األوىل    
.حمافظي احلسابات  :الفئة الثانية   

.اخلرباء احملاسبيني  :الفئة الثالثة    
.احملاسبني املعتمدين  :الفئة الرابعة    
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كادمييني األ كونرأيني   بني ج املز  هو ، وكذا املهنيني  األكادمييني ألراء  الدراسة جمتمع يةمشول من دف اهل كان
 يتعلق كون هذا األخري   لموضوعل يقدمون إجابات تكون ذات نظرة نظرية يف حني املهنيني يزودون بإجابات تطبيقية 

 . تطبيقها و هبا االقتناع إىل الوصول قبيل اهل النظري الفهم وجوب بالتايل و ، اجلزائرية املعايري و دولية عايرياملب
 :عينة الدراسة  :الفرع الثاين 

 بشكل العينة حجم حتديد يتم ملفانه ،ةاملعاين أسلوب على االعتماد مت فقد حصره، وصعوبة دراسةال نظرا لكرب عينة
 مع التماشي  فحاولنا ، التماطل أو بالرفض سواء الدراسة مع االختصاص ذوي من العديد جتاوب لعدم أويل وذلك

 بني التوفيق ناحاول أننا كما ، الدراسة جمتمع رؤى تعكس جيدة نسبة إىل الوصول بغرض املسرتجعة االستمارات عدد
 . أخرى جهة من املهنيني و جهة من ألكادميينيهنا تتكون من اأواليت كما ذكرنا  عينةال يحجم

 مستوى على باملهنيني الشخصي االتصال على يف توصيل االستمارات االستبيان إيل عينة الدراسة االعتماد مت قد
 التواصل وسائل عرب أو االلكرتوين الربيد عرباالستمارات  إرسال و ،التدقيق )أي التسليم املباشر (  مكاتب

 .االستمارات  توزيع يف املهنيني وبعض الزمالء بعض على االعتماد مت كما االجتماعي،
 يف موضح هو كما استبيان عينة 55 ومت اسرتجاع العينة، أفراد من فرد 83 على حيث مت توزيع  استمارة االستبيان

 : التايل الشكل
 االسرتجاع ونسبة واملسرتجعة املوزعةاالستمارات  :   ( 11 )رقم ل جدو 

 االستمارات فئة األكادمييني
 املوزعة

االستمارات 
 املسرتجعة

االستمارات 
 الغري مسرتجعة

االستمارات 
 امللغاة

االستمارات 
 املعتمدة 

أساتذة 
 اجلامعيني

29 27 02 00 27 

 االستمارات هنينيفئة امل
 املوزعة

االستمارات 
 املسرتجعة

االستمارات 
 الغري مسرتجعة

االستمارات 
 امللغاة

االستمارات 
 املعتمدة 

حمافظي 
 احلسابات

20 09 11 00 09 

 07 00 09 07 16 اخلرباء احملاسبيني
احملاسبيني 
 املعتمدين 

18 12 03 03 12 

 55 03 25 55 83 اجملموع
 % 26. 66 %3.61 %30.12 % 26. 66  % 100 %النسبة 

 باالعتماد على فرز البيانات  من إعداد الطالبة :املصدر 
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 55 منها استخلص اليت و ، استمارة 83 ب املوزعة قدرت عدد االستمارات ،  ( 11 ) رقم اجلدول خالل من
 عدد متثل وهي اجملال، نفس يفدراسات بال مقارنة للتحليل، مقبولة عينة وهي ، ، للدراسة صاحلة استمارة

 . فيها جاء ما ومناقشة وحتليل معاجلتها، هبدفspss  اإلحصائي الربنامج إىل بياناهتا إدخال مت اليت االستمارات
 ،االستمارات اسرتجاع أجل من املستجوبني بكل االتصال إعادة مت فقد ،األجل بعد وردت قد استمارة وال انه كما
وميكن القول ،جغرافيا  تواجدنا مقر عن بعيدة مناطق يف املهنيني بعض تواجد ورغم ،اإلجابات تقدمي يف املماطلة رغم

 إال اإلحصائي بالربنامج البيانات إدخال يف نبدأ مل أننا اإذ استحالة اإلجابة الكرتونيا من طرف املهنيني النشغاالهتم 
 .املتبقيةاالستمارات   اسرتجاع استحالة من التأكد بعد
 
وقدرت ، الدراسة فرتة انتهاء و التماطل بسبب العينة أفراد من أصال حتصيلها لعدم سواء فألغيت االستمارات باقي أما

 مستوى على املالحظ التناقض بسبب استمارات إلغاء مت كما ، استمارة   25االستمارات الغري مسرتجعة ب
 03وقدر عددها ب  . االستمارة يف احملددة العملية و العلمية الشروط على األفراد هؤالء توافر لعدم أو ، اإلجابات 

 .استمارات 
 لالستمارات املعتمدة  النسبة املئوية :    ( 12 )ل رقم جدو 

 االستمارات ستجوبةفئة امل
 عتمدةامل

 النسبة املئوية
% 

 48.09 27 أساتذة اجلامعيني

 16.36 09 حمافظي احلسابات
 12.72 07 اخلرباء احملاسبيني

 21.18 12 احملاسبيني املعتمدين 
 %100 55 موع اجمل

 باالعتماد على فرز البيانات  من إعداد الطالبة :املصدر 

 
 من فئة املهنيني واليت االستمارات املوزعة أكثر  أن(   12رقم )و اجلدول (  11رقم )نالحظ من خالل اجلدول 

( 83من أصل  16ني ) واليت كانت (  خرباء احملاسبي83من أصل 20فئة وحمافظي احلسابات ) واليت كانت ختص 
( لكن نسبة االسرتجاع كانت ضعيفة من طرف هذه الفئة 83من أصل  18كانت حماسبيني املعتمدين ) واليت  و 

 املستجوبة .
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من الفئة % 16.36(أي بنسبة 55من أصل  09حيث بلغت نسبة االسرتجاع من قبل حمافظي احلسابات ) 
،وقدرت  من الفئة املستجوبة %16.36( أي بنسبة  55من أصل  07وبلغت نسبة اخلرباء احملاسبيني ) املستجوبة 

 من الفئة املستجوبة . %21.18( أي بنسبة  55من أصل  12) احملاسبيني املعتمدين فئة 
أما فئة األكادمييني فكانت نسبة االستجابة أكرب مقارنة مع فئة املهنيني فكانت نسبة االستجابة من طرف األساتذة 

( أي  55من أصل  27وبلغ عدد االسرتجاع )  ، ( 83من أصل 29فبلغ عدد االستمارات املوزعة )اجلامعيني 
 . %48.09 نسبة 

 دراسة كيفية إعداد وحتضري االستمارة  : املبحث الثاين :
والظروف اليت  االستبيان استمارة إعداد لدى مراعاهتا متت اليت العناصرعرض خمتلف  إىل املبحث هذا يف سنتطرق

 تبويب طريقة بدءا من مرحلة بناء االستمارات ، هذه االستمارة مكونات أهم إىل باإلضافة ، متت صياغتها فيها
 املستعملة الوسائل عن فضال والطريقة اليت مت هبا النشر األويل لالستمارة  ، املنتهجة واملعاجلة التفريغ طرق ، األسئلة
 . العينة أفراد من االستمارات حتصيل لدى للتحليل

 :إعداد استمارة االستبيان  :املطلب األول 
 : أمهها االستبيان استمارة إعداده لدى مراعاهتا باحثال حاول اليت النقاط من مجلة هناك
 حبيث تكون قابلة للفهم من قبل من يقراها وال  ، البسيط األسلوب على االستبيان أسئلة إعداد يف الطالب اعتمد

 ؛أخرى تفسريات متعددة  إعطاءميكن 
  متحورت أسئلة االستمارة حول املوضوع املدروس وهو ما مدى أمهية تطبيق معايري التدقيق الدولية يف إعداد تقارير

 ؛املدقق اخلارجي 
  من اجل الوصول  ،حولنا االبتعاد قدر املستطاع عن التعمق يف الطرح األسئلة والغموض لتسهيل على املستجوب

 ؛ إيل اكرب عدد من اإلجابات
 ؛ األوىل الثالثة الفصول يف النظري اإلطار مع االستبيان يف التدرج و الرتتيب توافق 
 (01)املوضحة يف امللحق رقم و قبل اخلروج باالستمارة املعتمدة  االستبيان على التعديالت بعض إحداث 

 ؛ معها التعامل سهولة ملعرفة أولية استمارات وطرح ، (تغيري ، حذف ، إضافة)  
 يف ورأي بعض املهنيني  ، املؤطر واخذ رأيه ذتاساأل استشارة إعداد االستمارة حيث مت  يف احملكمني أراء مراعاة 

 كما لغته، وضوح حيث ومن أجله، من وضعت الذي للهدف االستبيان رات فقا قياس مدى حيث من ، التخصص
 هبدف العينة،فراد أ كل فيها خيتلف اليت قراتالف وحذف بنوده، بتحليل قمنا فقد ، احملتوى بصدق االستبيان يتميز

 .خمتلف بشكل له واالستجابة تمييزل املستجوب قدرة على الوقوف
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 :االستمارة  وبناء ديباجة :املطلب الثاين
 :ديباجة االستمارة :الفرع األول 

 :يف مايلي متثلت ديباجة االستمارة 
واجلهـــة  ،عنـــوان املوضـــوع حمـــل الدراســـة مـــع تقـــدمي للشـــهادة املـــراد احلصـــول عليهـــا  األوىلحيـــث حتمـــل الورقـــة  -

حيــــث الــــتمس الباحــــث مــــن  ،ســــبب القيــــام هبــــذه االســــتبانة لتربيــــر  تقــــدمي لككــــذو إليهــــا  األكادمييــــة املنتمــــي

وأهنـا ال اإلجابة على األسئلة بكل صدق وموضوعية، وتعهد بأن حتاط مسامهاتكم بالسرية التامة، املستجوبني 

 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

كما أشار الباحث يف االستمارة المسه ورقم اهلاتف والربيد االلكرتوين وذلك لزيادة قبـول االسـتمارة والثقـة فيهـا  -

 .مع تشكرهم يف األخري على تفامههم  من طرف أفراد العينة 

 :منها كما قدم الباحث بعض املالحظات -

مبهن اخلبري احملاسب و حمافظ   املتعلق 01-10اإلجابة يشرتط أن تكون على اطالع بالقانون قبل البدء يف  -
 احلسابات و احملاسب املعتمد ،   

 . ISAكما يشرتط أن تكون على اطالع مبعايري التدقيق الدولية   -

                                                                                                                                                                 : بناء االستمارة :الفرع الثاين 

  :مت صياغة األسئلة كما يلي املطلوبة من الدراسة نتائج  إيلللوصول 

 أسئلة مغلقة  -

 أسئلة مفتوحة -

 ة خمتلطة أسئل -

 :فنوع األول يتطلب اختيار إجابات حمددة مسبقا لإلجابة على السؤال ومثال على هذا النوع 

 هل يتوفر  للمدقق اخلارجي اجلزائري اإلمكانيات املادية والبشرية اليت تسمح له بتطبيق املعايري الدولية للتدقيق ؟-
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 موافق                               غري موافق                                     حمايد      

 :أما األسئلة املفتوحة فتتطلب إجابات مفتوحة دون قيود ودون اختيارات ومثال على هذا النوع من األسئلة  

لرفـع مـن قـدرة وكفـاءة مـدقق احلسـابات فيصـبح شـأنه شـأن من وجهة نظركم انتهاج اجلزائر للمعايري التدقيق الدولية من شأنه ا -
 املدققني األجانب؟

الـث مـن األسـئلة وهـي األسـئلة املختلطــة فهـي جتمـع بـني النـوعني األسـئلة املفتوحـة واألسـئلة املغلقــة النـوع الث أمـا -

 :على هذه األسئلة  ومثالومن 

 هل تبين املعايري التدقيق الدولية  ميكن أن يواجه صعوبات يف التطبيق ؟  -

 موافق                                             غري موافق                                 حمايد       -

 ………………………………إذا كانت اإلجابة غري موافق ماهي أسباب ذلك : -

 :هيكل االستبيان    : الثالث فرعال

 :تضمنت قاعدة هذا االستبيان على جزأين أساسيني  

 5وعـــــددها )  تطـــــرق الباحـــــث يف هــــذا اجلـــــزء للمعلومـــــات الشخصــــية للعينـــــة املبحوثـــــة حمــــل الدراســـــة  :اجلــــزء األول 

 . اخلربة املهنية ،املستوى الوظيفي  ،املؤهل العلمي  ،العمر  ،اجلنس  :ومتثلت األسئلة املطروحة يف مايلي (0

 ؛ سؤاال 31 جمملها يف تشكل حماور أربعة إىل املوضوع طبيعة مع متاشيا اجلزء هذا تقسيم متاجلزء الثاين : 
  ؛ متطلبات تقارير التدقيق اخلارجيحول جل األسئلة رت حو مت سؤال  12احملور األول   ضم : األول احملور
املتعلق مبهن 01_10إعداد تقارير التدقيق اخلارجي وفق اإلصالحات الواردة بالقانون  وتناول ، أسئلة 10 ضم : الثاين احملور

 ؛ اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد
 ؛ باجلزائر ISAإلزامية تطبيق املعايري التدقيق الدولية  لدراسة خصصتأسئلة    05 ضم : الثالث احملور
 .  تكاليف تبين معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر  معرفة إىل هتدف ، أسئلة 04 ضم : الرابع احملور

 معامل استخدمنا ، ف املرجو منها اهلد حتقيق على اوقدرهت والدراسة اليت قمنا هبا  االستبيان صدق من للتأكد
 الثبات
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 على يدل ما 0.868 هو للدراسة املقابل املعامل فكان(  ALPHA CRONBACHألفا كرونباخ )    
 وكلما ، والواحد الصفر  بني عادة ينحصر فمعامل ، الواحد من تقرتب كوهنا القياس أداة ثبات من عال مستوى
 .الدراسة أداة صدق إىل يطمئن عال ثبات وجود على ذلك دل الواحد من اقرتب

 

Cronbach's Alpha N of Items 

,868 31 

 SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة                     

 
 :تفريغ االستبيان وحتليل النتائج  :املطلب الثالث
 :اخلصائص الدميوغرافية  لعينة الدراسة  :الفرع األول 

 باملعلومات الدميوغرافية املتعلقة بأفراد العينة املدروسة وحتليلها سيتم يف هذا املطلب عرض النتائج املتعلقة  
 :توزيع أفراد  العينة حسب اجلنس  : أوال 

 
 (03)موجودة يف امللحق رقم  اخلصائص الدميوغرافية للعينة ول اتكرارت ونسب اجلد 

  اجلنس متثيل أفراد العينة حسب  ( 08 )الشكل رقم        توزيع العينة حسب اجلنس  :  (13)رقم ل جدو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة :املصدر                           SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا      
 

 %النسبة  التكرار اجلنس 

 65.5 36 الذكر

 34.5 19 االنثى

 100 55 اجملموع 

 

 

65.5%

34.5%

الجنس 

الذكر االنثى
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أنثى فنسبة الذكور  19ذكر و  36فردا منها   55العينة املدروسة تتكون من  أن 13نالحظ من خالل اجلدول رقم 
 و فنالحظ أن الذكور مستحوذين على مهنة احملاسبة والتدقيق  % 34.5واإلناث تساوي نسبة  %  65.5تساوي 

 هذا راجع ممكن إيل صعوبة املهنة علىو  .معظم اإلناث هم من فئة األكادمييني أي أساتذة اجلامعني 
 .هذه الفئة  

                                                          : عمرتوزيع أفراد  العينة حسب ال  الفرع الثاين
   

        (03)موجودة يف امللحق رقم  اخلصائص الدميوغرافية للعينة ول اتكرارت ونسب اجلد 

 متثيل أفراد العينة حسب العمر  (09)رقم   الشكل            عمرمتثيل أفراد العينة حسب ال   (14)رقم  دولاجل   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا
 
 
 
 

                                         SPSSمستنبط من برنامج  إعداد الطالبةمن  : ملصدرا 
 : يلي ما منه ستخراجا وميكن ، عمريةال الفئات على الدراسة عني أفراد توزيع (14 )رقم اجلدول لنا يوضح   
 األساتذة من  غالبيتهموهم  ،  % 27.3 نسبة يشكلون سنة 30 عن عمرهم يقل يت ال الفئة املستجوبة 

 ؛ وتدقيق حماسبة ختصصوطلبة الدكتوراه   اجلامعيني
 احملاسبيني  من جمملهم يف وهم ،   % 27.3 هي سنة 40 و 30 بني أعمارهم ترتاوح الذين الفئة املستجوبة

 ؛املعتمديني 

 %النسبة  التكرار العمر
أقل من 

 سنة 30
15 27.3 

 30من 
 40إىل 
 سنة

15 27.3 

 40من 
 50إىل 
 سنة

10 18.2 

أكثر من 
 سنة 50

15 27.3 

 100 55 اجملموع 

 

27.3%

27.3%18.2%

27.3%

العمر
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 اجلامعيني تذةاألسا بعض  يف ممثلني ،   % 18.2 هي  سنة 50 و 40 بني أعمارهم ترتاوح الذين األفراد نسبة 
 ؛ احلسابات وحمافظي

احملاسبة خرباء من غالبيتهم  % 27.3 نسبته ما ميثلون فهم سنة 50 من بأكرب اخلاصة الفئة أما. 
بني املدروسة مقسمة تقسيم بالتساوي  عينةال أن  مبامعناه  نالحظ من خالل اجلدول تقارب النسب العمرية

 .الفئات العمرية وهذا بدون ترتيب مسبق 
 : العلمي املؤهلتوزيع أفراد  العينة حسب   : فرع الثالثال

 شهادة املهنيني والذين حيملون  فئة بني الدارسة عينة فرادأ حيملها اليت العلمية املؤهالت واختلفت تنوعت لقد
 والذي ،وفئة  األكادمييني وهم األساتذة اجلامعيني  احملاسبة، يف مهنية شهادة على املهين حصول ونعىن هبااملهنية،
 أما ،كدكتوراه أو ماجيستري    اجلامعية اتالدراس كشهادة مابعد التدرج يف جامعية شهادة على احلصول هبم يقصد

 يف عليها احملصل النتائج متثيل وميكن ،فنعين حصول املستجوب على دراسات عليا يف اجملال   العليا الدراسات فئة
 :التايل  اجلدول

 (03)موجودة يف امللحق رقم  اخلصائص الدميوغرافية للعينة ول اتكرارت ونسب اجلد 

متثيل أفراد العينة حسب  املؤهل   (10)رقم   الشكل        متثيل أفراد العينة حسب املؤهل العلمي  (15)رقم  دولاجل
                                                    العلمي

 
 

 
 
 
 
 

 
                       SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا         

 SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا                                      SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا

 هم الفئة الكبرية املستجوبة الشهادة املهنية أصحاب أن 15من اجلدول رقم  إليهانالحظ من خالل نتائج املتوصل 
 بنسبةويليها أصحاب الشهادة اجلامعية  ،ذو خربة كبرية ألهنم يف امليدان وتعترب هذه الفئة  ،   % 52.7 بنسبة 

 .ألصحاب الدراسات العليا  % 5.5بينما كانت نسبة  ،   41.8%  
 
 
 

 %النسبة  التكرار املؤهل العلمي
 52.7 29 شهادة مهنية 
 41.8 23 شهادة جامعية
 05.5 3 دراسات عليا

 00 00 أخرى

 100 55 اجملموع 
 

52.7%41.8%

5.5%

المؤهل العلمي

شهادة مهنية  شهادة جامعية دراسات عليا
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 : املستوى الوظيفي توزيع أفراد  العينة حسب   :الرابع الفرع 
احلسابات واحملاسبيني    فئات واليت متثلت يف اخلرباء احملاسبيني واحملافظي ةتنوعت عينة املستجوبة من عد لقد

 اجلدول يف عليها احملصل النتائج متثيل وميكن ،واشتملت عدة واليات من الوطن   اجلامعيني  األساتذة واملعتمدين 
 :التايل 

 (03)موجودة يف امللحق رقم  اخلصائص الدميوغرافية للعينة ول اتكرارت ونسب اجلد 
 

     متثيل أفراد العينة حسب املستوى الوظيفي   (16)رقم  دولاجل
 
  

 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا
                        SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا         

اجلامعيني هي الفئة الكبرية املستجوبة  األساتذةواملتمثلة يف  األكادميينيفئة  أننالحظ  16من خالل اجلدول رقم 
ويف  ،  % 16.4مث حمافظي احلسابات بنسبة     ،% 21.8ويليها احملاسبيني املعتمدين بنسبة    ،% 49.1بنسبة 
 .    % 12.7اخلرباء احملاسبيني بنسبة  األخري

نالحظ من خالل النتائج املتوصل إليها  أن حمافظي احلسابات واخلرباء احملاسبيني نسبتهم قليلة مقارنة مع الفئات 
 .املستجوبة  األخرى وهذا راجع لقلة عددهم وطنيا وكذا متركز اغلبهم يف اجلزائر العاصمة 

 
 

 %النسبة  التكرار املستوى الوظيفي

 12.7 07 خبري حماسب

 16.4 09 حمافظ حسابات

 21.8 12 حماسب معتمد

 49.1 27 أستاذ جامعي 

 اجملموع 
 

55 100 
 

12.7%
16.4%

21.8%

49.1%

المستوى الوظيفي
خبير محاسب محافظ حسابات

محاسب معتمد أستاذ جامعي 

رقم   الشكل متثيل أفراد العينة حسب   (11)    
الوظيفي املستوى   
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 : اخلربة املهنية  توزيع أفراد  العينة حسب   :الفرع اخلامس 
  إيل  10مث سنوات،10 و 05 بنيما وسنوات، مخس من أقل متتالية، سنوات مخس على املهنية األقدمية تقسيم مت

 مهنيا من خالل اجلدول التايل أو أكادمييااالقدمية يف ممارسة املهنة سواء  وتظهرسنة    15مث ما فوق  ،سنة   15
 :التالية النتائج حتصلنا 

 (03)موجودة يف امللحق رقم  اخلصائص الدميوغرافية للعينة ول اتكرارت ونسب اجلد 

 
 اخلربة  متثيل أفراد العينة حسب( 12)رقم   الشكل             اخلربة املهنية متثيل أفراد العينة حسب ( 17)رقم  دولاجل

 ملهنية  ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا                       SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا         

 
 ومقاييسها : البيانات حتليل يف املستخدمة اإلحصائية األساليب : املطلب الرابع

 .املستخدمة املقاييس نوع وأيضا البيانات، حتليل يف ستستعمل اليت اإلحصائية األساليب خمتلف إىل سنتطرق
 يتم حيث . علمية بطريقة األرقام من احلقائق استنباط علم هوالوصفي حيث   اإلحصاءحيث مت االعتماد على 

املقاييس  أهممت االعتماد على  اإلحصاءومن خالل هذا  ، ودراستها فهمها لتسهيل املعلومات وتلخيص تنظيم
 ارتكاز نقطة متثل متوسطة، قيمة حول شاهداتامل معظم جتمع ووتتمثل يف  مقاييس النزعة املركزية وه اإلحصائية

 .ملنوالاو  والوسيط احلسايب املتوسط  وأمهها، هداتاملشا كلت
 النزعة مقاييس أكثر وهو  اهعدد ىلع مقسوماً  داتهاملشا جمموع تساوي اليت القيمة هبأن يعرف : احلسايب املتوسط

 . شيوعاً  املركزية

 %النسبة  التكرار اخلربة املهنية

   05اقل من 
 سنوات

12 21.8 

 و 05 بنيما
 سنوات10

19 34.5 

  15إيل  10
 سنة

05 09.1 

  15من  أكثر
 سنة

19 34.5 

 اجملموع 
 

55 100 
 

21.8%

34.5%

9.1%

34.5%

التكرار

سنوات05اقل من  سنوات10و 05مابين 

سنة15إلي 10 سنة15اكثر من 
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 األكرب الفئة مركز هوف راريةالتك البيانات يف أما اخلام، البيانات يف وشيوعاً  كرارت األكثر القيمة وه املنوال: املنوال
 .كرار ت 

 :أمهها أيضا على مقاييس التشتت كما اعتمدنا 
 Standard Deviation : املعياري حنرافاال
 مهيتهوأل .ذاتيا القيم تربيع أو ا،هتربيع مت أن بعد يلاألص اهوضع إىل الفروقات يعيد وهو  ملتباين، عيالرتبي اجلذر هان

 املنطق وفق مبنية هنفس الغرض تؤدي فةلخمت بصيغ تكررت و املعادالت فكثرت ،هقيمت حساب رقط تنوعت فقد
 . هنفس

 االجتاهملعرفة درجة  درجات   5من  LIKERT SCALE ليكارت مقياس االستبيان وفق  األسئلة إعداد مت
 .  االستبيان يف عنصر كل حول العينة أفراد آلراء العام

، الختصارها  اإلحصائيةعة االستخدام يف قياس االجتاهات العلمية والبحوث ئرت من الطرق الشااتعد طريقة ليك
 رت بالسهولة يف التصميم والتطبيق والتصحيح وارتفاع درجة ثباته وصدقه .امقياس ليك ويتميزالوقت واجلهد 

 املقاييس حالة يف املرجح املتوسط استخدام ميكننا إذ العينة، راءآ اجتاه حتديد هو رقمية، قيم وضع راءو  من اهلدف إن
 .املنوال حساب طريق عن العينةراء آ اجتاه فنحدد االمسية املقاييس أما الرتتيبية،

 :التالية اخلطوات بإتباع اخلماسي ليكرت مقاس يف املرجح املتوسط حساب مت قد
 يساوي فاملدى وعليه" 1" املقياس يف درجة أدىن ناقص "5 " املقياس يف درجة أعلى يساوي والذي املدى حساب -
  (5-1  )=4. 
  0,8= 4/5 = الدرجات عدد/املدى يساوي والذي املدى، طول حساب  -
 احلدود وكانت ،األعلى احلد وضع أجل من وهذا ،"1 " أي املقياس، يف درجة أقل إىل 0.8 العدد إضافة مت - 

  : التايل اجلدول يف مبني هو كما الباقية
 :مقياس ليكارت اخلماسي   (18)اجلدول رقم 
 موافق بشدة موافق حمايد موافقغري   شدةة بغري موافق التصنيف

 5 4 3 2 1 الدرجة

املتوسط 
 املرجح

[1.80 – 1] [2.60 – 1.80] [3.40 – 2.60] [4.20 – 3.40] [5 – 4.20] 

 باالعتماد على طريقة حساب املتوسط املرجح                         من إعداد الطالبة : ملصدرا
  الثالثي، ليكرت ملقياس املرجح املتوسط حساب مت الطريقة، نفس بإتباع
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 يساوي فاملدى وعليه" 1" املقياس يف درجة أدىن ناقص "3 " املقياس يف درجة أعلى يساوي والذي املدى حساب -
  (3-1  )=2. 
  0,66= 2/3 = الدرجات عدد/املدى يساوي والذي املدى، طول حساب  -
 احلدود وكانت ،األعلى احلد وضع أجل من وهذا ،"1 " أي املقياس، يف درجة أقل إىل 0.66 العدد إضافة مت - 

  :التايل  اجلدول يف مبني هو كما الباقية
 

 : مقياس ليكارت الثالثي    (19)اجلدول رقم 
 

 غري موافق  التصنيف
 

 موافق حمايد           

 3 2 1 الدرجة

 [2.33 – 3] [1.66 – 2.33] [1 – 1.66] املتوسط املرجح

 باالعتماد على طريقة حساب املتوسط املرجح     من إعداد الطالبة : ملصدرا
 

 حتليل نتائج االستبيان : :املبحث الثالث 
 التدقيق اخلارجي . :متطلبات تقارير احملور األول حتليل نتائج :املطلب األول 

 
 متطلبات تقارير التدقيق اخلارجي نتائج االستبيان املتعلقة باحملور األول  (20) اجلدول رقم 

 
  (04)موجودة يف امللحق رقم متطلبات تقارير التدقيق اخلارجي نتائج االستبيان املتعلقة باحملور األول  (20)اجلدول رقمتكرارت ونسب 

 

 العبارة
   املؤشرات اإلحصائية 

 االجتاه العام للعينة       االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

تقرير املدقق اخلارجي هو وسيلة يعرب هبا عن 
رأيه يف القوائم املالية أو عند اللزوم ميتنع عن 

 إبداء الرأي يف القوائم املالية.

4.16 

 

 

0.81 

 

 

 موافق
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اتصال  وسيلةميثل تقرير مدقق احلسابات 
ملعلومة من رئيسية بينه وبني املستخدمني ا

 أصحاب  املؤسسة ومتحاجي  املعلومة   .

 موافق بشدة 0.69 4.52

يشرتط إعداد التقرير بعد إقفال املؤسسة 
حلساباهتا مباشرة لتجنب أي تالعب يف 

 معلوماهتا .

 موافق 1.00 3.85

أهم يعترب عنوان التقرير والفقرة االفتتاحية من 
العناصر اليت يعتمد عليها مدقق احلسابات 

 يف إعداد تقريره .

 موافق 0.95 3.85

يعرب مدقق احلسابات عن رأي صريح عما 
إذا كانت القوائم املالية حمل الدراسة تعرب 

بصورة صحيحة عن الوضعية املالية 
 للمؤسسة ومركزها املايل .

3.34 

 

 موافق 0.58

مدقق عدم وجود حتفظات يف تقرير 
احلسابات  أي أن هناك عدالة يف متثيل 

 القوائم املالية حمل الدراسة .

 موافق 0.85 3.89

يعترب تقرير مدقق احلسابات نظيف إذ 
أعدت القوائم املالية وفقا للمعايري احملاسبية 

 معدة قبوال عاما .

4.07 0.89 

  

 

 موافق

يعترب تقرير مدقق احلسابات متحفظ يف 
على نطاق عمله أو تعديل حالة وجود قيود 

 تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها .

 موافق 0.88 4.00

يعترب تقرير املدقق غري نظيف إذ مل تتم 
 عملية الفحص وفق معايري التدقيق الدولية .

 موافق 0.96 3.81

 موافق 1.22 3.89عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية جترب مدقق 
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 احلسابات على إبداء رأي سالب  .

يبدي مدقق احلسابات رأي غري نظيف كليا 
يف حالة عدم كفاية اإلفصاح يف القوائم 

 املالية .

 موافق 0.91 3.98

 ميتنع املدقق عن إبداء رأيه كليا يف حالة
وجود أحداث مستقبلية ال ميكن التكهن 
بنتائجها املستقبلية قد تؤثر على القوائم 

 املالية

 موافق 1.05 3.74

   موافق 0.89 3.92 املتوسط العام

      SPSSمستنبط من نتائج   على طريقة حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري من إعداد الطالبة : ملصدرا
 

 واليت ترتاوح بني   3.92أن املتوسط العام إلجابات العينة كان يساوي  (20)نالحظ من خالل اجلدول رقم 
فراد االجتاه العام أل مما يعين أن   0.92واالحنراف املعياري يساوي   حسب املتوسط املرجح  [3.40 – 4.20]

 و ،العينة تتجه تقريبا إيل املوافق على األسئلة املطروحة خبصوص احملور األول متطلبات تقارير التدقيق اخلارجي 
 :سنحاول حتليل كل سؤال من األسئلة  املطروحة 
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تقرير املدقق اخلارجي هو وسيلة يعرب هبا عن رأيه يف القوائم نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال األول  :الفرع األول 
 املالية

 املدقق اخلارجي هو وسيلة يعرب هبا عن رأيه يف القوائم املاليةتقرير :(21)اجلدول رقم  

        SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا
                 

 االجتــاه العــام للعينــة يتمركــز حــول املوافقــة علــى أن تقريــر املــدقق اخلــارجي هــو   أن أعــالهنالحــظ مــن خــالل اجلــدول
عــن  املــدقق ميتنــع  أنتــرى  األخــرى، يف حــني الفئــة % 49.1وســيلة يعــرب هبــا عــن رأيــه يف القــوائم املاليــة بنســبة تفــوق 

وجيـب أن تكـون هـذه األدلـة    الكافيـة واملالئمـة اإلثبـاتأدلـة  إال إذا حصـل علـى رأيه على القوائم املالية يف تقريـرهإبداء 
وفقـــا  ، كمـــا جيـــب أن تكـــون مالئمـــة وجيـــدة ميكـــن االعتمـــاد عليهـــا بدرجـــة مقبولـــة  ،كافيـــة مـــن حيـــث الكميـــة والتنـــوع

ــــدقيقلشــــروط مهمــــة  ــــت القــــوائم املاليــــة تظهــــر بعــــدل املركــــز  الــــيت قــــام الت ــــرأي عــــادة عمــــا إذا كان باجنازهــــا, ويصــــدر ال
الــيت حتتــوي عليهــا تلــك  للمعلومــات واإلفصــاحوالتــدفق النقــدي بنــاء علــى كفايــة العــرض  أعماهلــاللمنشــأة ونتــائج  املــايل

 األساسـياملنشـأة وتلتـزم مبتطلبـات نظـام الشـركات والنظـام  احملاسبة املتعارف عليها املالئمـة لظـروف القوائم ووفقا ملعايري
 .يكون التقرير واضح  أنلقوائم املالية. وجيب وعرض ا بإعدادفيما يتعلق  كيان حمل التدقيقلل
 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه العام 
 للعينة

تقرير املدقق 
اخلارجي هو 

وسيلة يعرب هبا 
عن رأيه يف 

القوائم املالية 
أو عند اللزوم 

ميتنع عن إبداء 
الرأي يف 

 القوائم املالية.
 

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
16

 
 

 0.
81

 
 

افق 
مو

 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

20 27 5 03 00 

36.4 49.1 9.1 5.5 00 
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 :رئيسية  تقرير مدقق احلسابات وسيلة اتصال :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الثاين  :الفرع الثاين 
 :رئيسية  تقرير مدقق احلسابات وسيلة اتصال :(22)اجلدول رقم 

   SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا
                         

  أما، % 60وبشدة بنسبة تفوق  االجتاه العام للعينة يتمركز حول املوافقة  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول 
هو يرتاوح   4.52فقد بلغ    وبالنسبة للمتوسط احلسايب، % 36.4الفئة املتبقية فهي كذلك كانت موافقة بنسبة 

 ما بني 
درجة املوافقة بشدة  إيلوهو يندرج ضمن الفئة اخلامسة من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري    [4.20 – 5] 

مما يدل على رضا  اإلجاباتوهي قيمة صغرية ترجع لتجانس وتوافق  0.69يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة 
  .غالبية أفراد العينة 

 
 
 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه العام 
 للعينة

ميثل تقرير مدقق 
احلسابات وسيلة 

اتصال رئيسية 
بينه وبني 

املستخدمني 
املعلومة من 
أصحاب  
املؤسسة 

ومتحاجي  
 .املعلومة   

 

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
4.

52
 0.

69
شدة 

ق ب
مواف

 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

33 20 00 02 00 

60 36.4 00 3.6 00 
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 :إعداد التقارير بعد إقفال املؤسسة حلساباهتا   :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الثالث  :الفرع الثالث
 : إعداد التقارير بعد إقفال املؤسسة حلساباهتا  :(23 )اجلدول رقم

    SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا
                        

  التقرير بعد يشرتط إعداد على انه  االجتاه العام للعينة يتمركز حول املوافقة  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
أما الفئة املتبقية فهي كذلك ، % 60بنسبة تفوق  إقفال املؤسسة حلساباهتا مباشرة لتجنب أي تالعب يف معلوماهتا

 هو يرتاوح ما بني  3.85وبالنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ    ، % 21.8بنسبة  بشدة  كانت موافقة
يف  درجة املوافقة  من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل هو يندرج ضمن الفئة الرابعة و– 4.20] [3.40  

 .مما يدل على رضا غالبية أفراد العينة  تظهر تشتت ضعيف وهي  0.69حني بلغ االحنراف املعياري نسبة 
 العناصريعترب عنوان التقرير والفقرة االفتتاحية من أهم  :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الرابع  :الفرع الرابع 
 إعداد التقرير يعترب عنوان التقرير والفقرة االفتتاحية من أهم العناصر :(24)اجلدول رقم إعداد التقرير
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   SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا
                         

  عنوان التقرير والفقرة  أن على  االجتاه العام للعينة يتمركز حول املوافقة  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
أما الفئة املتبقية ، % 45.5بنسبة  االفتتاحية من أهم العناصر اليت يعتمد عليها مدقق احلسابات يف إعداد تقريره .

هو يرتاوح ما   3.85وبالنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ    ، % 25.5فهي كذلك كانت موافقة بشدة  بنسبة 
 بني 

يف وهو يندرج ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة   [3.40 – 4.20]
يف حني  .وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد العينة  0.95حني بلغ االحنراف املعياري نسبة 

ترى الفئة املتبقية أن ليس فقط الفقرة االفتتاحية وعنوان التقرير من أهم العناصر حيث هناك عناصر أخرى ال تقل 
 .وتاريخ التقرير وعنوان املدقق وتوقيعه  ،وفقرة إبداء الرأي ،أمهية عن العناصر املذكورة وتتمثل يف فقرة النطاق

رأي املدقق عن ما إذا كانت القوائم املالية تعرب :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال اخلامس  :الفرع اخلامس 
 ما إذا كانت القوائم املالية تعرب  رأي املدقق عن:(25)اجلدول رقم  الوضعية املالية للمؤسسةبصورة صحيحة عن 

      SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا
                      

. 25.5 45.5 20 7.30 1.80 
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  ما إذا كانت رأي املدقق عن أن  على  االجتاه العام للعينة يتمركز حول املوافقة  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
أما الفئة املتبقية فهي كذلك  ، % 54.5بنسبة  . القوائم املالية تعرب بصورة صحيحة عن الوضعية املالية للمؤسسة

 – 4.20]هو يرتاوح ما بني   3.34وبالنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ    ، % 40كانت موافقة بشدة  بنسبة 
يف حني بلغ وهو يندرج ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة   [3.40

  .وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد العينة  0.58االحنراف املعياري نسبة 
عدم وجود حتفظات أي أن هناك عدالة يف متثيل  :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال السادس  :الفرع السادس 
 :القوائم املالية 

 : عدم وجود حتفظات أي أن هناك عدالة يف متثيل القوائم املالية :(26)اجلدول رقم
 
 

      SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا
                        

  يف رأي  عدم وجود حتفظات على  االجتاه العام للعينة يتمركز حول املوافقة  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
أما الفئة املتبقية فهي كذلك كانت موافقة بشدة  ، % 43.6بنسبة  .أي أن هناك عدالة يف متثيل القوائم املالية املدقق
وهو  [3.40 – 4.20]هو يرتاوح ما بني   89 .3وبالنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ    ، % 25.4بنسبة 

يف حني بلغ االحنراف املعياري يندرج ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة  
 .وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد العينة  0.85نسبة 
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 :وفقا ملعايري احملاسبية   إعداد التقرير :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال السابع :الفرع السابع 
 

 :وفقا ملعايري احملاسبية   رإعداد التقري :(27)اجلدول رقم 

      SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا
                      

  وفقا   إعداد التقرير جيب أن  على  االجتاه العام للعينة يتمركز حول املوافقة  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
وبالنسبة  ، % 36.4أما الفئة املتبقية فهي كذلك كانت موافقة بشدة  بنسبة ، % 40بنسبة  .ملعايري احملاسبية

وهو يندرج ضمن الفئة الرابعة من  [3.40 – 4.20]هو يرتاوح ما بني   4.07للمتوسط احلسايب فقد بلغ   
هي تظهر و  0.89يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة  

  .تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد العينة 
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 :برأي متحفظ   إعداد التقرير الفرع الثامن : نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الثامن :
 :برأي متحفظ   رإعداد التقري :28اجلدول رقم 

        SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا
                    

  تقرير مدقق احلسابات  ه يعتربأن على  االجتاه العام للعينة يتمركز حول املوافقة  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
أما الفئة ، % 49.1بنسبة  نطاق عمله أو تعديل تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف عليها . متحفظ يف حالة وجود قيود على

هو   4.00وبالنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ    ، % 29.1املتبقية فهي كذلك كانت موافقة بشدة  بنسبة 
وهو يندرج ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل   [3.40 – 4.20] يرتاوح ما بني

  وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد 0.88يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة درجة املوافقة  
  .العينة 
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 :وفق معايري التدقيق الدولية    إعداد التقرير :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال التاسع  :الفرع التاسع 
 

 

 :وفق معايري التدقيق الدولية    رإعداد التقري (29) اجلدول رقم

                           SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا
  يعترب تقرير املدقق غري نظيف ه أن على  االجتاه العام للعينة يتمركز حول املوافقة  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول

أما الفئة املتبقية فهي كذلك كانت موافقة بشدة  ، % 36.4بنسبة  .فحص وفق معايري التدقيق الدولية إذ مل تتم عملية ال
وهو يندرج [3.40 – 4.20]هو يرتاوح ما بني   3.81وبالنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ    ، % 27.3بنسبة 

يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة  
  .العينة   وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد 0.96
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عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية يؤدي إيل إعطاء رأي  :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال العاشر  :الفرع العاشر 
 :سالب  

 
 :عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية يؤدي إيل إعطاء رأي سالب   :( 30 )اجلدول رقم

 

 
        SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا

                    
  عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية  على  االجتاه العام للعينة يتمركز حول املوافقة  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول

أما الفئة املتبقية فهي كذلك كانت موافقة بشدة  بنسبة ، % 45.5بنسبة  . ق احلسابات على إبداء رأي سالب  جترب مدق
وهو يندرج ضمن [3.40 – 4.20]هو يرتاوح ما بني   3.89وبالنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ    ، % 20

 1.22يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة الفئة الرابعة من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة  
فحني الفئة املتبقية ترى انه إذا كان نظام الرقابة  .العينة   وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد

  .الداخلية غري كايف فهذا ال يؤدي باملدقق إيل إبداء رأي سالب يف القوائم املالية اليت بني يديه 
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يبدي املدقق رأي غري نظيف يف حالة عدم   :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال احلادي عشر  :الفرع احلادي 
 :كفاية اإلفصاح  

 
 :يبدي املدقق رأي غري نظيف يف حالة عدم كفاية اإلفصاح   :(31)اجلدول رقم 

          SPSSمستنبط من برنامج  إعداد الطالبة من : ملصدرا
                  

  يبدي مدقق احلسابات رأي غري  ان  االجتاه العام للعينة يتمركز حول املوافقة  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
أما الفئة املتبقية فهي كذلك كانت موافقة ، % 36.4بنسبة   نظيف كليا يف حالة عدم كفاية اإلفصاح يف القوائم املالية .

وهو يندرج [3.40 – 4.20]هو يرتاوح ما بني   3.98لنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ  وبا ، % 29.1بنسبة 
يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة  

هناك فئة ترى انه على املدقق فحني  .العينة   تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفرادوهي تظهر  0.91
  .مل تعطي رأيا وكانت حمايدة يف اإلجابة فئة املتبقية اخلارجي احرتام السرية املهنية  خاصة باملؤسسة و هناك 

 
 
 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
العام 
 للعينة

يبدي مدقق 
احلسابات رأي غري 

نظيف كليا يف 
فاية حالة عدم ك

اإلفصاح يف القوائم 
 .املالية

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

3.
98

 

0.
91

 
  

افق 
مو

 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

20 16 17 02 00 

36.4 29.1 30.9 30.6 00 



.إلزامية تطبيق معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر    الفصل الرابع 
 

245 
 

 ميتنع عن إبداء رأيه يف حالة وجود  : ثاين عشرنتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال ال :الفرع الثاين عشر
 :أحداث مستقبلية  

 
 :ميتنع عن إبداء رأيه يف حالة وجود أحداث مستقبلية   :(32 )اجلدول رقم

        SPSSمستنبط من برنامج  الطالبةمن إعداد  : ملصدرا
                    

  ميتنع املدقق عن إبداء اذا انه  بشدة  االجتاه العام للعينة يتمركز حول املوافقة  أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
أما ، % 32.7بنسبة  . وجود أحداث مستقبلية ال ميكن التكهن بنتائجها املستقبلية قد تؤثر على القوائم املالية رأيه كليا يف حالة

هو يرتاوح   3.74لنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ  وبا ، % 21.8الفئة املتبقية فهي كذلك كانت موافقة بنسبة 
 ما بني 

يف وهو يندرج ضمن الفئة الرابعة من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة  [3.40 – 4.20]   
فحني  .العينة   وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد 1.05حني بلغ االحنراف املعياري نسبة 

يف حني   .معىن هبا وال يبين رأيه عليها  هناك أحداث مستقبلية فاملدقق اخلارجي ليسالفئة املتبقية ترى انه إذا كان 
 .هناك فئة أخرى ترى أهنا هناك معيار حماسيب خاص باألحداث املستقبلية 

 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
العام 
 للعينة

ميتنع املدقق عن إبداء رأيه 
وجود  حالةكليا يف 

أحداث مستقبلية ال ميكن 
التكهن بنتائجها املستقبلية 
 .قد تؤثر على القوائم املالية

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

3.
74

 

1.
05

 
  

افق 
مو

 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

18 12 18 07 00 

32.7 21.8 32.7 12.7 00 
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 :متطلبات تقارير التدقيق  احملور األول نتائج  خالصة -
ألنشطة   تدقيقهمن خالل خالصة ما توصل إليه إجابات أفراد على أن  تقرير املدقق  اخلارجي هو اجتمعت  -

هو املنتج النهائي لعملية حبيث أن التقرير   املؤسسة وفحص األدلة واملستندات واملالحظات اليت يراها ضرورية
التدقيق، و هو عبارة عن وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مهين مؤهل علميا وعمليا ، يعده أصال إلبداء 

ل مدى داللة القوائم املالية اخلتامية رأي فين حمايد يهدف من خالله إعالم مستخدمي املعلومات حو 
للمؤسسة لوضعيتها املالية احلقيقية, لغرض استخدامه من طرف جهات خارجة عن املؤسسة الختاذ قرارات 

 تؤثر على وضعيتهم املالية .  
ائج و الرأي بشكل واضح و و لذلك يعد التقرير وسيط أو وسيلة اتصال و نقل البيانات و حقائق و النت -

 توضيحها ملستخدميها .و مفهوم 
إذن نستطيع أن نقول بأن التقرير يؤدي وظيفة إخبارية هامة ,كما أننا جند يف أثناء عملية اإليصال هبذه  -

الطريقة أنه توجد تغذية عكسية قد تكون يف صورة استفسارات كما قد جند يف كثري من األحيان أن املدقق 
 يعطي تقارير شفوي .

 :أنواع تقريره إيل عدة أنواع  املدقق تنقسم أندروسة على يف حني وافقت العينة امل -
تقرير نظيف ،تقرير غري نظيف جزئيا ) متحفظ ( ، تقرير غري نظيف كليا ) سالب ( ، وتقرير عدم إبداء   -

  . كل على حسب حالته   رأي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.إلزامية تطبيق معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر    الفصل الرابع 
 

247 
 

اخلارجي وفق اإلصالحات الواردة بالقانون : إعداد تقارير التدقيق حتليل نتائج احملور الثاين :املطلب الثاين  
 . املتعلق مبهن اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد01_10
 

إعداد تقارير التدقيق اخلارجي وفق اإلصالحات الواردة  االستبيان املتعلقة باحملور الثايننتائج  (33)اجلدول رقم 
 احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمداملتعلق مبهن اخلبري 01_10بالقانون 

 
  04موجودة يف امللحق رقم  الثايننتائج االستبيان املتعلقة باحملور (  33)تكرارت ونسب اجلدول رقم 

 

 العبارة
   املؤشرات اإلحصائية 

االجتاه العام       االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب
 للعينة 

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب  01_10أتوافق مع القانون 

 و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد .

 بشدة موافق 0.67 4.34

املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني ،حمافظي احلسابات ، 
احملاسبني املعتمدين من أهم اهليئات و املنظمات املسرية 

 ملهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر .

 موافق بشدة 0.99 4.23

ميـارس  تعد وظيفة خبري حماسيب احلسابات كل شـخص
بـصـفـة عـاديـة و بـاسـمه اخلـاص وحتت مـسـؤوليـته مـهـمـة 

وحتـليل احملـــاســــبــــة ومــــخـــتــــلف  تـنظـيم وفـحص وتـقـومي
من  18املادة .) أنــــواع احلــــســـابــــات لــــلـــمــــؤســــســـات

 (.01-10القانون 

 بشدة موافق 0.66 4.49

حماسبة  (centralisation)القيام مبسك ومركزة 
 .املؤسسات من ابرز مهام خبري احملاسيب

 موافق 1.05 4.00

ظ احلسابات يعد اخلبري احملاسب مؤهال للقيام مبهام حماف
عنية )التدقيق القانوين( لدى الشركات واهليآت امل

 بالتدقيق القانوين.

 بشدة موافق 0.63 4.49
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حمافظ احلسابات هو الشخص املؤهل علميا وعمليا 
لتدقيق حسابات املؤسسة، و يتمتع باستقاللية تامة، 

ويقوم عادة بتدقيق نظام الرقابة الداخلية  قبل إبداء رأيه 
 يف عدالة املركز املايل .

 بشدة موافق 0.84 4.32

يعني حملافظ احلسابات مهام عادية وأخرى خاصة حيث 
حمافظا للحسابات أو أكثر ملدة ثالث سنوات ختتارهم 
من بني املهنيني املسجلني على جدول املصف الوطين 

للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني 
 املعتمدين.

 بشدة موافق 0.71 4.60

 نـفس حمـافظ احلسـابات بـعد عـهدتني الميكن تعـني
 سنوات .( 3إال بعد مضي ثالث ) متتاليتني

 بشدة موافق 5.50 4.49

يعترب التأهيل العلمي والعملي والتدريب املهين من أهم 
املعرفة املتخصصة ملمارسة املهنة التدقيق الشروط 
 احملاسيب .

 بشدة موافق 0.48 4.63

إلصدار تقرير مدقق احلسابات جيب أن يكون على 
 .معرفة عامة حول  املؤسسة حمل الدراسة

 بشدة موافق 0.71 4.56

  موافق 0.66 4.41 املتوسط العام
 بشدة 

      SPSSباالعتماد على طريقة حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري مستنبط من نتائج   من إعداد الطالبة : ملصدرا
 واليت ترتاوح بني   4.41أن املتوسط العام إلجابات العينة كان يساوي  33نالحظ من خالل اجلدول رقم 

فراد العينة االجتاه العام أل مما يعين أن   0.66واالحنراف املعياري يساوي   حسب املتوسط املرجح  [4.20 – 5]
إعداد تقارير التدقيق اخلارجي وفق اإلصالحات الثاين  تتجه تقريبا إيل املوافق على األسئلة املطروحة خبصوص احملور 

وسنحاول حتليل كل  ، احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمداملتعلق مبهن اخلبري 01_10الواردة بالقانون 
 :سؤال من األسئلة  املطروحة 

 املتعلق باملهن 01_10مع القانون  نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال األول هل أنت  :الفرع األول 
 :احملاسبية  
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 :املتعلق باملهن احملاسبية  01_10مع القانون  هل أنت :( 34اجلدول رقم )

 
                        SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا

 املتعلق مبهن اخلبري  01_10مع القانون  ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
 بشدة  أما الفئة املتبقية فهي كذلك كانت موافقة ،% 54.5بنسبة تفوق احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد .

 هو يرتاوح ما بني   4.34لنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ  وبا ، % 41.8بنسبة 
يف من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة   امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   

  .العينة   وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد 0.67حني بلغ االحنراف املعياري نسبة 
 
 
 
 
 
 
 

معارض  معارض حمايد موافق موافق بشدة 
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
العام 
 للعينة

أتوافق مع القانون 
املتعلق مبهن  01_10

اخلبري احملاسب و حمافظ 
احلسابات و احملاسب 

 املعتمد .

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
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34
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افق 
مو
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ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

23 30 00 02 00 

41.8 54.5 00 3.6 00 
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نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الثاين املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبيني وحمافظي احلسابات  :الفرع الثاين 
 :واحملاسبني املعتمدين من أهم اهليئات املنظمة ملهنة التدقيق  

املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبيني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين من أهم اهليئات  ( 35 )اجلدول رقم
 : املنظمة ملهنة التدقيق 

 
                        SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا

 املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني على أن   ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
 47.3بنسبة تفوق . ،حمافظي احلسابات ، احملاسبني املعتمدين من أهم اهليئات و املنظمات املسرية ملهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر

لنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ  وبا ، % 41.8بنسبة  بشدة  املتبقية فهي كذلك كانت موافقةأما الفئة  ،%
 هو يرتاوح ما بني   4.24

يف من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة   امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   
  .العينة   ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد وهي تظهر تشتت 0.99حني بلغ االحنراف املعياري نسبة 

 
 
 
 
 

 
 
 

موافق 
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

اجتاه العام 
 للعينة

املنظمة الوطنية 
للخرباء احملاسبني 

،حمافظي احلسابات ، 
احملاسبني املعتمدين 
من أهم اهليئات و 
املنظمات املسرية 

ملهنة التدقيق اخلارجي 
 يف اجلزائر .

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
24
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افق 
مو

 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

26 23 01 03 02 

47.3 41.8 1.8 5.5 3.6 
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 :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الثالث حول مهنة اخلبري احملاسيب  :الفرع الثالث 
 

 :( مهنة اخلبري احملاسيب 36اجلدول رقم) 
 :( نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الثالث حول مهنة اخلبري احملاسيب 36اجلدول رقم) 

                        SPSSمستنبط من برنامج  من إعداد الطالبة : ملصدرا
 وظيفة خبري حماسيب احلسابات   وبشدة بان ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول

وحتـليل احملـــاســــبــــة ومــــخـــتــــلف  ميـارس بـصـفـة عـاديـة و بـاسـمه اخلـاص وحتت مـسـؤوليـته مـهـمـة تـنظـيم وفـحص وتـقـومي كل شـخص
 38.2بنسبة   أما الفئة املتبقية فهي كذلك كانت موافقة ،% 56.4بنسبة تفوق .لــــلـــمــــؤســــســـاتأنــــواع احلــــســـابــــات 

 هو يرتاوح ما بني   4.49لنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ  وبا ، %
يف من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة   امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   

 .العينة   وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد 0.66حني بلغ االحنراف املعياري نسبة 
 
 
 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
العام 
 للعينة

تعد وظيفة خبري 
 حماسيب كل شـخص

ميـارس بـصـفـة عـاديـة 
بـاسـمه اخلـاص و 

وحتت مـسـؤوليـته 
مـهـمـة تـنظـيم 

 وفـحص وتـقـومي
 حملاسبةوحتـليل ا

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
49
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افق 
مو

 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

31 21 2 1 00 

56.4 38.2 3.6 1.8 00 
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 :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الرابع ابرز مهام اخلبري احملاسيب :الفرع الرابع 
 

 :ابرز مهام اخلبري احملاسيب :(37اجلدول رقم) 

 
     SPSSمستنبط من برنامج   :من إعداد الباحث ملصدرا

                    
 القيام مبسك ومركزة  وبشدة بان ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول

(centralisation)  أما الفئة املتبقية فهي كذلك  ،% 38.2بنسبة تفوق .ابرز مهام خبري احملاسيبحماسبة املؤسسات من
 هو يرتاوح ما بني   4.00لنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ  وبا ، % 36.4بنسبة   كانت موافقة

يف من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة   امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   
 .العينة   وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد 1.05حني بلغ االحنراف املعياري نسبة 

 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
العام 
 للعينة

القيام مبسك ومركزة 
(centralisation) 
حماسبة املؤسسات من 

ابرز مهام خبري 
 .احملاسيب

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
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00
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افق 
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 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

21 20 9 3 2 

38.2 36.4 16.4 5.5 3.6 
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االستبيان املتعلقة بالسؤال اخلامس هل ميكن للخبري احملاسيب القيام مبهام حمافظ احلسابات نتائج :الفرع اخلامس 
: 
 

 :هل ميكن للخبري احملاسيب القيام مبهام حمافظ احلسابات :(38) اجلدول رقم

 
       SPSSمستنبط من برنامج طالبة :من إعداد ال ملصدرا

                  
 مؤهال يعد  اخلبري احملاسب  وبشدة  بان  ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول

أما الفئة  ،% 56.4بنسبة تفوق .هليآت املعنية بالتدقيق القانوينللقيام مبهام حمافظ احلسابات )التدقيق القانوين( لدى الشركات وا
 هو يرتاوح ما بني   4.49لنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ  وبا ، % 36.4بنسبة  املتبقية فهي كذلك كانت موافقة

يف من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة   امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   
 .العينة   وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد 0.66حني بلغ االحنراف املعياري نسبة 

 
 
 
 
 
 

معارض  معارض حمايد موافق موافق بشدة 
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
العام 

 للعينة 
يعد اخلبري احملاسب 
مؤهال للقيام مبهام 
حمافظ احلسابات 
)التدقيق القانوين( 

لدى الشركات 
واهليآت املعنية 

 بالتدقيق القانوين.

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
49

 
 

 0.
66

 
 

افق 
مو

 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

31 20 4 00 00 

56.4 36.4 16.4 5.5 3.6 
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 :الفرع السادس نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال السادس حول مهنة حمافظ احلسابات 
 

 :حول مهنة حمافظ احلسابات  :( 39)اجلدول رقم 

    SPSSمستنبط من برنامج طالبة من إعداد ال : ملصدرا
                     

 حمافظ احلسابات هو الشخص  وبشدة  بان  ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
أما الفئة املتبقية فهي كذلك   ،% 47.3بنسبة تفوق .املؤهل علميا وعمليا لتدقيق حسابات املؤسسة، و يتمتع باستقاللية تامة

 هو يرتاوح ما بني   32 .4لنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ  وبا ، % 45.4بنسبة  موافقة كانت
يف من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة   امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   

 .العينة   غالبية أفرادوهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا  0.84حني بلغ االحنراف املعياري نسبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املتوسط  معارض بشدة معارض حمايد موافق موافق بشدة 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه العام 
 للعينة

حمافظ احلسابات 
هو الشخص 
املؤهل علميا 

وعمليا لتدقيق 
حسابات 

املؤسسة، و 
باستقاللية يتمتع 

 تامة

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
4.

32
 

 

 0.
84

 
 

افق 
مو

 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

26 25 1 2 1 

47.3 45.5 1.8 3.6 1.8 
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 :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال السابع حول مهام حمافظ احلسابات  :الفرع السابع 
 :حمافظ احلسابات  هامم: (40 )اجلدول رقم

 

         SPSSمستنبط من برنامج طالبة من إعداد ال : ملصدرا
                

 حملافظ احلسابات مهام عادية  وبشدة  بان  ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
مصف  ملدة ثالث سنوات ختتارهم من بني املهنيني املسجلني على جدوليعني حمافظا للحسابات أو أكثر وأخرى خاصة حيث 

لنسبة للمتوسط وبا ، % 30.9بنسبة  أما الفئة املتبقية فهي كذلك كانت موافقة ،% 65.5بنسبة تفوق .احملاسبيني
 هو يرتاوح ما بني   60 .4احلسايب فقد بلغ  

يف من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة   امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   
 .العينة   وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد 0.62حني بلغ االحنراف املعياري نسبة 

 
 
 
 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه العام 
 للعينة

حملافظ احلسابات 
مهام عادية وأخرى 

يعني خاصة حيث 
حمافظا للحسابات 
أو أكثر ملدة ثالث 
سنوات ختتارهم من 

بني املهنيني 
املسجلني على 

 جدول

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
60

 
 

 0.
62

 
 

افق 
مو

 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

36 17 1 1 00 

65.5 30.9 1.8 1.8 00 
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 :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الثامن حول عهدات حمافظ احلسابات  :الفرع الثامن 
 :عهدات حمافظ احلسابات :( 41اجلدول رقم )

 

  SPSSمستنبط من برنامج طالبة من إعداد ال : ملصدرا
                       

 نـفس حمـافظ  الميكن تعـني وبشدة  بان  ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
أما الفئة املتبقية فهي كذلك كانت  ،% 60بنسبة تفوق .( سنوات 3إال بعد مضي ثالث ) متتاليتني احلسـابات بـعد عـهدتني

 لنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ وبا ونالحظ اجتماع كل أفراد العينة على هذا السؤال.، % 30.9بنسبة  موافقة
من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت  امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   هو يرتاوح ما بني   49 .4 

وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا  0.71يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة تشري إيل درجة املوافقة  
 .العينة   غالبية أفراد

 
 
 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
العام 
 للعينة

نـفس  الميكن تعـني
حمـافظ احلسـابات 

 بـعد عـهدتني
إال بعد  متتاليتني

( 3مضي ثالث )
 سنوات .

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
49

 

 0.
71

 
 

 

 قافمو 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

33 17 04 01 00 

60 30.9 7.3 1.8 00 
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 :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال التاسع حول أهم الشروط للممارسة مهنة التدقيق   :الفرع التاسع 
 :ممارسة مهنة التدقيق  شروط  : (42)اجلدول رقم 

 
                        SPSSمستنبط من برنامج طالبة من إعداد ال : ملصدرا

 يعترب التأهيل العلمي والعملي  وبشدة  بان  ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
أما الفئة املتبقية  ،% 63.6بنسبة تفوق .مارسة املهنة التدقيق احملاسيب املعرفة املتخصصة ملوالتدريب املهين من أهم الشروط 

لنسبة للمتوسط وبا ونالحظ اجتماع كل أفراد العينة على هذا السؤال.، % 36.4بنسبة  فهي كذلك كانت موافقة
من مقياس ليكارت  امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   هو يرتاوح ما بني   63 .4احلسايب فقد بلغ  

وهي تظهر تشتت ضعيف  مما  0.48يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة  
 .العينة   يدل على رضا غالبية أفراد

 
 
 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
العام 
 للعينة

يعترب التأهيل العلمي 
والعملي والتدريب 

املهين من أهم 
املعرفة الشروط 

ملمارسة املتخصصة 
املهنة التدقيق 

 احملاسيب .

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
63

 

 0.
48

 
 

 

 قافمو 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

35 20 00 00 00 

63.6 36.4 00 00 00 
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 :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال العاشر معرفة املدقق باملؤسسة حمل التدقيق   :الفرع العاشر 
 :باملؤسسة حمل التدقيق   معرفة املدقق : (43 )اجلدول رقم

 
    SPSSمستنبط من برنامج طالبة من إعداد ال : ملصدرا

                     
 إلصدار تقرير مدقق احلسابات  وبشدة  بان  ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول

أما الفئة املتبقية فهي كذلك كانت  ،% 63.6بنسبة تفوق . جيب أن يكون على معرفة عامة حول  املؤسسة حمل الدراسة
 لنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ وبا ونالحظ اجتماع كل أفراد العينة على هذا السؤال.، % 32.7بنسبة  موافقة

من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت  امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   هو يرتاوح ما بني   56 .4 
وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا  0.71يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة تشري إيل درجة املوافقة  

 .العينة   غالبية أفراد
 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
العام 
 للعينة

إلصدار تقرير مدقق 
احلسابات جيب أن 
يكون على معرفة 

عامة حول  املؤسسة 
 حمل الدراسة.

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
56

 

 0.
71

 
 

 

 قافمو 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

35 18 1 1 00 

63.6 32.7 1.8 1.8 00 
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املتعلق مبهن 01_10إعداد تقارير التدقيق اخلارجي وفق اإلصالحات الواردة بالقانون  :خالصة احملور الثاين 
 : اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد

 العينة اجتمعت على املوافقة على القانون رقم  أفرادفان حسب نتائج املتوصل إليها من خالل هذا احملور  -
هناك فئة كانت غري  أنفحني  ، احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمداملتعلق مبهن اخلبري 01_10

 .موافقة كليا مع القانون يف ظل وجود بعض النقائص 
املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبيني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين هي  أنتوصل نتائج الدراسة على  -

 .واملسرية هلا  هيئة يف اجلزائر حتكم هذه املهنة أهم
كما خرجت نتائج االستبيان على انه جيب أن تتوفر يف املدقق احملاسيب كل الشروط املتخصصة ملمارسة هذه  -

 .املهنة واللي من أمهها التدريب املهين والتدريب العملي والعلمي 
 املؤسسةكما جيب على املدقق اخلارجي قبل إصدار أي تقرير جيب أن يكون على معرفة عامة حول  -

 .حمل التدقيق  
 

 باجلزائر. ISAإلزامية تطبيق املعايري التدقيق الدولية :   احملور الثالثحتليل نتائج  :املطلب الثالث 
 ISAإلزامية تطبيق املعايري التدقيق الدولية :   احملور الثالثنتائج االستبيان املتعلقة باحملور  (44)اجلدول رقم 

 باجلزائر.
 

  04موجودة يف امللحق رقم  نتائج االستبيان املتعلقة باحملور الثالث 44تكرارت ونسب اجلدول رقم 
 

 العبارة
   املؤشرات اإلحصائية

االجتاه العام  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 للعينة

يعترب تبين معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر أمر حتمي 
وحتقيق االندماج بني البيئتني ملواكبة متطلبات السوق 

 احمللية والدولية .

موافق  0.59 4.41
 بشدة

تقارير التدقيق املعتمدة على املعايري الدولية تلقي 
القبول أكرب من قبل مستخدميها مقارنة مع تقارير 

 .ISAاليت ال تستخدم  

موافق  0.57 4.50
 بشدة
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يساهم تبين معايري التدقيق الدولية يف إصدار تقارير 
 مناسبة تساعد املستفدين من املعلومة احملاسبية 

موافق  0.59 4.38
 بشدة

سيســــــاعد اســــــتحداث جمموعــــــة مــــــن التقــــــارير حملــــــافظ 

احلســابات  باالعتمــاد علــى املعــايري الدوليــة علــى الرفــع 

 من كفاءة املهنة يف اجلزائر

 موافق 0.56 4.43
 بشدة

تشجع معايري التدقيق الدولية  التعاون بني مكاتب  
 التدقيق الدولية واحمللية

موافق  0.65 4.40
 بشدة

  موافق 0.59 4.42 املتوسط العام
 بشدة 

    SPSSباالعتماد على طريقة حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري مستنبط من نتائج  طالبة من إعداد ال : ملصدرا
   

 واليت ترتاوح بني   4.42أن املتوسط العام إلجابات العينة كان يساوي  44نالحظ من خالل اجلدول رقم 
فراد العينة االجتاه العام أل مما يعين أن   0.66واالحنراف املعياري يساوي   حسب املتوسط املرجح  [4.20 – 5]

إلزامية تطبيق املعايري التدقيق الدولية  لثالثا على األسئلة املطروحة خبصوص احملور بشدة  تتجه تقريبا إيل املوافق 
ISA املطروحة   وسنحاول حتليل كل سؤال من األسئلة ، باجلزائر: 
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 : ISAنتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال األول حول إلزامية تبين معايري التدقيق  الدولية  :الفرع األول 
 : ISAمعايري التدقيق  الدولية  تبين إلزامية : (45)اجلدول رقم 

 
             SPSSمستنبط من برنامج   طالبة:من إعداد ال ملصدرا

            
 تبين معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر   بان  ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول

أما الفئة املتبقية فهي  ،% 52.7بنسبة تفوق .بني البيئتني احمللية والدولية  أمر حتمي ملواكبة متطلبات السوق وحتقيق االندماج
لنسبة وبا ونالحظ اجتماع كل أفراد العينة على هذا السؤال.، % 45.5بنسبةبشدة    كذلك كانت موافقة

من مقياس  امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   هو يرتاوح ما بني   4.41للمتوسط احلسايب فقد بلغ  
وهي تظهر تشتت  0.59يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة  

 .العينة   ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد
 
 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
العام 
 للعينة

يعترب تبين معايري التدقيق 
الدولية يف اجلزائر أمر 

حتمي ملواكبة متطلبات 
السوق وحتقيق االندماج 

البيئتني احمللية بني 
 والدولية .

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
41

 

 0.
59

 
 

 

 قافمو 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

25 29 01 00 00 

45.5 52.7 1.80 00 00 
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نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الثاين حول قابلية التقارير اليت تعتمد على معايري التدقيق   :الفرع الثاين 
 : ISAالدولية 

 
 : ISAقابلية التقارير اليت تعتمد على معايري التدقيق  الدولية : (46) اجلدول رقم

 
                        SPSSمستنبط من برنامج   طالبة:من إعداد ال ملصدرا

 تقارير التدقيق املعتمدة على املعايري بان  ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
أما الفئة  ،% 41.8بنسبة تفوق .ISAالدولية تلقي القبول أكرب من قبل مستخدميها مقارنة مع تقارير اليت ال تستخدم  

 ونالحظ اجتماع كل أفراد العينة على هذا السؤال.، % 54.5بنسبةبشدة    املتبقية فهي كذلك كانت موافقة
من  امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   هو يرتاوح ما بني   4.50لنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ  وبا

وهي تظهر  0.57يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة  
 .العينة   تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد

 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه العام 
 للعينة

تقارير التدقيق املعتمدة 
على املعايري الدولية 

تلقي القبول أكرب من 
قبل مستخدميها مقارنة 

مع تقارير اليت ال 
 .ISAتستخدم  

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
50

 

 0.
57

 
 

 

 قافمو 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

30 23 02 00 00 

54.5 41.8 3.6 00 00 
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تساعد املستفيدين من  نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الثالث حول معايري التدقيق  الدولية :الفرع الثالث 
 :املعلومة 

 

 : املستفيدين من املعلومةتساعد  معايري التدقيق  الدولية:(47) اجلدول رقم

 
    SPSSمستنبط من برنامج  لطالبة:من إعداد ا ملصدرا

                     
 يساهم تبين معايري التدقيق الدولية يف  هبان ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول

أما الفئة املتبقية فهي كذلك كانت  ،% 50.9بنسبة تفوق .املعلومة احملاسبيةإصدار تقارير مناسبة تساعد املستفدين من 
لنسبة للمتوسط احلسايب فقد وبا ونالحظ اجتماع كل أفراد العينة على هذا السؤال.، % 43.6بنسبةبشدة    موافقة
من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت  امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]  هو يرتاوح ما بني   4.38بلغ  

وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا  0.59يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة تشري إيل درجة املوافقة  
 .العينة   غالبية أفراد

 
 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
العام 
 للعينة

يساهم تبين معايري 
التدقيق الدولية يف 

تقارير إصدار 
مناسبة تساعد 
املستفدين من 

 املعلومة احملاسبية

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
38

 

 0.
59

 
 

 

 قافمو 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

24 28 03 00 00 

43.6 50.9 5.5 00 00 
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 :تساعد من رفع كفاءة املهنة  نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الرابع معايري التدقيق  الدولية :الفرع الرابع 
 

 : تساعد من رفع كفاءة املهنة معايري التدقيق  الدولية: (48)اجلدول رقم 
 
 

   SPSSمستنبط من برنامج  الطالبة:من إعداد  ملصدرا
                      

 سيساعد استحداث جمموعة من التقارير انه  ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
املتبقية أما الفئة  ،% 47.3بنسبة تفوق حملافظ احلسابات  باالعتماد على املعايري الدولية على الرفع من كفاءة املهنة يف اجلزائر.

لنسبة وبا ونالحظ اجتماع كل أفراد العينة على هذا السؤال.، % 49.1بنسبةبشدة    فهي كذلك كانت موافقة
من مقياس  امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   هو يرتاوح ما بني   4.43للمتوسط احلسايب فقد بلغ  

وهي تظهر تشتت  0.56يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل درجة املوافقة  
 .العينة   ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد

 
 
 
 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه 
العام 
 للعينة

يساعد 
استحداث 
جمموعة من 

التقارير حملافظ 
احلسابات  
على باالعتماد 

املعايري الدولية 
على الرفع من  

كفاءة املهنة يف 
 اجلزائر

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
43

 

 0.
56

 
 

 

 قافمو 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

26 27 02 00 00 

47.3 49.1 3.6 00 00 
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تشجع التعاون بني التدقيق  نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال اخلامس معايري التدقيق  الدولية:الفرع اخلامس 
 : الدولية واحمللية

 

 : تشجع التعاون بني التدقيق الدولية واحمللية معايري التدقيق  الدولية:( 49)اجلدول رقم 
 
 

      SPSSمستنبط من برنامج   طالبة:من إعداد ال ملصدرا
                   

 تشجع معايري التدقيق الدولية  انه  بشدة ةوافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول
 أما الفئة املتبقية فهي كذلك كانت موافقة ،% 49.1بنسبة تفوق .التعاون بني مكاتب التدقيق الدولية واحمللية

  4.40لنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ  وبا ونالحظ اجتماع كل أفراد العينة على هذا السؤال.، %41.8بنسبة
من مقياس ليكارت اخلماسي  واليت تشري إيل  امسةوهو يندرج ضمن الفئة اخل[4.20– 5]   هو يرتاوح ما بني 

  وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد 0.65يف حني بلغ االحنراف املعياري نسبة درجة املوافقة  
 .العينة 

 

 

 

 

 

 

 

موافق  
 بشدة

معارض  معارض حمايد موافق
 بشدة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

االجتاه العام 
 للعينة

تشجع معايري التدقيق 
الدولية  التعاون بني 

مكاتب التدقيق 
 الدولية واحمللية

 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

4.
40

 

 0.
65

 
 

 

 قافمو 
شدة

ب
 

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة

27 23 05 00 00 

49.1 41.8 9.1 00 00 
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 .تكاليف تبين معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر  نتائج احملور اخلامس :املطلب الرابع  
 

 تكاليف تبين معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر :  االستبيان املتعلقة باحملور اخلامسنتائج ( 50 )اجلدول رقم
 
 05موجودة يف امللحق رقم  نتائج االستبيان املتعلقة باحملور اخلامس 50تكرارت ونسب اجلدول رقم .
 

 العبارة
   املؤشرات اإلحصائية 

االجتاه العام       االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب
 للعينة 

هل يتوفر  للمدقق اخلـارجي اجلزائـري اإلمكانيـات املاديـة 

 .والبشرية اليت تسمح له بتطبيق املعايري الدولية للتدقيق

موافق  0.93 2.36
 بشدة

يواجه صعوبات  تبين املعايري التدقيق الدولية  ميكن أن
 يف التطبيق.

موافق  0.87 2.21
 بشدة

  موافق 0.90 2.28 املتوسط العام
 بشدة 

      SPSSباالعتماد على طريقة حساب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري مستنبط من نتائج    طالبة:من إعداد ال ملصدرا
 

 واليت ترتاوح بني   2.28أن املتوسط العام إلجابات العينة كان يساوي  50نالحظ من خالل اجلدول رقم 
فراد العينة االجتاه العام أل مما يعين أن   0.90واالحنراف املعياري يساوي   حسب املتوسط املرجح  [2.33 – 3]

 ، معايري التدقيق الدولية يف اجلزائرتكاليف تبين  حولاخلامس تتجه تقريبا إيل املوافق على األسئلة املطروحة خبصوص احملور 
 :وسنحاول حتليل كل سؤال من األسئلة  املطروحة 
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هل يتوفر  للمدقق اخلارجي اجلزائري اإلمكانيات املادية نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال األول  :الفرع األول 
 :والبشرية اليت تسمح له بتطبيق املعايري الدولية للتدقيق

 
هل يتوفر  للمدقق اخلارجي اجلزائري اإلمكانيات املادية والبشرية اليت تسمح له بتطبيق املعايري الدولية : (51 )رقماجلدول 
 :للتدقيق

 

 
                        SPSSمستنبط من برنامج   طالبة:من إعداد ال ملصدرا

 دقق اخلارجي اجلزائريامل على أن ة وافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول 
 63.بنسبة تفوق اإلمكانيات املادية والبشرية اليت تسمح له بتطبيق املعايري الدولية للتدقيق يتوفر على كل 

  هو يرتاوح ما بني   2.36وبالنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ   ونالحظ اجتماع كل أفراد العينة على هذا السؤال.%
يف حني بلغ وهو يندرج ضمن الفئة الثالثة من مقياس ليكارت الثالثي  واليت تشري إيل درجة املوافقة  [2.33– 3] 

 ترى الفئة يف حني .وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد  العينة  0.93االحنراف املعياري نسبة 
الميتلك املدقق اخلارجي اإلمكانيات اليت تساعد على التطبيق للمعايري وهذا راجع  %  30.9املتبقية واليت نسبتها 

 :إيل عدة أسباب أمهها 
ضعف دور اهليئات املشرفة على عملية مهنة التدقيق  ) اجملالس الوطنية للمصف الوطين للخرباء احملاسبني  -

 .حملافظي احلسابات (يف تطوير كفاءة أعضائهاوالغرفة الوطنية 

 .نقص الدورات التدريبية  والرتبصات يف اخلارج اليت ترفع كفاءة املدققني  -

 .عدم مواكبة بعض أعضاء املهنة للتطورات الدولية يف جمال املعايري الدولية للتدقيق -

 

 

 

 
 

املتوسط  غري موافق حمايد موافق
 احلسايب

االجتاه العام  االحنراف املعياري
 للعينة

هل يتوفر  للمدقق 
اخلارجي اجلزائري 

اإلمكانيات املادية 
والبشرية اليت تسمح له 
بتطبيق املعايري الدولية 

 .للتدقيق

 التكرار التكرار التكرار

2.
36

 

 0.
93

 
 

 

  قافمو 

 النسبة النسبة النسبة

37 17 1 

63.3 30.9 1.8 
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 معايري الدولية للتدقيق ميكن أن يواجه صعوبات هل تبينالفرع الثاين : نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الثاين 
 

 :ميكن أن يواجه صعوبات  معايري الدولية للتدقيق تبينهل : (52)اجلدول رقم 

 
                        SPSSمستنبط من برنامج  طالبة:من إعداد ال ملصدرا

 دقق اخلارجي اجلزائريامل على أن ة وافقاملاالجتاه العام للعينة يتمركز على   أن أعالهنالحظ من خالل اجلدول 
 50.بنسبة تفوق اإلمكانيات املادية والبشرية اليت تسمح له بتطبيق املعايري الدولية للتدقيق يتوفر على كل 

  هو يرتاوح ما بني   2.21وبالنسبة للمتوسط احلسايب فقد بلغ   ونالحظ اجتماع كل أفراد العينة على هذا السؤال.%
يف حني بلغ وهو يندرج ضمن الفئة الثالثة من مقياس ليكارت الثالثي  واليت تشري إيل درجة املوافقة  [2.33– 3] 

يف حني ترى الفئة  .وهي تظهر تشتت ضعيف  مما يدل على رضا غالبية أفراد  العينة  0.87االحنراف املعياري نسبة 
 :ميكن ان يواجه املدقق بعض الصعوبات وهذا راجع إيل عدة أسباب أمهها  %  29.1املتبقية واليت نسبتها 

 . التطبيق  ارتفاع تكاليف  -
 .حداثة تطبيق النظام احملاسيب  املايل  -
 .تاجينها املعلومة من أصحاب اخلربة إيل حمصعوبة تقدمي  -

 :نتائج االستبيان املتعلقة بالسؤال الثالث 
من وجهة نظركم انتهاج اجلزائر حنو تبين معايري التدقيق الدولية من شانه رفع من قدرة وكفاءة مدقق احلسابات فيصبح 

 :شان املدققني فكانت اإلجابات كالتايل  شانه
مبواكبات حيث أن اجلزائر بدأت فعليا   اجلزائر يف املهنية املمارسة واقع لتحسني األمثل احلل هي الدولية التدقيق معايري

 :تطورات احلاصلة يف جمال املهنة من خالل تبىن معايري تدقيق جزائرية حيث تتضمن املعايري اجلزائرية مايلي 

معايري جزائرية للتدقيق  ) 04وضع حيز التنفيذ أربعة )    1437ربيع الثاين  23املوافق ل   2016فيفري  04يف 
 :اآلتية 

 
 

املتوسط  غري موافق حمايد موافق
 احلسايب

االجتاه العام       االحنراف املعياري 
 للعينة 

تبين املعايري التدقيق 
ميكن أن يواجه الدولية  

 .يف التطبيقصعوبات 

 التكرار التكرار التكرار
2.

21
 

 0.
87

 
 

 

  قافمو 

 النسبة النسبة النسبة

28 16 11 
50.9 29.1 20 
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 ؛" اتفاق حول أحكام مهام التدقيق "  -210-املعيار اجلزائري للتدقيق  -

 ؛" التأكيدات اخلارجية "  -505–املعيار اجلزائري للتدقيق  -

 ؛" األحداث تقع بعد إقفال احلسابات واألحداث الالحقة " -560-املعيار اجلزائري للتدقيق  -

 ." التصرحيات احلسابية"  -580-املعيار اجلزائري للتدقيق  -

معايري  ) 04يهدف هذا املقرر إيل وضع حيز التنفيذ أربعة )  1438حمرم  08املوافق ل    2016أكتوبر  10يف  و
 :جزائرية للتدقيق اآلتية 

 ؛" ختطيط تدقيق الكشوف املالية "  -300-املعيار اجلزائري للتدقيق  -

 ؛" العناصر املقننة "  -500–املعيار اجلزائري للتدقيق  -

 ؛"  -األرصدة االفتتاحية  –مهام التدقيق األولية " -510-املعيار اجلزائري للتدقيق  -

 ." تأسيس الرأي وتقرير التدقيق على الكشوف املالية "  -700-املعيار اجلزائري للتدقيق  -

ففي ظل هذا التطور احلاصل يف اجلزائر هلذه املهنة يرى ممارسيها أهنا هذه اخلطوة اليت انتهجتها اجلزائر هي خطوة 
وستساهم برقي باملدقق اجلزائري خصوصا انه مت تبين املعايري بطريقة جد حذرة يعين خبطوات دقيقة ليس  ،مهمة جدا 

اليت كان تطبيقها مباشرة من دون هتيئ الوضع املالئم هلا والبيئة  IAS/ IAFRSمثلما مت تبين معايري احملاسبية 
 .مناسبة كانت مبثابة صدمة للواقع احملاسيب يف اجلزائري 

 : االستبيان املتعلقة بالسؤال الرابع ئجنتا
كيف ترون مستقبل  مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر يف ظل تبنيها للمعايري التدقيق الدولية حتت مسمى  -

 :معايري التدقيق اجلزائرية 
مهنة التـدقيق ال حمـال سـتقدم األحسـن ملـالك املؤسسـات ومـن هلـم مصـلحة . لدقـة القـوائم املاليـة و الشـفافية و  -

اإلفصــاح الالزمــني بعــد إعــداد قاعــدة صــلبة مــن مهنيــني مــزودين بتــدريب و تأهيــل علمــي و عملــي للعمــل هبــذه 
 .املعايري 

مــن االجتهــادات وحماولــة الوصــول إىل املســتويات  مســتقبل  مهنــة التــدقيق يف اجلزائــر يف تطــور مســتمر مــع مزيــد -
ضرورة االسـتعجال بتطبيـق املعـايري الدوليـة نظـرا لتأثريهـا علـى التطبيـق السـليم للنظـام احملاسـيب مع الدولية العاملية 

 املايل، والواقع االقتصادي العاملي يفرض ذلك.
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شــفافية و مصــداقية حــول عدالــة القــوائم املاليــة و  أكثــراملــدقق  رأيبتبــين اجلزائــر ملعــايري التــدقيق الدوليــة يصــبح  -

 . مدى متثيلها للمركز املايل للشركة
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 : خالصة الفصل 
رأي جمموعة من األكادمييني   على اعتمدت واليت البحث، من امليدانية راسةالد إىل الفصل هذا خالل من تطرقنا

 أعمارهم اختالف على والتدقيق احملاسبة يف التخصص ذوي وجمموعة من اخلرباء املهنيني حول حماور االستبيان ،  من
 العلمية ومؤهالهتم
 : إىل الدراسة هذه وخلصت ، وخرباهتم
التعرف إيل أهم متطلبات تقارير التدقيق اخلارجي وتوصلنا يف األخري أن تقارير  إىل االستبيان من األول احملور خصص

حيث يساهم تقرير املدقق يف دميومة وسيلة اتصال بينه وبني مستخدمي املعلومة املالية  أهمالتدقيق احلسابات هي 
 .املؤسسة ملا له من أمهية يف توجهها  مستقبال

 اخلبري مبهن املتعلق 10 -01  بالقانون الواردة اإلصالحات لتقييم خصص لذيوا االستبيان، من الثاين احملور أما
 تضمنه ما معظمهم راضون وموافقون على كل  العينة فرادأ أن استخلصنا املعتمد، واحملاسب احلسابات حمافظ احملاسب،

 .القانون هذا 
ان تبين  يف الدراسة عينة أفراد تطبيق معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر ارتأى إلزاميةاحملور الثالث فحصص لدراسة  أما

 التدقيق مكاتب كون ذلك يدعم وما ، أحسن مستويات إىل التدقيق خدمات الرتقاء السبيل الدويل هو  للتدقيق اجلزائر
 بني املالية القوائم مستخدمي قبل من الثقة وتباين ، احمللية باملكاتب مقارنة عالية جودة ذات خدمات تقدم الدولية

 التدقيق مكاتب خمرجات
 . واحمللية الدولية

 حتقيق اجلزائر بإمكان أنه إال ، دوليا به معمول هو عما خيتلف اجلزائر يف احملاسيب التدقيق أن على الدراسة عينة أفراد اتفق
وهذا ما بدأت فيه فعليا اجلزائر من خالل تبين مثان معايري دولية   ، للتدقيق الدولية املمارسات معواالندماج   التوافق
 الذي اجلزائر يف املدققني مستوى إغفال دون الدويل االقتصاد يشهده الذي االنفتاح مع التواصل على يساعدها قدوهذا 

 .ئة ة حىت وان كان هذا التبين خبطى بطيواخلرب  للتعليم الدولية املتطلبات حيتاج املزيد من  قد
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 اخلامتة 
املعايري الدولية  إلزامية تطبيق  ظلمن خالل الدراسة اليت قمنا هبا واليت استهدفت دراسة أمهية إعداد تقارير التدقيق يف 

 هامةوهذا للتزامن مع التطورات   الوظائف مستوى على عر اسمت تطور يف البيئة اجلزائرية يف اجلزائر  حيث شهد  التدقيق 
بعدما ساهم  الدويل التدقيق تطورات مع التوافق مسعى يف العهد حديثة الدول من اجلزائر كونو  ، الدويل الصعيد على

 اليت الدول من وكوهنا ،IAS /IAFRSواالعتماد على املعايري احملاسبية     SCFخرا نظام احملاسيب املايل أتبين م
 خصبة أرضية بتهيئة بعد القياممباشر، غري أو ا مباشر أكان سواء األجنيب لالستثمار أكثر تسهيالت إعطاء إىل تسعى
إن هذه اخليارات اليت سلكتها اجلزائر ضمن التوجه العاملي حنو هذه  ، االستثمارات  هذه من استفادة أكثر هلا متنح

املعايري كان هدفه االندماج بشكل أكرب يف االقتصاد العاملي وحتقيق فعالية أكرب ألنظمتها على املستوى اجلزئي بنسبة 
بالنسبة للمؤسسات واملرافق العمومية  ملؤسسات القطاع اخلاص واملؤسسة االقتصادية العمومية وعلى املستوى الكلي

 واإلدارات احلكومية.

مدى ميكن ملعايري التدقيق الدولية تأثري على  بأي واملتعلقة ولغرض اإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف بداية الدراسة 
 وهل من اجلزائرية ملؤسساتاتقارير املدقق اخلارجي و حتسني خمرجاته وإعطاء الضمان والثقة ملستخدمي القوائم املالية يف 

 كل نقدم أن حاولنا احملاسيب، التدقيقالضروري تكييف قواعد ممارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر مع البيئة الدولية للمعايري 
للتدقيق حتت مسمى معايري التدقيق  الدولية املعايري تبين وهو املستقل املتغري ،الدراسة على حدى  اتمتغري  من متغري

و املتغري ،أهم متطلبات تقارير التدقيق اخلارجي  إىل تطرقنا فقد ،تقارير التدقيق اخلارجي   وهو التابع واملتغري اجلزائرية 
 اقرتحنا وقد ،التابع الثاين كيف متارس مهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر من خالل دراسة هذه املهنة على الصعيد احمللي 

 . فرضية كل اختبار مت حيث البحث، إلشكالية أولية كإجابات فرضيات أربع
 :نتائج اختبار الفرضيات  -

ومستقل وخارجي عن ˓:" التدقيق  اخلارجي هو عبارة عن عملية فحص شامل ينفذه شخص مهين  الفرضية األوىل
تقرير التدقيق املؤسسة من اجل التصريح برأيه حول صحة القوائم املالية " فقد خلصت دراستنا للفصل األول  أن 

ألنشطة املؤسسة وفحص األدلة واملستندات   خالصة ما توصل إليه املدقق احلسابات من خالل تدقيقهاخلارجي هو 
جوع إليها لتحديد مسؤولية املدقق املكتوبة اليت ال بد من الر واملالحظات اليت يراها ضرورية ، ويعترب التقرير الوثيقة 

انطالقا مما سبق ميكن القول أن التقرير املدقق اخلارجي هو املنتج النهائي لعملية التدقيق، و هو عبارة عن وثيقة 
عالم مكتوبة صادرة عن شخص مهين مؤهل علميا وعمليا ، يعده أصال إلبداء رأي فين حمايد يهدف من خالله إ
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مستخدمي املعلومات حول مدى داللة القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة لوضعيتها املالية احلقيقية, لغرض استخدامه 
 .من طرف جهات خارجة عن املؤسسة الختاذ قرارات تؤثر على وضعيتهم املالية 

رقم املتعلق مبهن اخلبري احملاسيب 10-01حيكم مهنة التدقيق اخلارجي وإعداد تقاريره  القانون   " :الفرضية الثانية 
صدر  2010يف سنة فقد خلصت دراستنا يف الفصل الثاين من الدراسة انه  ،"وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 

 حيث املعتمد، واحملاسب احلسابات وحمافظ احملاسب لينظم مهنة اخلبري29/06/2010املؤرخ يف  01-10قانون رقم 
من أهم  املعتمد واحملاسب احلسابات وحمافظحيث أن املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبيني ،91/08 القانون أحكام يلغي

  .اهليئات اليت حتكم وتسري مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر 

تتطلب مزاولة مهنة التدقيق يف اجلزائر جمموعة من الشروط العامة ، كما حتكم تطبيقها هيئات مهنية ":ة الفرضية الثالث
وخلصت دراستنا هلذه الفرضية يف الفصل الثاين أيضا أن التأهيل العلمي والعملي والتدريب املهين   "منظمة هلا يف اجلزائر 

 .احملاسيب يف اجلزائر    من أهم شروط املعرفة املتخصصة للممارسة مهنة التدقيق

توحيد مناذج القوائم املالية علي املستوي العاملي يستوجب بالضرورة توحيد مناذج تقارير املدقق " : الفرضية الرابعة
ملزمة مبواكب التطور احلاصل على الصعيد الدويل فهي ملزمة بتطبيق معايري التدقيق الدويل  األخرية و اخلارجي يف اجلزائر 

ISA . وخلصت دراستنا يف الفصل الرابع أن تبين معايري التدقيق الدولية أمر حتمي ملواكبة متطلبات السوق وحتقيق
وانه يساهم هذا التبين يف إصدار تقارير مناسبة تساعد املستفدين من املعلومة  ،اندماج بني البيئتني احمللية والدولية 

ير للمدقق احملاسيب باالعتماد على املعايري الدولية على الرفع من  حيث يساعد استحداث جمموعة من التقار ،احملاسبية 
 .كفاءة املهنة يف اجلزائر 

 :أهم النتائج 
 مت التوصل إيل بعض النتائج :

 ؛تعد مهنة تدقيق احلسابات مهنة دقيقة جدا ملا حتتويه من عراقيل وما متر به من صعوبات -

من تدعيم ذلك باملعايري  يكفي للوصول إىل تقارير ذات جودة عالية، فال بدالتزام املدقق مبعايري التدقيق وحده ال   -
 ؛الدولية
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تقوم معايري التدقيق الدولية على حتديد جمموعة من القواعد و املعايري اليت تساهم يف إعداد تقارير ذات جودة عالية،  -
عمل على توصيل نتائج أعمال املؤسسة إىل خمتلف خاصة و أن تقارير التدقيق متثل املنتج النهائي لعملية التدقيق الذي ي

 ؛األطراف أصحاب املصلحة يف املؤسسة

تعمل تقارير التدقيق على التوصيل الفعال لنتائج عملية املراجعة ملستخدمي القوائم املالية، فتزداد جودة تقارير كلما  -
 ؛ليةالتزم املدقق مبعايري التدقيق املتعارف عليها و معايري التدقيق الدو 

 االقتصادية والتطورات  يتناسب مبا املمارسني لدى والعملية العلمية املتطلبات مستوى على توافق يتوفر أن بد ال -
 ؛ الدولية

 عالية خدمات تقدم كوهنا ، التدقيق تقرير مستخدمي لدى احمللية املكاتب عن زائدة ثقة تلقى الدولية التدقيق مكاتب -
 ؛العتمادها على املعايري الدولية  اجلودة

ومازالت بصدد الدراسة  NAAمثان معايري حتت مسمى معايري التدقيق اجلزائرية  للمحاسبة الوطين اجمللساصدر  -
 ؛معايري جديدة  إلعداد

 املعايري تطبيق حالة يف كتكوين  سيخصصوهنا اليت النفقات حجم من اخلارجيني املدققني أغليب طرف من ختوف هناك -
 ؛للتدقيق كما جرى احلال بالنسبة للنظام احملاسيب املايل  الدولية

 من ، زائراجل يف احملاسبية املمارسة على اجيايب أثر سيحدث الدولية املعايري تبين أناملدققني اخلارجني   أغلبيةيرى  - 
 .املايل احملاسيب للنظام السليم التطبيق خالل

 :أهم التوصيات املقرتحة 
 ويف ضوء هذه النتائج اليت مت التوصل هلا نقدم بعض املقرتحات واليت من أمهها:

 تدقيقتطبيق معايري احملاسبة و الجعل املؤسسات و اهليئات الدولية ذات طابع إلزامي، من خالل إلزام املؤسسات ب -
 ؛الدولية لضمان السري احلسن لنشاطها

تعارف عليها و الدولية لضمان التزامه بالنزاهة واملوضوعية من خالل قيامه بعملية امل تدقيقمبعايري ال دققضرورة التزام امل -
 ؛التدقيق و عدم حتيزه إىل أية جهة كانت سواء املسريين داخل املؤسسة أو املستخدمني اخلارجيني لتقريره النهائي 

يف اجلزائر تتطلب هذه املهنة املزيد من التطور حىت تواكب  التحديات املهنية  تدقيقخالل هذه الدراسة ملهنة ال من -
 ؛احلالية 

 ؛إبرام اتفاقيات مع دول أجنية لتبادل اخلربات  واكتساب املزيد من املعلومات  -
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 املمكن األخطاء وجتنب للوقت   ارااختص للتدقيق الدولية املعايري تبين يف الدولية التجارب من االستفادة املهم من -
 كلما حتديثها مع بتطبيقها للمعنيني احلكومية اجلهات وافقةوم ،اجلزائرية البيئة مع املعايري هذه تكييف خالل من حدوثها

 مناسبا؛ ذلك كان
 تكوين عند املهنة يف املتقدمة الدول لدى املعتمدة التعليم مناهج وكذا الدولية التعليم مناهج االعتبار بعني اجلزائر أخذ -

 ؛الكتساب خربات عالية   املدققني
إقامة ملتقيات علمية بني املدققني احملليني واألجانب لتبادل اخلربات واآلراء والغرض منها االطالع على التطورات  -

 .احلاصلة يف العامل  
 

 :أفاق البحث  -
تناولت هذه الدراسة أمهية إعداد تقارير التدقيق اخلارجي وفق املعايري الدولية يف اجلزائر بعد اعتماد اجلزائر يف  -

 :اجملال أمام عدة مواضيع القابلة للدراسة ومن أمهها على جمموعة من هذه املعايري وهذا ما يفتح  األخرية اآلونة
 ؛زائرية ومعايري الدولية للتدقيق مقارنة يف التطبيق بني املعايري التدقيق اجل -
 ؛اجلزائرية للتدقيق  املعايري تبين ظل يف العالقة ذات واخلدمات والفحص التأكيد معايري أمهية تبين -
 .دراسة حالة ألحدى املؤسسات اجلزائرية اعتمدت يف تطبيقها على معايري التدقيق اجلزائرية  -
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 عمان  األردن.
، تطور معايري التدقيق والتأكيد الدولية ،قواعد أخالقيات املهنة ، الطبعة األوىل (2009)محد حلمي مجعة أ .2

 ،دار الصفاء للنشر والتوزيع ،عمان األردن  .
،دار الصفا للنشر والتوزيع، عمان،  وىل، مدخل للتدقيق احلديث، الطبعة األ ) (2000مجعة محد حلميأ .3

 األردن.
،مراجعة احلسابات من النظرية إيل التطبيق ،الدار الشباب للطباعة والنشر، اإلسكندرية ( 1992) محد نورأ .4

 ، مصر  .
مات التأكد، الدار اجلامعية، ، دراسات متقدمة يف املراجعة وخد( 2007) السيد أمحد لطفي أمني .5

  مصر. –االسكندرية 
 .دار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر، املراجعة بني النظرية والتطبيق، ال( 2004)أمني السيد أمحد لطفي .6

  ، مراجعة احلسابات من الناحيتني النظرية والعلمية ،دار  جامعية ، بريوت ، لبنان.(1984) أنور امحد   .7
، هاين عبد احلفيظ العزب ،تدقيق احلسابات "اإلطار النظري"،دار وائل 2011)  (إيهاب نظمي صابر .8

  .للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، الطبعة األوىل 
، أصول املراجعة، زمزم ناشرون وموزعون  ، الطبعة األوىل  ، عمان  (2011)حامد طلبة حممد أبو هيبة   .9

 األردن.

يات التدقيق يف ظل املعايري األمريكية و الدولية، مؤسسة ، أساس(1999)حسني القاضي، حسني دحدوح .10
 . األردن، الطبعة األوىل-الوراق، عمان

    إسالمية. إطاللة مع الرقابة و املراجعة أصولشحاته، حسني حسني .11
 حلمي حممود منر ،  نظرية احملاسبة املالية ،املراجعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة   ، بدون تاريخ  . .12
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، علم تدقيق احلسابات ، الطبعة األوىل ،دار املستقبل للنشر ) (2009 خالد اخلطيب ، خليل الرفاعي .13
 . ردن،األ  والتوزيع ،عمان 

، علم تدقيق احلسابات الناحية النظرية والعلمية ،الطبعة الثانية  ،دار وائل  (2011)خالد أمني عبد هللا  .14
  .للطباعة  والنشر ، عمان االردن 

 .األردن  للنشر، وائل دار البنوك، يف املراقبة و التدقيق ، (1998)هللا عبد أمني خالد .15

، الطبعة   IIA، دليل التدقيق الداخلي وفق املعايري الدولية الصادرة عن ) (2014خلف عبد هللا الواردات .16
  . األوىل ، الوراق للنشر والتوزيع ،األردن

، علم تدقيق احلسابات العملي، دار ) (2011رأفت سالمة ، امحد يوسف كلبونة ، عمر حممد زريقات  .17
 األردن، الطبعة األوىل.-املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان

، "علم تدقيق احلسابات "، دار البداية  ناشرون وموزعون  ، الطبعة األوىل  ، عمان (2010) زهري احلدرب .18
  ، األردن.

،تدقيق احلسابات ، مكتب اجملتمع العريب للنشر والتوزيع  (2010)سامي حممد الوقاد ، لوي حممد وديان  .19
 .،الطبعة االوىل 

،دراسة حتليلية ملستقبل تطبيق معايري املراجعة الدولية يف مهنة املراجعة (2010)سهام حممد السويدي  .20
 باجلزائر،الدار اجلامعية اإلسكندرية ،مصر.

شرح معايري –ختطيط املراجعة "موسوعة معايري املراجعة –لعال محاد، مسؤولية املراجع طارق عبد ا .21
 .املراجعة الدولية واألمريكية والعربية " دار اجلامعية ، القاهرة اجلزء األول 

 العلمية املراجعة )ألسس أسس ، وآخرون ، (2004)الصبان مسري حممد ، الصحن الفتاح عبد .22
 . مصر ، اجلامعية الدار ، والعملية(

، ،اإلسكندريةيةر اجلامع، مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيق، دا(2006)عبد الفتاح الصحن و آخرون .23
 . مصر

،أسس املراجعة اخلارجية ، 2007) (عبد الفتاح حممد الصحن ،حسن امحد عبيد ، شريفة على حسن .24
 املكتب اجلامعي احلديث  ،اإلسكندرية مصر   .
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، املراجعة املتقدمة يف بيئة األعمال احلديثة، دار (2013)نصر علي ، شحاته سيد شحاته عبد الوهاب  .25
 . مصر-التعليم اجلامعي، اإلسكندرية

 . ، املراجعة اخلارجية احلديثة ، اجلزء األول ، جامعة اإلسكندرية ، مصر) (2009عبد الوهاب نصر علي .26

  .الدولية، دار وائل للنشر، األردن، معايري املراجعة  (1994) عبد حامد معيوف الشمري .27

دراسة قانونية مقارنة لدور مراقـب احلـسابات فـي شـركة  –، مراقب احلسابات (1991)علي سيد قاسم  .28
 املسامهة ، دار الفكر العريب، القاهرة.

  .، آداب مهنة اهلندسة، الطبعة الثانية، القاهرة ،مصر (2006)عمرو دراج .29

ة ، الطبعة األوىل، دار املسـري  -ةالناحية النظري–، تدقيق احلسابات املعاصر ) ( 2006غسان فالح املطارنة .30
 . للنشـر والتوزيع ، عمان 

(،دراسات متقدمة يف احملاسبة واملراجعة ،املكتب  2006كمال الدين الدهراوي ، حممد السيد سرايا )  .31
 .اجلامعي احلديث، االسكندرية ، مصر 

 ، دار النهضة العربية ، القاهرة  مصر. ( 1973)متوىل حممد اجلمل  ،  عبد املنعم حممود ،املراجعة .32

واملمارسات ، املراجعة وتدقيق احلسابات اإلطار النظري  (2006)حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي .33
 اجلزائر.–التطبيقية، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون 

 ، األوىل الطبعة ، – للتطبيق وإطار حتليل - للمراجعة الدولية املعايري يف دراسات ،(  2000)   الناغي السيد حممود .34
 . مصر

 .2008، ، املعايري الدولية للمراجعة ، جامعة املنصورة ، مصر) (2008حممد السيد الناغي .35

، أصول وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل ،املكتب اجلامعي احلديث (2007) حممد السيد سرايا  .36
 ،اإلسكندرية ، مصر.

،املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إيل التطبيق ، الطبعة الثالثة ،  ديوان املطبوعات (2008)حممد بوتني .37
 .امعية ، بن عكنون ،اجلزائراجل

 . اجلامعي احلديث ازراويط، اإلسكندرية املكتب ،(1998)  الفيومي/ عوض فهميحممد  .38

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC
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،املراجعة ،مفاهيم ،ومعايري ، مطابع جامعة امللك سعود ،اململكة العربية   (1996)مصطفى حسنني خضري .39
 السعودية .

املراجعة ، الدار ، دراسات يف االجتاهات احلديثة يف (2003)منصور أمحد البدوي ، شحاتة السيد شحاتة  .40
 اجلامعية اإلسكندرية  .

،حتليل القوائم املالية ) مدخل نظري وتطبيقي (،دار املسرية ) (2011مؤيد راضي خنفر غسان فالح املطارنة  .41
 للنشر ، عمان ،األردن، الطبعة الثالثة  .

،األردن  ، الطبعة دار غيداء للنشر والتوزيع   ،  معايري التدقيق الدولية( ، 2015) مراد حسني العلي  .42
 األوىل .

 ، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري اجلزائري ، شركات األموال، دار هومة، (2003)نادية فوضيل .43
 . 2003اجلزائر، 

،مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعلمية  ، الطبعة الثانية ،دار وائل للنشر ، ) (2007هادي التميمي .44
  . عمان، األردن

، املراجعة بني النظرية والتطبيق ،تعريب امحد حامد ،حجاج كمال (2006)وليم توماس ،أمر سون هنكي    .45
  .الدين سعيد ، األول دار املريخ للنشر ، مصر

، مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيق  ،الطبعة األوىل،مؤسسة الوراق  (2008 )يوسف حممود جربوع .46
  .للنشر ،عمان األردن

 :أطروحات دكتوراه-ب 
،مدى تقييد مدققي احلسابات اخلارجيني بقواعد السلوك ( 2004-2005)شرف عبد احلليم حممود كراجة أ .1

 املهين يف األردن والوسائل اليت تشجعهم على االلتزام هبا  ،رسالة  الدكتوراه ،جامعة  عمان ،األردن .
دراسة حالة –،أمهية تبين معايري املراجعة الدولية يف ظل اإلصالح احملاسيب (2016/2015)سـايـــج فــايـز .2

  .رسالة الدكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ختصص: علوم التسيري،جامعة بليدة  -اجلزائر
االقتصادية وعلوم ،التنظيم املهين للمراجعة ، رسالة دكتوراه ، كلية العلوم (2013-2014) شرقي عمار   .3

 التسيري ،جامعة سطيف.
، حنو إطار متكامل للمراجعة املالية يف اجلزائر على ضوء جتارب الدولية ، (2004-2005)صديقي مسعود  .4

 .ة وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر رسالة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادي
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 :املقاالت واجلرائد  -ج

، ترشيد أداء املراجعني واحملاسبني اجلزائريني للتقليل من خماطر (2010)احـمد لـعـماري ، حكيمة مناعي  .1
 ، جامعة باتنة  . 45االحنراف يف إنتاج وتوصيل املعلومات احملاسبية،جملة العلوم اإلنسانية ، العدد

اسات ، اإلجراءات املالية و العلمية للمراجعة اخلارجية، جملة الدر (2012)مجيلة اجلوزي ، مفيد عبد الالوي  .2
 .االقتصادية واملالية، جامعة الوادي، العدد اخلامس

، اخلدمات الضريبية ،ومدى مسؤولية احملاسب القانوين عنها  ،جملة الدراسات   ( 1990)حامد طلبة حممد ، .3
 . (1والبحوث التجارية ، كلية التجارة  بنها  ، مصر ، العدد )

تدقيق واملراجعة وعماليات والتأكيد األخرى واخلدمات ذات دليل إصدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة وال .4
جمموعة طالل أبو غزالة مبىن اجلمعية  ˓العالقة، ترمجة مجعية اجملمع  العريب للمحاسبني القانونيني  الشميساين 

 األردن  . ˓العامة 
، جملة  يف اجلزائر IFRS/IAS ) كتوش عاشور ، متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد يف اجلزائر )     .5

  لسادس،جامعة شلف.االعدد ا  -اقتصاديات مشال إفريقيا 
،سبل تدعيم استقالل مدقق احلسابات اخلارجي باألردن : دراسة ميدانية حتليلية ألراء ( 1994)حممد مطر    .6

، جملة اقتصادية   ، اجمللد   املدققني ومستخدمي البيانات املالية ،وجهات الرقابة واإلشراف على املهنة
 . 03،العدد 21

 :املؤمترات  -د
-12، املؤمتر الضرييب العاشر، اجلمعية املصرية للمالية العامة والضرائب، (2005)امحد عبد الرمحن مبارك .1

 سبتمرب .15
مواجهة معايري ،امللتقي العلمي الدويل حول :النظام احملاسيب املايل يف (2011)بن أعمارة منصور ، حويل حممد  .2

احملاسبة الدولية واملعايري الدولية للمراجعة ،مداخلة حتت عنوان مكانة النظام احملاسيب املايل يف ظل املعايري الدولية 
 ديسمرب. 14و 13للتدقيق ، يومي 

عة ، "ضرورة إصالح مهنة مراجعة احلسابات يف اجلزائر وتكييفها مع املعايري الدولية للمراج(2011)مجال عمورة .3
((ISA  للمحاسبة واملعايري الدولية للتدقيق ) ملتقى دويل حول: النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية

 ديسمرب. 14 و13التحدي( ، جامعة سعد دحلب البليدة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،
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اجعة يف بيئة األعمال الدولية .مؤمتر دويل األول ،تأثري األخالقيات املهنة احملاسبة واملر ( 2012)زينب حجاج  .4
 .اجلزائر  –احملاسبة واملراجعة يف ظل البيئة األعمال الدولية ، جامعة سعد دحلب ، البليدة 

 ˓انعكاسات  النظام احملاسيب املايل اجلزائري على نظام املراجعة اخلارجية ومهنة حمافظ احلسابات ˓سايج فايز  .5
واملعايري الدولية   (IAS-IFRS )امللتقي الدويل حول "النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري احملاسبية 

 ديسمرب. 13/14˓جامعة سعد دحلب البليدة  ˓كلية العلوم االقتصادية  ˓  (ISA)للتدقيق 
، رزقي إمساعيل ،امللتقي الوطين" واقع  وأفاق النظام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية  (2013)سفري حممد  .6

واملتوسطة يف اجلزائر" ،مداخلة حتت عنوان "مسؤولية ودور املراجع يف سياق تطبيق النظام احملاسيب "املنعقد يومي 
 /  .06/05و 05

 - األردنيةالتجربة  -املايل الدولية بني النظرية والتطبيق بالغواإل، "تبين معايري احملاسبة (2011) مد أبو نصارحم .7
يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة و املعايري الدولية التحدي،   ملتقي الدويل حول :"النظام احملاسيب املايل  ،

 . 2011ديسمرب 12-13كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سعد دحلب البليدة ، 
، التكامل بني مهنة التدقيق وآليات احلكومة ملواجهة الفساد املايل (2014 )ليلى رمية ، باهية زعيم هيدوب .8

  واإلداري يف ظل معايري املراجعة الدولية ، امللتقي الوطين :
La réalité de la gouvernance d'entreprise dans l'environnement des affaires  «

lgériens dans le cadre du cours «dans les développements a ورقلة  ˓جامعة قاصدي مرباح
 أكتوبر    . ˓
 
 :قوانني وتشريعات  –ه 

   .1985جوان 16اجلريدة الرمسية للمملكة اهلامشية االردنية ،قانون مهنة تدقيق احلسابات ،الصادرة يف  .1
يتعلق مبهنة اخلبري احملاسيب وحمافظ   1991. اجلريدة الرمسية .  1991افريل 27مؤرخ يف  08-91القانون  .2

 احلسابات واحملاسب املعتمد . اجلريدة الرمسية  .
 ، اجلزائر.1998قانون التجاري ، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، مطبوعات برييت، ال .3
جمهورية اجلزائرية ، املرسوم ،اجلريدة الرمسية لل1970قانون املالية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية لسنة ال .4

 .1969شوال  22املوافق ليوم األربعاء  1962-12-31املؤرخ يف  69/107
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ينـاير  11املوافق  1431رجب عـام  28،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،  مــؤرخ يف 01-10القــانــون رقم  .5
 .  2010 سنة

 .1951مبزاولة مهنة احملاسبة واملراجعة ،نشر يف جريدة الوقائع املصرية ،   خاص، 133قانون رقم ال .6
،  املتعلق بتنظيم مهنة احملاسبني بالبالد التونسية ، الرائد الرمسي 2002فيفري  04املؤرخ يف  16القانون رقم  .7

 للجمهورية التونسية .
 واملتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات. 1994نوفمرب  07مجادى الثانية املوافق ل  03القرار املؤرخ يف   .8
يتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب  136- 96املرسوم التنفيذي رقم     .9

 املعتمد. 
 2011 ينـاير سـنة 27املـوافق  1432صــفــر عـام  22مــؤرخ يف 32-11 املــرســوم تــنــفــيــذي رقم  .10

 . حمافظي احلسابات نييـتعـلق بـتعـ
، يتعلق بواجبات ومهام مندويب احلسابات  16/11/1973املؤرخ يف  173/ 70املرسوم رقم  .11

 للمؤسسات العمومية والشبه عمومية ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية.
،   2011يـناير سـنة 27املوافق  1432صــفــر عـام  22مــؤرخ يف  11/ 24املرسوم التنفيذي رقم  .12

 . يـحـدد تـشـكـيـل اجمللس الــوطـــين لــلـــمــحــاســـبــة وتــنـــظــيـــمه ـ وقــواعــد سريه
  2011 ينـاير سنة 27املوافق  1432صــفــر عـام  22مــؤرخ يف   25/11املــرســوم التــنــفــيــذي رقم  .13

 ــصف الـــــوطــــنـي لــــلـــــخــــبــــراء احملاسبني وصـالحـيـاته وقواعد سريه.،حيــدد تشـكـيلة ا جمللس الــــوطـــــين لـــــلــــمـــ
،   2011 ينـاير سنة 27افق ملو ا 1432صــفــر عـام  22مــؤرخ يف   26/11املــرســوم التــنــفــيــذي رقم  .14

 .عد سريهحيــدد تشـكـيلة الـغرفـة الـوطـنـيـة حملـافظي احلسابات وصـالحـيـاته وقوا
  2011 ينـاير سنة 27املوافق  1432صــفــر عـام  22املــؤرخ يف  11/ 27املــرســوم التــنــفــيــذي  رقم  .15

 .،حيــدد تشـكـيلة الـمنظمة  الـــــوطــــنـية للمحاسبني املعتمدين  وصـالحـيـاهتا وقواعد سريه
 2011 يـنـايـر سـنة  27املوافق  1432صــفــر عـام  22مــؤرخ يف  11 -30املــرســوم تــنــفــيــذي رقم  .16

 ،يــحــدد شـروط وكيـفيــات االعـتمــاد ملمـارسة مـهـنة اخلـبيـر احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد.

 :معايري التدقيق الدولية -و
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طبقاً ملعايري التدقيق حسب املوقع  األهداف العامة للمدقق املستقل وإجراء التدقيق،(  ،200ISAمعيار التدقيق) . 1
 االلكرتوين  .

http://www.archive.org/download/Isas2000/200.PDF 

 رأي وإعداد تقرير املدقق حول البيانات املالية .حول تكوين  700معيار التدقيق الدويل رقم . 2
3.pdf-2-http://www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture2011 

 

 .( ضبط جودة أعمال التدقيق 220ISA )معيـار التدقيـق الدولـي  .2
http://www.archive.org/download/Isas2000/220.PDF 

 .التوثيق )إعداد أوراق عمل التدقيق( SAI 230 )معيـار التدقيـق الدولـي . 3
http://www.archive.org/download/Isas2000/230.PDF 
 

 ( مسؤولية مدقق احلسابات املتعلقة باالحتيال عند تدقيق البيانات املالية. 240ISA )معيـار التدقيـق الدولـي   .4
http://www.archive.org/download/Isas2000/240.PDF 

 .   معرفة طبيعة عمل املنشاة( SAI 310 )معيـار التدقيـق الدولـي .5
http://www.archive.org/download/isas12000/320.PDF 

 .  تقدير املخاطر والرقابة الداخلية( SAI 400 )معيـار التدقيـق الدولـي .6
http://www.archive.org/download/isas12000/400.PDF 

 .أدلة التدقيق( SAI 500 )معيـار التدقيـق الدولـي .7
http://www.archive.org/download/Isas22000/500.PDF 

 " اتفاق حول أحكام مهام التدقيق.  NAA 210املعيار اجلزائري للتدقيق    .8

http://www.cnc.dz/fichier_regle/202.pdf 

 ." التأكيدات اخلارجية "  NAA 505 املعيار اجلزائري للتدقيق .9
http://www.cnc.dz/fichier_regle/202.pdf 

 ،األحداث تقع بعد إقفال احلسابات واألحداث الالحقة.  NAA 560املعيار اجلزائري للتدقيق  .10

http://www.cnc.dz/fichier_regle/202.pdf 

http://www.archive.org/download/Isas2000/200.PDF
http://www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture2011-2-3.pdf
http://www.asca.sy/download/PDF/Seminars/Lecture2011-2-3.pdf
http://www.archive.org/download/Isas2000/220.PDF
http://www.archive.org/download/isas12000/320.PDF
http://www.archive.org/download/isas12000/400.PDF
http://www.archive.org/download/Isas22000/500.PDF
http://www.cnc.dz/fichier_regle/202.pdf
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 .، التصرحيات احملاسبية    NAA 580 املعيار اجلزائري للتدقيق .11
http://www.cnc.dz/fichier_regle/202.pdf 

 :املراجع باللغة الفرنسية 
         

1. Lionel collins ,Gérard Valin , Audit et control interne (1992) « Aspects 
financiers, opérationnels et stratégiques», 4ème édition Dallos, paris . 

2. Mohamed Samir Hadj Ali (1994 ), Le commissariat aux comptes : caractéristiques et missions, 
Revue algérienne de comptabilité et d’audit, n° 3 (3ème trimestre) . 

3. Mokhtar Belaiboud(1982) Guide pratique d’audit financier et comptable, La 
maison Des livres, Alger. 

4. Sami El OMARI & Michèle SABOLY  (2005 ), Émergence d’une profession comptable 
liberale: le cas du maroc. In « l’entreprise, le chiffre et le droit », éditeurs J.G. Degos et S. 
Trébucq, Bordeaux .  
 

 :مراجع باللغة االجنليزية 
 

1. AAA (1973), Committee on basic Auditing concepts, A Statement of 
basic Auditing Concepts, American Accounting Association . 

2. Brown , R . G(1964 ) , Changing objectives and Techniques , 
Independent Auditing Standards , Ed  , J , C . Roy , Holt ,  Rinehart 
& Winston Inc . N . Y  . 

3. Castell Robert & Pasqualini François(1995) , le commissaires aux 
comptes , ECONOMICA, Paris . 

4. Gary Johns & Alan M. Saks (2006 ),Organizational Behaviour, 
Seventh Edition 2007. 

5. George D. Anderson and Robert C  , Allyson. “Restructuring 
Professional standards: The Anderson report -Journal Accountancy-
September, Vo. 23,  . 

6. Holmes, Arthur W. and Burns, David C(1975 ), Auditing Standard 
Procedures, 9th Edition. Homewood Illinois. Irwin, Richard D, Inc. 

http://wps.pearsoned.ca/ca_ph_johns_ob_7
http://wps.pearsoned.ca/ca_ph_johns_ob_7
http://wps.pearsoned.ca/ca_ph_johns_ob_7
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7.   Porter, B)1997(, Principles of External Auditing, John Wiley and 
sons, . 
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 :املواقع االلكرتونية 
 :املوقع الرمسي لوزارة التجارة للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية 

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=moufawdatema 
 :املوقع الوطين جمللس احملاسبة 

http://www.cnc.dz 
 :  IFACاملوقع الرمسي لالحتاد الدويل للمحاسبني  

https://www.ifac.org/about-ifac 
 :موقع جملس معايري احملاسبة الدولية 

http://www.ifrs.org  
  accountants and auditors Egyptian society of:احملاسبني واملراجعني املصرية ، املوقع الرمسي جلمعية

http://esaaegypt.com/ 

 :موقع الرمسي للمحاسب املصري االلكرتوين 
 http://www.almohasb1.com/2011/07/2010-international-standard-auditing.html 

 
  PWCاملوقع الرمسي لشركة 

http://www.pwc.fr/un_peu_dhistoire.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=moufawdatema
http://www.mincommerce.gov.dz/arab/?mincom=moufawdatema
https://www.ifac.org/about-ifac
https://www.ifac.org/about-ifac
http://esaaegypt.com/
http://www.almohasb1.com/2011/07/2010-international-standard-auditing.html
http://www.almohasb1.com/2011/07/2010-international-standard-auditing.html
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 باللغة العربية ستمارة اال (1) : امللحق رقم
 

                                                      معة عبداحلميد بن باديسجا     
 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري   

 ختصص: التدقيق والنظام احملاسيب املايل    
 

 LMDاستمارة استبيان يف إطار التحضري إلعداد أطروحة دكتوراه
 "يف اجلزائرتطبيق معايري تدقيق الدولية  إلزاميةأمهية إعداد تقارير التدقيق اخلارجي يف ظل  :"بعنوان

 
 بعد التحية والسالم

تقارير التدقيق  :" املوسومة بعنوان:الطور الثالث  دكتوراه ال ستكماال لنيل شهادةإإعداد مشروع حبث يف إطار   
أمهية تقارير اليت  حماولة إبراز هتدف هذه الدراسة إىل،  يف اجلزائردقيق الدولية التتطبيق معايري  إلزاميةاخلارجي يف ظل 

سوف تساعدنا املعلومات اليت تزودوننا هبا كمهنيني  ،يعدها املدقق اخلارجي يف اجلزائر ومدى تطابقها مع املعايري الدولية 
 . أو أكادمييني يف حتقيق األهداف املنشودة من وراء هذه الدراسة

 
 .حول ما تضمنه من تساؤالت احلصول على آرائكم ومقرتحاتكمن من أجل يسرين أن أضع بني أيديكم هذا االستبيا

نلــتمس مــنكم اإلجابــة علــى األســئلة بكــل صــدق وموضــوعية، ونتعهــد لكــم بــأن حتــاط مســامهاتكم بالســرية التامــة، وأهنــا ال تســتخدم إال   

 ألغراض البحث العلمي.

    عبارات االحرتام والتقدير. أمسىتقبلوا منا ،الدراسة هذه إمتام يف لنا مساعدتكم على مسبقا ونشكركم 
                                        

 متار خدجية: الباحثـة                                                          
 62 44 95 0795: اهلاتف                                                           

 Tamarkhadidja@hotmail.fr:الربيد االلكرتوين  
 :مالحظات هامة 
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كما      ،املتعلق مبهن اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد  01-10قبل البدء يف اإلجابة يشرتط أن تكون على اطالع بالقانون  -
 . ISAمبعايري التدقيق الدولية يشرتط أن تكون على اطالع 

 :يرجى كتابة الربيد االلكرتوين اخلاص بك ،إذا أردت احلصول على نتائج الدراسة  -

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

 .عينة الدراسةمعلومات عامة حول احملور األول: 

                            :( يف املربع املناسبxالرجاء وضع عالمة )

 ذكـر                                                    أنثـى                 اجلنس:

 سنة 40إىل  30سنة                                من  30أقل من            العمر: 

 سنة 50سنة                                 أكثر من  50إىل  40من                

 شهادة مهنية                                      شهادة جامعية    العلمي: املؤهل

    آخر ).....(                               دراسات عليا                               

 حمافظ حسابات                            خبري حماسب    املستوى الوظيفي: 

 حماسب معتمد                                      استاذ جامعي                       

 سنوات 10إىل  5من                             سنوات   5أقل من   اخلربة املهنية:

 سنة 15سنة                                   أكثر من 15إىل  10من                

 

 .... .... .... .... :....الوالية            
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 احملور الثاين: متطلبات تقارير التدقيق اخلارجي .

 العبارة الرقم

 اإلجابة

موافق 
 بشدة

غري  حمايد موافق      
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

تقرير املدقق اخلارجي هو وسيلة يعرب هبا عن رأيه يف القوائم  01
 القوائم املالية.املالية أو عند اللزوم ميتنع عن إبداء الرأي يف 

     

سية بينه وبني ميثل تقرير مدقق احلسابات وسيلة اتصال رئي 02
ي  املستخدمني املعلومة من أصحاب  املؤسسة ومتحاج

 املعلومة   .

     

يشرتط إعداد التقرير بعد إقفال املؤسسة حلساباهتا مباشرة  03
 لتجنب أي تالعب يف معلوماهتا .

     

التقرير والفقرة االفتتاحية من أهم العناصر اليت يعترب عنوان  04
 يعتمد عليها مدقق احلسابات يف إعداد تقريره .

     

يعرب مدقق احلسابات عن رأي صريح عما إذا كانت   05
القوائم املالية حمل الدراسة تعرب بصورة صحيحة عن الوضعية 

 املالية للمؤسسة ومركزها املايل .

     

حتفظات يف تقرير مدقق احلسابات  أي أن عدم وجود  06
 هناك عدالة يف متثيل القوائم املالية حمل الدراسة .

     

07 

 

 

 

يعترب تقرير مدقق احلسابات نظيف إذ أعدت القوائم املالية 
 وفقا للمعايري احملاسبية معدة قبوال عاما .
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يعترب تقرير مدقق احلسابات متحفظ يف حالة وجود قيود  08
على نطاق عمله أو تعديل تطبيق املبادئ احملاسبية املتعارف 

 عليها .

     

يعترب تقرير املدقق غري نظيف إذ مل تتم عملية الفحص   09
 وفق معايري التدقيق الدولية .

     

عدم كفاية نظام الرقابة الداخلية جترب مدقق احلسابات على  10
 إبداء رأي سالب  .

     

يبدي مدقق احلسابات رأي غري نظيف كليا يف حالة عدم    11
 كفاية اإلفصاح يف القوائم املالية .

     

وجود أحداث  ميتنع املدقق عن إبداء رأيه كليا يف حالة 12
مستقبلية ال ميكن التكهن بنتائجها املستقبلية قد تؤثر على 

 القوائم املالية 

     

ــدقيق اخلــارجي وفــق اإلصــالحات الــواردة بالقــانون احملــور الثالث:إعــداد تقــارير  املتعلــق مبهــن اخلبــري احملاســب و حمــافظ 01_10الت

 احلسابات و احملاسب املعتمد

 العبارة الرقم

 اإلجابة

موافق 
 بشدة

غري  حمايد موافق      
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

املتعلـق مبهـن اخلبـري احملاسـب و  01_10أتوافق مـع القـانون  01

 حمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد .

     

املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني ،حمافظي احلسابات ،  02
احملاسبني املعتمدين من أهم اهليئات و املنظمات املسرية 
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 ملهنة التدقيق اخلارجي يف اجلزائر .

ميـارس  تعد وظيفة خبري حماسيب احلسابات كل شـخص 03
و بـاسـمه اخلـاص وحتت مـسـؤوليـته مـهـمـة  بـصـفـة عـاديـة

وحتـليل احملـــاســــبــــة ومــــخـــتــــلف أنــــواع  تـنظـيم وفـحص وتـقـومي
من القانون  18املادة .) احلــــســـابــــات لــــلـــمــــؤســــســـات

10-01.) 

     

حماسبة  (centralisation)القيام مبسك ومركزة  04
 .املؤسسات من ابرز مهام خبري احملاسيب

     

حلسابات يعد اخلبري احملاسب مؤهال للقيام مبهام حمافظ ا 05
ية بالتدقيق )التدقيق القانوين( لدى الشركات واهليآت املعن

 القانوين.

     

حمافظ احلسابات هو الشخص املؤهل علميا وعمليا لتدقيق  06
باستقاللية تامة، ويقوم عادة حسابات املؤسسة، و يتمتع 

بتدقيق نظام الرقابة الداخلية  قبل إبداء رأيه يف عدالة املركز 
 املايل .

     

يعني حملافظ احلسابات مهام عادية وأخرى خاصة حيث  07
حمافظا للحسابات أو أكثر ملدة ثالث سنوات ختتارهم من 
 بني املهنيني املسجلني على جدول املصف الوطين للخرباء

 احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين.

     

 متتاليتني نـفس حمـافظ احلسـابات بـعد عـهدتني الميكن تعـني 08
 ( سنوات .3إال بعد مضي ثالث )

     

يعترب التأهيل العلمي والعملي والتدريب املهين من أهم  09
 احملاسيب .املعرفة املتخصصة ملمارسة املهنة التدقيق الشروط 
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إلصدار تقرير مدقق احلسابات جيب أن يكون على معرفة  10
 .عامة حول  املؤسسة حمل الدراسة

     

 

 باجلزائر. ISAاحملور الرابع:إلزامية تطبيق املعايري التدقيق الدولية 

 البيان الرقم

 اإلجابة

موافق 
 بشدة

غري  حمايد موافق      
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

يعترب تبين معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر أمر حتمي ملواكبة  01
متطلبات السوق وحتقيق االندماج بني البيئتني احمللية 

 والدولية .

     

تقارير التدقيق املعتمدة على املعايري الدولية تلقي القبول  02
أكرب من قبل مستخدميها مقارنة مع تقارير اليت ال تستخدم  

ISA. 

     

يساهم تبين معايري التدقيق الدولية يف إصدار تقارير مناسبة  03
 تساعد املستفدين من املعلومة احملاسبية 

     

سيســاعد اســتحداث جمموعــة مــن التقــارير حملــافظ احلســابات   04

باالعتماد على املعايري الدولية على الرفع من كفاءة املهنة يف 

 اجلزائر

     

التدقيق الدولية  التعاون بني مكاتب التدقيق تشجع معايري   05
 الدولية واحمللية
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 احملور اخلامس:تكاليف تبين معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر .

 متطلبات تبين معايري التدقيق الدولية  يف اجلزائر يف هذا احملور دراسة  نريد

 املادية والبشرية اليت تسمح له بتطبيق املعايري الدولية للتدقيق ؟هل يتوفر  للمدقق اخلارجي اجلزائري اإلمكانيات -1

 موافق                               غري موافق                                     حمايد       

 إذا كانت اإلجابة غري موافق ماهي أسباب ذلك :

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

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

 قيق الدولية  ميكن أن يواجه صعوبات يف التطبيق ؟ هل تبين املعايري التد -2

 موافق                                             غري موافق                                 حمايد      

 جابة غري موافق ماهي أسباب ذلك :إذا كانت اإل

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

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

فـاءة مـدقق احلسـابات فيصـبح شـأنه شـأن املـدققني من وجهة نظركم انتهاج اجلزائر للمعايري التدقيق الدولية من شأنه الرفع من قـدرة وك -3

 األجانب؟

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

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

 كيف ترون مستقل مهنة تدقيق احلسابات باجلزائر يف ظل معايري التدقيق الدولية؟  -4
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...........................................................................................................................

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

 يف اجلزائر؟تدقيق ما هو الوقت الذي تراه مناسبا لتبين املعايري الدولية لل -5

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

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

 جلزائر ملزمة لتطبيق معايري التدقيق الدولية بصفة:مما سبق هل ترون أن ا -6

 مستعجلة                  مفروضة                 حمضر هلا

 

 .ويف األخري نشكركم على الوقت الذي خصصتموه لإلجابة عن األسئلة
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 استمارة بالغة الفرنسية  (02) : امللحق رقم
 

Université Mostaganem                                                                                                                                                                                                                                                         

 Faculté des sciences économiques, 

 commerciales et de gestion  

Option: audit et système  comptable  financier 

Questionnaire portant sur: 

« L'importance de la préparation des rapports d'audit externe dans l'obligation d'appliquer  

des normes internationales d'audit » 

- Le cas de l'Algérie- 

M. Mme. & Mlle; 

                   Dans le cadre de la réalisation de notre projet de recherche doctoral sous l'encadrement du 

professeur Aid Mohamed intitulé : Les rapports d'audit externe dans l'obligation d'appliquer  des 

normes internationales d'audit en Algérie, nous nous permettons de solliciter votre concours afin de 

nous apporter des éléments de réponse à notre enquête portant sur l'importance des normes 

internationales d'audit "ISA" comme l'une des solutions possibles à l'internationalisation de l'audit externe 

en Algérie, cette étude vise à tenter de mettre en évidence l'importance des rapports préparés par 

l’auditeur externe en Algérie et de leur conformité avec les normes internationales  . 

                Nous vous demandons de répondre aux questions honnêtement et objectivement, et nous 

vous assurons que vos contributions seront  utilisées uniquement à des recherches scientifiques. 

                Nous vous remercions d'avance pour votre aide dans la réalisation de cette étude, acceptez 

notre plus grand respect et considération. 

 

                                                                                                          Etudiante: Tamar Khadidja        

Mobile:0795954462                             

                                                                                          

                             E-mail: Tamarkhadidja@hotmail.fr 

 N.B: 

mailto:Tamarkhadidja@hotmail.fr
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  Avant de répondre aux questions, il faut connaître la loi 10-01 relative aux professions d'expert-comptable, de 

commissaire aux comptes et de comptable agréé, ainsi que les normes internationales d'audit "ISA" . 

Si vous souhaitez obtenir les résultats de l'étude, veillez notez votre e-mail ci-après: 

………………………………………………………………………… 

1-Informations générales sur l'échantillon de l'étude. 

Informations personnelles : 

S'il vous plaît cocher (x) dans la case appropriée: 

Sexe :                     Homme                                                                                     Femme 

 

Âge:                   moins de 30 ans                                                         De 30 à 40 ans 

                           De 40 à 50 ans                                                           Plus de 50 ans 

 

Grade scientifique:  

                          Diplôme Professionnel.                                               Universitaire            

                           Etudes supérieures                                                       Autre 

    

Fonction actuelle: 

                              Expert-comptable.                                                Commissaire aux comptes.                                                                                                                                                      

                              Comptable agrée                                                   Enseignant universitaire 

Ancienneté professionnelle: 

                                 Moins de 05 ans.                                                  De 05 à 10 ans.              

                                  De 10 à 15 ans                                                      Plus de 15 ans. 
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2- Les exigences des rapports d'audit externe 

N°  Phrase Entièrement 

d'accord 

D'accord neutre Non 

d'accord 

Non 

entièrement 

d'accord 

01 Le rapport d’ auditeur externe est la 

façon dont il exprime son opinion 

sur les états financiers ou lorsqu'il 

est nécessaire de ne pas exprimer 

une opinion sur les états financiers. 

     

02 Le rapport de l’auditeur est un 

moyen de communication 

important entre lui et les utilisateurs 

de l'information parmi les 

propriétaires de l'entité. 

     

03 L'auditeur externe doit préparer le 

rapport après la clôture des comptes 

d’entreprise directement pour éviter 

toute manipulation de l'information. 

     

04 le titre du rapport et le paragraphe 

d'ouverture des éléments les plus 

importants dans la préparation du  

rapport  de  l'auditeur externe . 

     

05  l'auditeur externe exprime une  

opinion précise si les états 

financiers objet de l'étude reflètent 

correctement la situation financière 

de l'institution . 

     

06 Le manque de réserves dans le 

rapport de l'auditeur exprime une 

exactitude  dans la représentation 

des états financiers . 

     

07 Le rapport d'un auditeur externe est 

propre lorsqu’ il montre que les 

états financiers ont été préparés 

conformément aux normes 

comptables internationales 

reconnues 

     

08 Le rapport d'un auditeur externe  

exprime une opinion avec réserve 

dans le cas d'une limitation de la 

portée du travail  ou des 

changements dans l'application des 

principes comptables. 

 

     

09 Le rapport d'un auditeur externe est 

défavorable avec une réponse 

négative  si le processus de 

vérification n'a pas été effectuée 

conformément aux normes 

internationales d'audit (ISA). 
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3-Évaluation des réformes  de la préparation des rapports d'audit externe prévues par la loi 10-01 

relative aux professions d'expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé: 

10 L'insuffisance du système de 

contrôle interne force  l'auditeur à 

exprimer une opinion négative. 

     

11 Le rapport d'un auditeur externe est 

défavorable en cas d’une  

divulgation insuffisante dans les 

états financiers. 

     

12 L’auditeur   refrains d'exprimer son 

opinion dans le cas d'événements 

futurs ou il ne peut pas prédire  les 

résultats qui influent sur les états 

financiers 

     

N°  Phrase Entièrement 

d'accord 

D'accord neutre Non 

d'accord 

Non 

entièrement 

d'accord 

01 Êtes-vous favorable à la loi 10-01 

relative aux professions d'expert 

comptable, de commissaire aux 

comptes et de comptable agréé 

     

02 L’ordre national des experts-

comptables de commissaire aux 

comptes et de comptable agréé  est  

la plus importante organisation qui 

gère   la profession de l'audit 

externe en Algérie. 

     

03 L’expert-comptable, au sens de la 

présente loi ; est toute personne qui, 

en son propre nom et sous sa 

responsabilité, a pour mission 

d'organiser, de vérifier, de redresser 

et d'analyser les comptabilités et les 

missions comptes de toute nature 

des entreprises.(  Article  18  la loi  

10-01 )  

     

04 les missions de l’expert-comptable 

et de Tenir,et centraliser les 

comptabilités des entreprises et des  

organismes auxquels il n’est pas lié 

par un contrat de travail . 

 

     

05  L’expert-comptable qualifiés pour 

remplir les fonctions du  

commissaire aux comptes  (audit 

juridique) pour les l'entitè et les 

organismes concernés par un 

examen juridique. 

     



قائمة  .أمهية إعداد تقارير التدقيق اخلارجي وفق إلزامية تطبيق معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر  
 املالحق

 

302 
 

 

06 L’expert-comptable est la personne 

qualifiée académique et pratique 

pour vérifier les comptes de la 

Société,  et doit être indépendant 

     

07 La durèe du mandat du 

commissaire aux comptes est de 

trois ans (3) renouvelable une (1) 

fois. 

     

08  La désignation du même 

commissaire aux comptes ne peut 

intervenir qu'au terme de (3) trois 

années. 

     

09 La qualification et la formation sont 

les conditions les plus importantes 

de la connaissance pour pratiquer la 

profession d'audit externe  

     

10 La délivrance du rapport de 

l'auditeur externe doit être basè  sur 

les connaissances générales de 

l’entreprise objet de l'étude 

     

N°  Phrase Entièrement 

d'accord 

D'accord Neutre Non 

d'accord 

Non 

entièrement 

d'accord 

01 L'adoption des normes 

internationales d'audit en Algérie 

est impératif pour suivre le rythme 

des exigences du marché et assurer  

l'intégration entre les 

environnements nationaux et 

internationaux 

     

02 les rapports d'audit qui se  basent 

sur des normes internationales  

reçoivent une plus grande 

acceptation par les utilisateurs, par 

rapport aux rapports qui n'utilisent 

pas l'ISA. 

     

03 l'adoption des normes 

internationales d'audit contribue 

dans la publication des rapports 

adéquats qui aident les utilisateurs 

de l'information comptable 

     

04 L’application  des rapport et des 

nouvelles lois tenant compte des 

normes internationales (ISA) aide a 

augmenter l'efficacité de la 

profession en Algérie 

     

05 Normes internationales d'audit      
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4- L'obligation d'appliquer les normes internationales d'audit en Algérie :  

4- Les coûts de l'adoption des normes ISA: 

-Pensez-vous que l’adoption des normes ISA en Algérie aura un impact positif sur la pratique de l’audit ? 

                      D’accord                                        Non d’accord                            Neutre  

-Si la réponse est «non d'accord», quelles sont les raisons? 

…………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………….  

-Est-ce que l'adoption des normes ISA peut poser des problèmes? 

                      D’accord                                           Non d’accord                            neutre  

-Si la réponse est «non d'accord», quelles sont les raisons? 

…………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………….  

A votre point de vue  l’application des normes internationales d'audit augmenterait la capacité et l'efficacité 

de l'auditeur algérienne pour être au même niveau que les auditeurs étrangers  ? 

…………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………. 

Comment voyez-vous l'avenir de la profession d'audit en Algérie dans le cadre des normes internationales 

d'audit? 

…………………………………………………………….……………………………………………………

……………………………. 

 

 

 
 
 
 
 
 

encourage la coopération entre les 

bureaux locaux et internationaux  

d'audit. 
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 SPSSخمرجات برنامج  (03) : امللحق رقم
 نتائج خمرجات الفا كرونباخ     

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,868 25 

 

 :العينة الدميوغرافية نتائج خمرجات 
 اجلنس  :الفرع األول 

 

Statistics 

SEX 

N 
Valid 55 

Missing 0 

Mean 1,3455 

Median 1,0000 

Mode 1,00 

Std. Deviation ,47990 

Variance ,230 

Sum 74,00 

Percentiles 

25 1,0000 

50 1,0000 

75 2,0000 

 

SEX 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

HOMME 36 65,5 65,5 65,5 

FEMME 19 34,5 34,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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 الفرع الثاين : العمر
 
 

 

 

AGE 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

moins de30 ans 15 27,3 27,3 27,3 

DE 30 A 40 ANS 15 27,3 27,3 54,5 

DE 40 A 50 ANS 10 18,2 18,2 72,7 

PLUS DE 50ANS 15 27,3 27,3 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

AGE 

     N 
Valid 55 

Missing 0 

Mean 2,4545 

Std. Error of Mean ,15746 

Median 2,0000 

Mode a1,00 

Std. Deviation 1,16775 

Variance 1,364 

Skewness ,114 

Std. Error of Skewness ,322 

Kurtosis -1,458 

Std. Error of Kurtosis ,634 

Range 3,00 

Minimum 1,00 

Maximum 4,00 

Sum 135,00 

Percentiles 

25 1,0000 

50 2,0000 

75 4,0000 

a. Multiple modes exist. The smallest 

value is shown 
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 الفرع الثالث :املستوى الوظيفي :
 

 

 

 

GRADE 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

diplome professionnel 29 52,7 52,7 52,7 

Universitaire 23 41,8 41,8 94,5 

Etudes supèrieures 3 5,5 5,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

GRADE 

N 
Valid 55 

Missing 0 

Mean 1,5273 

Std. Error of Mean ,08146 

Median 1,0000 

Mode 1,00 

Std. Deviation ,60414 

Variance ,365 

Skewness ,676 

Std. Error of Skewness ,322 

Kurtosis -,455 

Std. Error of Kurtosis ,634 

Range 2,00 

Minimum 1,00 

Maximum 3,00 

Sum 84,00 

Percentiles 

25 1,0000 

50 1,0000 

75 2,0000 
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 الفرع الرابع: الوظيفة احلالية 
 

Statistics 

FONCTION 

N 
Valid 55 

Missing 0 

Mean 3,0727 

Median 3,0000 

Mode 4,00 

Std. Deviation 1,08619 

Variance 1,180 

Sum 169,00 

Percentiles 

25 2,0000 

50 3,0000 

75 4,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTION 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

EXPERT COMPTABLE 7 12,7 12,7 12,7 

COMMISSAIRE AUX 

COMPTES 
9 16,4 16,4 29,1 

COMPTABLE AGREE 12 21,8 21,8 50,9 

PROFESEUR 

UNIVERSITAIRE 
27 49,1 49,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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 االقدمية املهنية  :الفرع اخلامس
 

 

 
 
 

ANCIENNTE 

N 
Valid 55 

Missing 0 

Mean 2,5636 

Std. Error of Mean ,15947 

Median 2,0000 

Mode a2,00 

Std. Deviation 1,18265 

Variance 1,399 

Skewness ,086 

Std. Error of Skewness ,322 

Kurtosis -1,537 

Std. Error of Kurtosis ,634 

Range 3,00 

Minimum 1,00 

Maximum 4,00 

Sum 141,00 

Percentiles 

25 2,0000 

50 2,0000 

75 4,0000 

a. Multiple modes exist. The smallest 

value is shown 

 

 

ANCIENNTE 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Moins de 5 ANS 12 21,8 21,8 21,8 

DE 5 A 10 ANS 19 34,5 34,5 56,4 

DE 10 A 15 ANS 5 9,1 9,1 65,5 

PLUS DE 15 ANS 19 34,5 34,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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 (04امللحق رقم )
 :نتائج المحور األول 

 

Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Valid Missing 

Q1 55 0 4,1636 ,81112 

Q2 55 0 4,5273 ,69000 

Q3 55 0 3,8545 1,00771 

Q4 55 0 3,8545 ,95099 

Q5 55 0 4,3455 ,58431 

Q6 55 0 3,8909 ,85359 

Q7 55 0 4,0727 ,89968 

Q8 55 0 4,0000 ,88192 

Q9 55 0 3,8182 ,96400 

Q10 55 0 3,8909 1,22735 

Q11 55 0 3,9818 ,91269 

Q12 55 0 3,7455 1,05792 

 

 نتائج احملور الثالث :
Statistic 

 EVQ1 EVQ2 EVQ3 EVQ4 EVQ5 EVQ6 EVQ7 EVQ8 EVQ9 EVQ10 

N 

Valid 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Missin

g 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,3455 4,2364 4,4909 4,0000 
4,490

9 
4,3273 4,6000 4,4909 4,6364 4,5636 

Std. 

Deviatio

n 

,67270 ,99933 ,66312 1,05409 
,6345

8 
,84007 ,62657 ,71680 ,48548 ,71398 

 

 نتائج احملور الرابع:
Statistics 

 OBQ1 OBQ2 OBQ3 OBQ4 OBQ5 

N 
Valid 55 55 55 55 55 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,4182 4,5091 4,3818 4,4364 4,4000 

Std. Deviation ,59910 ,57325 ,59289 ,56972 ,65546 



قائمة  .أمهية إعداد تقارير التدقيق اخلارجي وفق إلزامية تطبيق معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر  
 املالحق
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 نتائج احملور اخلامس :
Statistics 

 COQ1 COQ2 

N 
Valid 55 55 

Missing 0 0 

Mean 2,3636 2,2182 

Std. Deviation ,93023 ,87540 
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