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 الشكر والعرفان

الباقي الذي ال يفىن ، واملعارف والعلم  واملشارب  تعطف بعبده فنوع له املطاعم، احلمد هللا الذي خلق اإلنسان من طني الزب

على سراج املنري معلم اإلنسانية  اهللا وصلي ، "عملكم ورسوله واملؤمنون وقل اعملوا فسريى اهللايل: " نزالقائل يف حكم الت

وبعد: أتقدم خبالص الشكر واالمتنان ألستاذ  كلماتومن املعلومات وعدد ما خطه القلم عدد ما يف الكون  وهادي البشرية

يف اجملال على هذا العمل وعلى مجيع التوجهات والنصائح املقدم من طرفه  على قبول اإلشراف"  براهيمي عمرالفاضل " 

العلوم  منابعهم العلمية طوال فترة دراسة بكليةمن تعلمت وأتوجه بالشكر لكل أساتذيت الذين . الدراسي ومراعاته لشؤون الطلبة

" على نصائحه وجمهوداته معروف جمالوخاصة األستاذ "  عبد احلميد بن باديس والتجارية وعلوم التسيري جبامعة  االقتصادية

 حفظه اهللا  وكان عونا له وأنار دربه . نا،لمبثابة أخ كبري  نكا  دمعنا فق

"اليت وبفضل اهللا تلقيت منها بوراسخاصة رئيسة قسم الرتبصات السيدة" كمؤسسة سون طراالشكر الكثري إىل كل العاملني يف 

"  على بلحجين محمد األمينوعلى رأسهم السيد" عمو جليلة"يد املساعدة وجمهودات كبرية يف إمتام الرتبص والسيدة "

 مساندهتم ومساعدتنا املتواصلة املدعمة والقيمة يف تنفيذ هذا العمل.

 من ساهم من قريب أو من بعيد ماديا أو معنويا نقول:" ما أصغرها كلمة لكن معناها اكرب أل�ا تنبع من القلب فعال" وإىل كل

 كما أشكر كل من ساعدين من قريب أو من بعيد يف إمتام هذا العمل ولو بكلمة طيبة.

 ةكما ال يفوتين أن أتوجه بالشكر والتقدير إىل أعضاء جلنة املناقشة الذين قبلوا مناقش

 .وإثراء هذا العمل وحتملهم عناء قراءة وتقييم



 إهداء

ومل تبخل علي بنعمة يف وسهرت بسهري وفرحت لفرحي وإحتضنت األحزان من أجل سعاديت إىل من محلتين وهنا على وهن 
 وعلمتين أن اإلميان جناح والصرب مفتاح العطاء واحلب طول املسار، إىل أمي احلبيبة.سبيل العلم 

وواجه الصعاب وتعب من أجلي، ووفر يل الراحة .وتعلمت منه جتارب احلياة أيب إىل من أرى فيه ينبوع السخاء ووجود الكربياء 

 العزيز.

إىل من قامسين احلياة حبلوها ومرها إىل من أرى فيه ينبوع السخاء خطييب"مصطفى عباسة" وإىل عطف الرمحان أم خطييب "بقدوري 
 عائشة"

 ين، وشاطئ الرعاية أمي الثانية "سعاد ".إىل من أحنين إجالال إليها من أرى فيها ضياء الصراط وآزرت

 إىل األيدي املتوضئة اليت لطاملا أعانتين خبالص دعواهتا ونصائحها أطال لنا اهللا يف عمرها وحفضها لنا جديت احلبيبة "مايا بدرة"

 إىل كل من ساندين طول مشواري الدراسي عمي نصر الدين وخايل نصر الدين

 األسرية إخويت بشرى،حسنية، وأعز ما أملك أبو بكر إىل كل من أتقاسم معهم األجواء

 إىل إبنة خايل فاطمة بن عابد اليت لطاملا وقفت جبانيب، وإبنها عبد القاسم روح الفكاهة و القلب الصايف.

به احملسن إىل أعز صديقايت: سارة وكتكوتتها الصغرية، أمينة، أحالم، نادية، إميان، صفية، وردة، فلهم مين أفضل وأمسى ما يعرب 

 إليه للمحسن.
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 مقدمة
زاولـــة نشـــاطه مرد دأ الفـــبـــعمليـــة تـــدقيق احلســـابات ليســـت وليـــدة اليـــوم أو األمـــس القريب،عرفهـــا االنســـان بشـــكل بـــدائي منـــذ 

ســـع يف شـــمل عـــادة تو مـــن يـــوم ألخـــر، تتشـــهد املؤسســـات االقتصـــادية تطـــورات مســـتمرة  فلهـــذاحاجـــات غـــريه .الشـــباع حاجاتـــه و 
ن  غالــب األحيــان عــيفيــة تعجزهــا يف حجمهــا ، لكنهــا تواجــه باملقابــل العديــد مــن القيــود الداخليــة واخلارج أنشــطتهاوتعددها وكــربا

 . ألداء املهام واألنشطة على أكمل وجه ةاملتابعة اجليد
 يف واملتمثلـة اليـوم، األعمـال سسـاتمؤ  تواجـه الـيت العامليـة التحـديات وتزايـد االقتصـادية احليـاة عرفتـه الـذي الكبـري التطـور ومـع  

 هـذه قيـادة يف واملـدراء اإلدارة ودور يـةأمه تتزايـد املتطـورة، وأسـاليبها مبفاهيمهـا اإلدارة وظهـور املعلومـات تكنولوجيـا ونظـم املنافسـة
 املاضـية القليلـة العقـود خـالل إلدارةا يف احلاصـلة التغـريات وأعمـق أهـم فمن .وفاعلية بكفاءة املرغوبة أهدافها حتقيق حنو املؤسسات

 .األداء هذا لقياس موثوقة منهجيات إجياد وحماولة املؤسسات يف األداء على الرتكيز هو
 وتـدقيق احملاسـبة بأنظمـة االهتمـام الصـناعية،وازداد الكـربى الشـركات تكـوين إيل احلاجـة ظهـرت الصـناعية الثـورة وبظهـور

 تـدقيق عمليـة تبـدأ حيـث ا،وتطورهـ احملاسـبة بنشـأة ارتـبط قـد احلسـابات وتطورهـا تـدقيق مهنـة نشـأت أن باعتبـار معـا احلسـابات
بـه  متيـزت ومـا وتوسـعها، هتـاعمليا وتشـابك وتعقـد أعماهلـا وتنـوع الشـركات انتشـار ومـع عمليـة احملاسـبة، تـتم أن بعـد احلسـابات
 مـا الكفـاءة مـن هلـا مهنيـة تعانة بـإدارةاالسـ إيل احلاجـة بـرزت للمسـامهني، احملدودة وباملسؤولية اإلدارة عن امللكية بانفصال الشركات

 احملاسـبني مـن عـدد يف ممثلـة األداة هـذه تكـون أن رؤى وقد نفوس املسامهني، يف الطمأنينة وبث الشركات أعمال فحص من ميكنها
 . احلسابات مدققوا أو احلسابات مراقبو اسم عليهم وعمليا،أطلق علميا واملؤهلني املدربني

 بنشـأة ارتـبط قـد وتطـوره اتتـدقيق احلسـاب نشـأت أن حيـث مـن احلسـابات وتـدقيق احملاسـبة بـني الوطيـدة العالقـة مـن وبـالرغم
 مييزهـا مـا هلـا منهما كل طبيعة أن الإ للمحاسبة، احلديث ارتبط باملفهوم قد للتدقيق احلديث املفهوم فإن مث ومن وتطورها، احملاسبة

بتقـدمي  شـك بأ�ـا وال ا،وخارجهـ االقتصـادية الوحـدة داخـل عديدة جهات إيل خدمات تؤدي احلسابات كمهنة فتدقيق .اآلخر عن
أمـا التـدقيق املـايل فهـو و .وتطـور تغـري كـل مـع تطويرهـا ينبغي ذلك وعلي اجملتمعات من جمتمع أي يف القومي االقتصاد ختدم خدماهتا

قريــر مــايل مصــدق تائي صــياغة النهــ، هــدفها ملؤسســة مــا ، وتكــون الدراســة متعمقــة وشــديدة احلساســية والدقــةاســة الكيــان املــايل در 
 تلفة .أصحاب املصاحل املخكن أن يعول عليه من جهات معينة و معتمد ، ليصبح فيما بعد مرجع أساسي ميو 

 عـن األمـوال حابأصـ يطمـئن دليـل وخـارجي ومسـتقل حمايـد حمـرتف هبـا شـخص يقـوم الـيت احلسـابات تـدقيق عمليـة فظهـور
وصـدق  شـرعية مـدى عـن اتإثبـ وقـرائن بأدلـة مـدعم حمايـد رأي إعطـاء هـو اخلـارجي املـدقق هـدف اسـتثمروه، فـإذا كـان مـا نتيجـة

 عمليـة وأهـداف أنـواع تعـدد يف رزتأفـ واملتشـعبة املتعـددة فاجملـاالت القانونيـة، القـوة احملاسـبية املعلومـات يكسـب الـذي احلسـابات
 والوظـائف األنشـطة خمتلف درست اليت وخصوم من أصول املايل املركز وعناصر اخلتامية احلسابات جمال إيل لتصل احلسابات تدقيق

 .االقتصادية ةوالكفاي األداء مستوي رفع علي والعمل االحنرافات وأسباهبا حتديد إيل هتدف واليت املؤسسة يف
 ت خاصـة وذلـك ظهـرتك ظهـرت شـركالقانونيـة لـذلاكافـة اجملـاالت املاليـة واالقتصـادية و أكرب يف  إن االقتصاد احلايل يتطلب نشاط 

لك اســتلزم فصـــل ألساســية لــذاو مصــدر املعلومــات أصــبح هــواحملاســب جبميــع األقســـام و الرقابــة فظهــر دور املــدقق مهمــيت التــدقيق و 
 :الرئيسية التالية  اإلشكاليةمنه جاءت اعتماد وظيفة املدقق و االدارة و امللكية عن 

 ؟إلى أي مدى يمكن للمدقق أن يساهم في تحقيق فعالية األداء في المؤسسة      
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 اطالقا هذا السؤال المحوري يمكن ادراج التساؤالت الفرعية التالية
 ؟ فيما تتمثل أمهيته وما هي معايريه؟بالتدقيق احملاسيبما املقصود  -
 وما هي أنواعه؟ بالتدقيق املايل ؟ما هو  -
 أين تكمن مهامه ومسئولياته؟ ؟من هو املدقق -
 ما هو األداء وما عالقته بالتدقيق؟ -

 الفرضيات:
 إعتمدنا يف حبثنا على الفرضيات التالية: لدراسة املوضوع وحتليل اإلشكالية ومعاجلتها  

 ايد يف التقرير.أيه احملبداء ر النقطة حق إطالع املدقق على السجالت والدفاتر واملستندات وكل ما خيص مهنة للوصول  -1

 هلا . شكل حسن يت تعطييف املؤسسة باإلضافة إىل أنه يعترب من الركائز األساسية ال إن للتدقيق دور مايل -2

 .مواردها استخدام ُحسن من التحقق يف املؤسسة يف األداء تقييم من اهلدف يكمن -3

 :الدراسة أهمية

 لـه التـدقيق عمليـة علـي املؤسسـة اعتمـاد أن احملاسـيب إيلاملـايل و  التـدقيق مـن املتوخـاة األهـداف طبيعة إيل الدراسة هذه أمهية ترجع  
 يظهـر مـا وسـالمة ودقـة لشـرعية الضـامن هـو التـدقيق أن حيـث قراراهتـا عليهـا تبـين الـيت املاليـة قوائمهـا مـع التعامـل علـي إجيابيـة آثـار
 .األداء علي والرقابة القرارات اختاذ من متكن مصداقية وذات دقيقة مبعلومات األطراف خمتلف ويزود املالية قوائمها علي

 :الدراسة أهداف

 . احملاسيبللتدقيق املايل و  والعملي النظري الواقع تشخيص حماولة •
 ا .ــزيادة كفاءتنا البحثية واثراء معارفنا يف موضوع يقع يف جمال ختصصنا وضمن اهتماماتن •
 ات.وصحة املركز املايل وذلك من خالل اكتشاف التالعب واإلختالس مدى سالمةحماولة حتديد  •
 حماولة معرفة مدى مسامهة التدقيق يف تطوير أداء املسريين . •

 :السابقة الدراسات
 لبعض عرض يلي وفيما ما، دحإىل  شحيحة باملوضوع املتعلقة الدراسات أن جند السابقة الدراسات علي االطالع خالل من  

 :باملوضوع العالقة وذات السابقة الدراسات

 1991 دهمش دراسة
 مدققوا يواجهها اليت اكلاملش من جمموعة إيل وتوصلت األرض يف احلسابات تدقيق واقع دراسة إيل الدراسة هذه هتدف  

 :وأمهها األردن يف احلسابات

 . باتاحلسا مدقق استقالل وبأمهية املهنة بأخالقيات احلسابات مدققي لدى كامل وعي وجود عدم •
 . املدقق استقاللية يف التدقيق حمل املؤسسة إدارة تأثري •
 . املدقق لعمل الضرورية للمعلومات اإلدارة توفري عدو •
 . احلسابات مدقق تأهيل كفاية عدم •
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 .املالية القوائم إعداد عند عليها املتعارف احملاسبية املبادئ كل تطبيق عدم •
 . الدولية التدقيق ومعايري احملاسبية باملبادئ االلتزام عدم •

 2001 الراشد إبراهيم وائل دراسة
 التغلـب وسـبل الكويـت بدولـة احلسـابات تـدقيق مهنـة تواجـه الـيت واملعوقـات املشـاكل أبـرز علـي التعـرف إيل الدراسـة هـذه هتـدف  

 عـدم يف تتمثـل املهنـة مشـاكل بـرزأ بـأن الدراسـة نتـائج خـالل مـن تبـني وقـد املهنـة، تطـوير حنـو التـدقيق مكاتـب كفاءة وزيادة عليها
 الكويتية، واملراجعني احملاسبني جلمعية املهين الدور غياب املهنة، ومعايري بضوابط القانوين االلتزام وغياب للمهنة شريف ميثاق وجود

 باملهنـة والنهـوض املشـاكل لـكت علـي بالقضـاء الكفيلـة السـبل أهـم ببيـان الدراسـة وتنتهـي املهـين، للسـلوك املنظمـة القواعـد غيـاب
 .للمهنة املنتسبني يلتأه وزيادة الكويتية واملراجعني احملاسبني جلمعية اكرب ودور للمهنة شريف ميثاق تبين بضرورة

 :2002 العنقري المحسن عبد وحسام العمرو محمد ريم دراسة 4 •
 وقواعـد املهنيـة املعـايري( تشـمل الـيتالسـعودية و  العربيـة اململكـة يف احلسـابات تدقيق تنظيم مرتكزات تقييم إيل الدراسة هذه هتدف  

 األنظمـة إيصـال تكفـل الـيت تصـالاال قنـوات املهـين، األداء جـودة مراقبـة وبـرامج املسـتمر املهـين التعلـيم بـرامج املهـين، السـلوك
 املشـاكل مـع التعامـل يف ملرتكـزاتا هـذه مثـل فاعليـة مـدى قيـاس خـالل مـن )عامـة بصفة واجملتمع املهنة ملمارسي املهنية والتعليمات
 اتفـاق وجـود عـدم إيل إيل دراسـةال نتـائج وتوصـلت .السـلبية آثارهـا مـن واحلـد اململكـة يف التـدقيق مهنـة تواجههـا الـيت والتحـديات

 باملشـاكل معـرفتهم مـدى حـول آخـر جانـب مـن باملهنـة العالقـة ذات األطـراف وبـني جهـة مـن املمارسـني املهنـة أعضـاء بـني مطلـق
 األنظمـة مـن وغريهـا املهـين السـلوك قواعـدو  باملعايري االلتزام حمدودية( مشلت واليت اململكة يف التدقيق مهنة تواجهها اليت والتحديات

 منظمة التجارة التفاقيات السعودية وانضمام وخليجية عربية مهنية هيئات ووجود املهنية، األتعاب اخنفاض ظاهرة واستمرار املهنية،
 احملاسبة مهنة متس اليت القوانني عديلت فىي األكادمييني إشراك منها التوصيات من جبملة الباحثان أوصي الدراسة ختام ويف .)العاملية

 القـانونيني للمحاسـبني لسـعوديةا اهليئـة واعتمـاد املبـذول، اجلهـد مـع تتناسـب حبيـث التـدقيق أتعـاب تقنـني علـي والعمـل والتـدقيق،
 .الالزمة التعديالت

 : و من دوافع اختيار موضوع البحث نذكر دوافع اختيار البحث :

 امليول الشخصي ملواضيع التدقيق. •
 . عالقة املوضوع بالتخصص •
 . الدراسةقابلية املوضوع البحث و  •
 .املسامهة يف تطوير البحوث العلمية و اثراء املكتبات باملعارف اجلديدة •

 :الدراسة منهج
 .وامليدانية النظرية الدراسة بني اجلمع على يقوم حتليلي، وصفي منهج هو املوضوع هذا دراسة أجل من إتباعه مت الذي املنهج  

التـدقيق احملاسـيب  لعمليـة نظـريال اجلانـب يتنـاول الفصـلني األولـني  فصـول إىل ثـالث  تقسـيمه املوضـوع هـذا دراسـة منـا تطلبـت وقـد
 .)-ونطراكس–التطبيقي ( دراسة حالةاجلانب  الفصل الثالث  يتناول بينما املايل ،و 

 صعوبات البحث:

 بني الصعوبات اليت واجهتين يف إجناز هذا البحث هي:من 



 المقدمة العامة
 

 
 د

 املوضوع وكذا حساسيته. حصر صعوبة -

 .الرتبص مؤسسةسرية الوثائق يف  -

 الدراسة : حدود

 عاجلنا يف كل منها : ثالث فصولمشلت مذكرتنا 

بـارةعن مـدخل إىل عألول فكـان ااملبحـث الفصل األول، ويتضمن مدخل إىل أساسيات التدقيق احملاسـيب واملـايل وانقسـم بـدوره إىل  
لث إىل معـايري لثااطرقنا يف املبحث ، وتاسيبالثاين فتطرقنا إىل مبادئ،أنواع وفروض التدقيق احمل التدقيق احملاسيب و املايل. أما املبحث

 التدقيق.

ما أبات يف اجلزائر. يق احلساضمن تدقدوره إىل املبحث األول وتدور التدقيق يف فعالية األداء و انقسم بصل الثاين وتضمن الف 
  املؤسسة.يفاألداء  عاليةاملبحث الثاين األداء يف املؤسسة ، ومتثل املبحث الثالث يف مسامهة التدقيق يف حتقيق ف

ة عن األول فكان عبار   املبحثره إىلية للتدقيق الداخلي يف مؤسسة سونطراك وانقسم بدو الفصل الثالث كان عبارة دراسة تطبيق  
 تقدمي مكان الرتبص أما املبحث الثاين 
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 تمهيد

 ة الكـربى إىل حيـزركات الصـناعييرجع أصل التدقيق إىل العصور الوسطى والتدقيق يف املعـىن احلـديث يعـود إىل عصـر دخـول الشـ    
أساسـي   اسـيب املـايل بشـكلنظـام احملالوجود وتطور التدقيق مع تطور تلك الصناعة ويعـود التـدقيق يف شـكله البسـيط إىل التطـور يف ال

نقابــات ددها مجعيــات و حتــالــيت هنيـة املهـن العريقــة يف الـدول املتقدمــة، وهلــا تقاليـدها ومســؤوليتها املكمـا تعتــرب مهنـة التــدقيق مــن 
لـى دمات احلفـاظ عخـؤديه من تاحملاسبني واملدققني،ولقد سامهت مهنة التدقيق بشكل كبري يف تنمية اجملتمعات ملا 

 عالقة.ذات ال األخرىأموال املستثمرين واملقرضني ومحاية مصاحل اجلهات 

األساسـية لـه  دافواألهـدقيق وهلذا خصصنا املبحث األول من هذا الفصل كمدخل إىل التدقيق لنتعرف من خالله على مفهوم الت 
 .والتدقيق اسبةوالعالقة املوجودة بني احمل اقتصاديةوكذلك أمهية دور التدقيق الذي يلعبه لتحقيق أغراض 

 كما سنعرض يف املبحث الثاين إىل مبادئ التدقيق احملاسيب وأنواعه باإلضافة إىل فروضه .   

 احملاسيب. معايري التدقيقأما املبحث الثالث فهو عبارة عن   
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 المالي إلى أساسيات التدقيق المحاسبي و  الفصل األول: مدخل

 تمهيد

ؤسســات واألطــراف الغــة لــدى املتطــورات كبــرية متواصــلة، أدت بــه إىل أن حيتــل أمهيتــه بيعتــرب التــدقيق ميــدان واســع حيــث عــرف     
باملؤسســة فحصــا  ت اخلاصــةاملعنيــة، وذلــك مــن خــالل فحــص أنظمــة الرقابــة الداخليــة، البيانــات، املســتندات ،احلســابات والســجال

 إنتقاديا ، من هنا سوف نتعرض إىل مفهوم  التدقيق .

 المحاسبي والماليى تدقيق المبحث األول: مدخل إل

 والمالي بيساحمالمطلب األول: تعريف تدقيق ال

 أوال :تعريف التدقيق المحاسبي

 سنحاول يف هذا املطلب تقدمي أهم التعاريف اليت أعطيت للتدقيق احملاسيب كما يلي:     

 التعريف األول: 

التـدقيق علــم لـه قواعــده وأصـوله وفــن لـه أســاليبه وإجراءاتـه يهــتم بـالفحص الفــين احملايـد حلســابات وسـجالت الوحــدة حمـل املراجعــة   
 1بقصد إبداء الرأي يف مدى صحة وعدالة األرقام الواردة بالقوائم املالية املنشورة هلذه الوحدة.

 التعريف الثاني:

: "التــــدقيق هـــو عمليــــة منظمــــة ومنهجيـــة جلمــــع وتقيــــيم األدلـــة والقــــرائن بشــــكل "*AAA"تعريـــف اجلمعيــــة احملاســـبية األمريكيــــة   

موضوعي واليت تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث اإلقتصادية لتحديـد مـدى التوافـق والتطـابق بـني هـذه النتـائج واملعـايري املقـررة وتبليـغ 
 2.لتدقيق"األطراف املعنية بنتائج ا

 التعريف الثالث: 

ة فحصـا فنيـا وإنتقاديـا حمايـدا للتحقـق مـن صـحة ص املستندات ودفاتر وسجالت املؤسسأما التدقيق مبعناه املهين يعين:"عملية فح  
 3على قوة ومتانة نظام الرقابة الداخلي".ة معتمدا يف ذلك املالية للمؤسس العمليات وإبداء الرأي يف عدالة التقارير

 هي: أساسية نقاط ثالث على ترتكز التدقيق عملية أن نالحظ التعاريف هذه خالل ومن  

 .وتبويبها وحتليلها تسجيلها مت اليت العمليات قياس صحة من التأكد هو:و  الفحص

                                                             
  د.غسان فالح املطارنة، تدقیق الحسابات الحدیث1 الناحية النظرية، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، الطبعة األوىل، سنة 2006،ص14.

  2 جميد جاسم الشرع، المراجعة عن المسؤولية اإلجتماعية في المصارف اإلسالمية، دار وائل للنشر، عمان، 2003،ص11.
 .6-5:.ص .، ص2005، سنة2، دارالصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طبعة التدقیق الحدیثالمدخل إلى د. أحمد حلمي جمعة،  3

*AAA:American Accomting Association 
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 .معينة رتةفخالل  األعمال لنتائج سليم كتعبري املالية القوائم صالحية على احلكم إمكانية وهو :التحقق 

 .اليةالقوائم امل ملستخدمي يقدم مكتوب بتقرير وإثباهتا والتدقيق الفحص نتائج بلورة وهو :التقرير

ملـا حتويـه دفـاتر وسـجالت من العرض املتقدم ميكن تعريف تدقيق احلسابات بأنه:"التحقق اإلنتقادي املنتظم ألدلة وقرائن اإلثبـات   
مــن خــالل برنــامج حمــدد مقــدما هبــدف إبــداء الــرأي الفــين احملايــد عــن ارف عليهــا ة مــن بيانــات يف إطــار مبــادئ حماســبية متعــاملؤسســ

 1صدق وعدالة التقارير املالية لقراء ومستخدمي هذه التقارير".

 ):اإلطار العام للتدقيق المحاسبي1-1الشكل(                               

                                                                                            األهداف   

 لقيودا                                                                                                      

 

                                                                                                                   

 

 الوسائل   

 

 

 

 

 

Source:Micheline Georges Langlois, Alain Burlaud, Renè Bonnault.op, cit,p518. 

 المالي :  تعريف التدقيق  ثانيا

:"التـدقيق هــو مســرية أو منهجيـة مــن قبــل حمرتفــني  1985املعتمــدين فرنســا  اخلــرباء واحملاسـبني حسـب منظمــةالتعريــف األول:   
إىل معـايري أو  و التقييمية مـن أجـل التعبـري عـن الـرأي اخلـاص وذلـك باإلسـتناديستعملون من خالهلا جمموعة من التقنيات املعلوماتية 

 2سالمة وفعالية األنظمة واإلجراءات التنظيمية". من أجل تقييم مدى

                                                             
 . 8، مرجع سبق ذكره،صد.أمحد حلمي مجعة 1
 .17. ، ص 2006ردن، ، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، األ، مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة والعملیةھادي التمیمي  2

 المعاییر المقررة    

IFRS;US GAAP  
  

املمارسة املهنية معايري 

ومدونة قواعد 
 السلوك

 السير العام لعملية التدقيق

                                    1                  

 

                                  2     

 

                                  3  

                                  4                                  

التوجیھ والتخطیط 
 لعملیة التدقیق

 تقییم الرقابة الداخلیة                         

 تدقیق الحسابات

 الرأي الفين احملايد

 تأكیدات حول

 التدفقات واألحداث اإلقتصادیة -

 اإلیرادات والمصروفات -

 العرض واإلفصاح -

 تقنیات الرقابة

 والمطابقةالفحص -

 المالحظة المادیة -

 المصادقات -

 اإلجراءات التحلیلیة -
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جعـة احلسـابية) هـو تقـين يقـوم مـن :" التـدقيق ( املرا 1987حسب منظمة الوطنية حملافظي احلسابات بفرنسا سـنة  التعريف الثاني:
 خالله حمرتف كفئ ومستقل بالتعبري عن الرأي حبالة املؤسسة يشمل ما يلي:

 املالية املقدمة من طرف املؤسسة.نوعية وصدق املعلومات  -
 إحرتام صارم للقواعد القانونية واملبادئ احملاسبية. -
 املالية للمؤسسة وكذا لنتائجها.صورة صادقة للحالة والذمة  -

ــ : حســبالتعريــف الثالــث تــدقيق هــو مراجعــة تتبــع :"ال 1991ة املعــايري العامــة للتــدقيق املعمــول هبــا بالواليــات املتحــدة األمريكي
 منهجية أو فحص موضوعي للمؤسسة من أجل التعبري عن رأي خاص حبالة املؤسسة".

  يق، ت الدوليــة للتــدقات واهليئــاللتــدقيق املــايل حســب املنظمــالعناصــر املميــزة للتــدقيق املــايل مــن خــالل التعــاريف الســابقة
 ميكن أن نستنتج ما يلي:

 التدقيق املايل هو تدقيق خارجي. -
 موضوعي.هو فحص أو تقييم  -
 يقوم على أساس منهجية. -
 يقوم به حمرتف كفئ ومستقل خارج املؤسسة. -
 ال يهدف إىل التعبري عن الرأي مربر خاص باملؤسسة. -
 يكون هذا التعبري مستندا إىل معايري التقييم واملقارنة. -

لـــى حســـابات لمصـــادقة ع: تعريـــف شـــامل للتـــدقيق املـــايل:" هـــو تقيـــيم موضـــوعي يقـــوم بـــه خبـــري كـــفء ومســـتقل لالتعريـــف الرابـــع
 الصورة الوفية. –الصدق  –املؤسسة، تتم املصادقة على أساس ثالث معايري أساسية: التوافق 

 توافق احلسابات: يعين مجيع تسجل حسب القوانني والنصوص التشريعية. -
قـــوم ي احلســابات مجيــع احلســابات تســـجل حبســن النيــة، وحســـن النيــة أن املســئول علـــى تســجيلصــدق احلســابات: يعـــين  -

 بعمله حسب املعرفة اليت من املفروض أن تكون لديه.
 الصورة الوفية: تعين بأن احلسابات تعكس متاما حقيقة املؤسسة. -

 وينقسم التدقيق املايل إىل نوعني: تدقيق مايل قانوين وتدقيق مايل تعاقدي.

ــ التــدقيق المــالي القــانوني: -1  يفع اجلزائــري ر حيــث نــص املشــ ه ســنويا،وهــو التــدقيق الــذي يلــزم القــانون املؤسســات القيــام ب
ة النسـبة لشـركات املســامه) علـى ضـرورة تعيــني حمـافظ حسـابات يف قـانون التأسـيس ب609القـانون التجـاري يف مادتـه رقـم(

 (شركات األموال).
احلالــــة تقــــوم املديريــــة العامــــة للمؤسســــة أو اجمللــــس األعلــــى لــــإلدارة بتعيــــني حمــــافظ يف هــــذه التــــدقيق المــــالي التعاقــــدي:  -2

حســابات متعاقــد ويقــوم بفحــص احلســابات مــن أجــل اإلطمئنــان علــى ســالمة نظــام املعلومــات احملاســبية، وبالتــايل حتديــد 
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ت ذات املســؤولية احملــدودة أو املركــز املــايل احلقيقــي للشــركة وذلــك دون وجــود نــص قــانوين يلزمهــا القيــام بــذلك، كالشــركا
 1الشركة ذات الشخص الوحيد.

 المحاسبي والماليالمطلب الثاني: أهمية و أهداف التدقيق 

 املؤسسـة من وظـائف وظيفة لكل لفحصوا والرقابة التقييم وسائل أهم من جتعله املؤسسة يف التدقيق أمهية إنأ/أهمية التدقيق: 
 عمليـة تسـتوجب لـذلك سسـة،املؤ  تواجـه والسـلبيات الـيت النقـائص لتشـخيص املتـوفرة والوسـائل املتبعـة والسياسـة األهـداف حسـب
 .جوانبها لكل شاملة دراسة التدقيق

 القيام أن حيث .ذاته حد يف غاية يعترب وال وخارجها املؤسسة يف املصلحة ذات األطراف من العديد ختدم وسيلة التدقيق ويعترب   
 هـذه ومـن للمؤسسـة، املـايل كـزاملر  عدالـة علـى التعـرف يف هلـا مصـلحة جتـد الـيت الفئـات مـن العديـد خيـدم أن جيـب التـدقيق بعمليـة

 :األطراف

تخدم يف حملاسـبية الـيت تسـاتعتمـد إدارة املؤسسـة علـى البيانـات  همية بالنسبة إلدارة المشـروع، والمـالك، ورجـال االقتصـاد:أ -1
 دققــة مـن قبــل هيئــةلبيانـات ماالرقابـة، والتخطــيط للمسـتقبل، لتحقيــق أهـدافها بكفــاءة عاليـة، ومــن هنــا حتـرص علــى أن تكـون هــذه 

 حمايدة.

قـق هلـم أكـرب عائـد حتسـتثماراهتم الـيت ابتوجيـه  ات املتعلقـةأما فئة املـالك فتهـتم مبعرفـة املركـز املـايل لوحـداهتم االقتصـادية، الختـاذ القـرار 
ملاليـة) خـرية ( القـوائم اى هـذه األممكن، باالعتماد على دقة وصحة القوائم املالية ومن جهة أخـرى جنـد رجـال االقتصـاد يعتمـدون علـ

 يف تقرير الدخل القومي، والناتج الداخلي اخلام، ويف رسم برامج اخلطط االقتصادية.

قريـر املـدقق د، يعتمدون علـى تة للدائن و املور بالنسب ميته بالنسبة للدائنتين، والموردين،و البنوك، و مؤسسات اإلقتراض:أه-2
اري والتوســع نح االئتمــان التجــمــلشــروع يف الصــحة وســالمة القــوائم املاليــة، ملعرفــة املركــز املــايل، والقــدرة علــى الوفــاء بااللتزامــات قبــل 

 شروعاهتا.مسات اإلقراض األخرى فتعتمد على املركز املايل السليم للمؤسسة يف متويل فيه، والبنوك، ومؤس

 هميته بالنسبة للنقابات إدارة الضرائب و الهيئات الحكومية:   أ -3

ة يف األربـاح،  تعتمد نقابة العمال علـى القـوائم املاليـة املدققـة يف مفوضـاهتا مـع اإلدارة بشـأن األجـور، وحتقيـق مزايـا العمـل، واملشـارك  
كمـا تعتمـدها اهليئــات احلكوميـة، إدارة الضــرائب يف أغـراض عـدة منهــا التخطـيط، الرقابــة، حتديـد الوعـاء الضــرييب، وتقـدمي اإلعانــات 

 2لبعض الصناعات.

 شأة إىل الن مضمونة، وأهدافه منذ إن التطور التارخيي ملهنة التدقيق جعلنا ننظر إىل مدى تطور  ب/ أهداف التدقيق المحاسبي:

 :يفيما يلميكن حصر األهداف يف عدة نقاط، نذكر منها  وقتنا احلايل،لذا

 التأكد من صحة ودقة البيانات احملاسبية املثبت يف دفاتر املؤسسة , و سجالهتا , وتقدير مدى االعتماد عليها. -1
                                                             

، دیوان المطبوعات الجامعیة، مراجعة وتدقیق الحسابات: اإلطار النظري والممارسة التطبیقیةمحمود التھامي طواھري، مسعود صدیقي،  1
 .21.، ص2003الجزائر، 

 . 8.،ص2000األردن، الطبعة األوىل، سنة  مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، مراجعة الحسابات بین النظریة والتطبیق،، يوسف حممد جربوعد. 2



 مدخل إلى أساسیات التدقیق المحاسبي والمالي
 

 6 

 كتشاف ما قد يوجد بالدفاتر احملاسبية من أخطاء أو غش.ا  -2

 الية مع ما هو مقيد بالدفاتر, والسجالت .فين حمايد حول مطابقة القوائم املاحلصول على رأي  -3

 تخدمة لديها .ألخطاء ,والغش عن طريق زيارات املدققة املفاجئة للمؤسسة ,وتدعيم أنظمة الرقابة املستقليل فرص ا -4

 1سباهبا  وطرق معاجلتها.مراقبة اخلطط, ومتابعة تنفيذها, ومدى حتقيق األهداف, وحتديد االحنرافات, و أ -5

 المطلب الثالث: العالقة بين التدقيق والمحاسبة

 هـذا ويف .للمحاسـبة حلـديثا بـاملفهوم احلـديث مفهومهـا تطـور كمـا باحملاسـبة، نشـأهتا منـذ احلسـابات تـدقيق عمليـة إرتبطـت    
 .بينهما لعالقةا لتوضيح للتدقيق احلديث املفهوم ضوئه يف نوضح مث للمحاسبة احلديث املفهوم أوال نوضح اجملال

 اخلاصـة املعلومـات وعـرض يـبوتبو  صوتلخـي جتميـع إيل هتـدف الـيت العمليـات جمموعـة بأ�ـا قريـب عهد إيل تعرف احملاسبة كانت   
 . املالية القيم ذات بالعمليات

 ال كانـت أ�ـا مبعـين فعـال، متت اليت املالية القيمة ذات العمليات علي وتنصب تركز كانت احملاسبة أن يتضح التعريف هذا من    
 البيانـات، تلـك عـن مسـؤولية ساسـاأ وتكـون البيانـات األصـلية، مـع احملاسـبة وتتعامـل فعـال متـت الـيت التارخييـة بالوقـائع سـوى هتـتم

 البيانـات وتشـغيل وتسـجيل وتبويـب وتلخـيص وحتليـل بتجميـع يهـتم الـذي اإلنشـائي بالعمـل بـدءا تنفيـذها خطـوات وتتسلسـل
 .معينة زمنية حلظة يف املايل ومركزه النشاط نتائج بيان إيل تصل حىت األساسية،

 اإلداريـة احملاسـبة تطـور إيل أدى لـذيااألمـر  األداء، وتقيـيم واإلنتـاج واألربـاح التكاليف قياس يف اإلدارة لدى احلاجة تطورت وقد  
 مـن بتحليلهـا احملاسـب ويقـوم ليـةاملا احملاسـبة مـن تلزمـه الـيت البيانـاتويسـتمد  جيمـع الـذي احملاسـبة علـم فـروع أحـد أصـبحت والـيت

 تزايـدت وقـد .الرشـيدة القـرارات اذاختـ يف اإلدارة فاعليـة وزيـادة والرقابـة التخطـيط سـالمة أجـل مـن املؤسسـة يف املتبـع النظـام خـالل
 اإلدارة احتياجـات لتعـرف علـيا يف اإلحصـائية واألسـاليب العمليـات حبـوث فيـه اسـتخدمت الـذي الوقـت يف اإلدارية احملاسبة أمهية
 القيـاس مبشـاكل هتـتم الـيت التخطيطية ةاملوازن وإعداد .التفاضلية التكاليف وقياس واإليرادات التكاليف مثل املالئمة، املعلومات من

 . الداخلية املؤسسة ألغراض واستخدامها
 تفيـد معلومـات إعـداد يف تسـتخدم املسـتقبل عـن ببيانـات يهـتم وهو ، فروع احملاسبة من جديد كفرع اإلدارية ظهور احملاسبة ومع  
 فـرعني علـي يشتمل احملاسبة ظامن أصبح حيث ، يف كبري احملاسبة  تطور إحداث إيل ذلك أدي القرارات واختاذ والرقابة التخطيط يف

 : هم رئيسيني

 .املالية احملاسبة -

 .اإلدارية احملاسبة -
 مسـتخدمي إيل اقتصـادية تمعلومـا وإيصـال وقيـاس متييـز عمليـة( بأ�ـا تعـرف وأصـبحت احملاسـبة مفهـوم تطـور ذلـك علـي وبنـاءا  

 مسـؤولة أصـبحت حيـث مشـوال، كثـرأ احملاسبة أصبحت املفهوم هلذا ووفقا).وقراراته أحكامهم ترشيد يف ملساعدهتم املعلومات، هذه
 التخطـيط أعمـال يف نتعـاو  املسـتقبل يف متوقعـة عمليـات جانـب إيل املاليـة، القـيم ذات العمليـات وعـرض وتسـجيل قيـاس عـن

 .وموضوعية سليمة قرارات اختاذ يف تساعد املعلومات إيصال عملية أصبحت كما والرقابة،

                                                             
  1 د.يوسف حممد جربوع،مرجع سبق ذكره، ص.9. 
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 وقـرائن أدلـة وتقيـيم جلمـع مـةمنظ عمليـة بأنـه احلسـابات تـدقيق عـرف حيـث للمحاسبة، احلديث باملفهوم التدقيق عملية تأثرت وقد
 بطريقة موضوعية.  اقتصادية وأحداث بوقائع افرتاضات عن إثبات

 أن بعـد التـدقيق عمليـة وتبـدأ .بـه وتـأثر للمحاسـبة احلـديث بـاملفهوم ارتـبط قد احلسابات تدقيق مفهوم أن التعريف هذا من ويتضح
 1احملاسبة . عمليات تتم
 البيانـات يف الثقـة درجـة قيـاسب التـدقيق يقـوم حيـث عنهـا، واملسـتقلة باحملاسـبة الصـلة الوثيقـة الوظـائف أحـد التـدقيق ويعتـرب   

 البيانـات علـي يضـفي فالتـدقيق ،واملعلومـات البيانـات هـذه ملسـتخدمي مناسـبة بصـورة القيـاس نتيجـة وتوصـيل احملاسـبية، واملعلومات
 والبيانـات املسـتندات عملهـا وجمـال سـبةاحملا فـروع مـن فـرع فالتـدقيق عليهـا، واالعتمـاد هبـا الثقـة مـن أكرب درجة احملاسبية واملعلومات
 . املالية والقوائم احملاسبية واملعلومات

 وعليه ية:لنقاط التالاجيب التفريق بني احملاسبة و التدقيق حىت ال يكون هناك خلط حيث أن الفرق بينهما يكمن يف   

 ):الفرق بين المحاسبة و التدقيق1-1الجدول(

 التدقيق احملاسبة 
 علـــم جتميـــع وتبويـــب وتلخـــيص وإيصـــال املعلومـــات مـــن 1

 خالل القوائم املالية
 علم حتليل وفحص إنتقادي للسجالت والقوائم املالية

اد ل إعـدتقوم بقياس األحـداث املاليـة يف املشـأة مـن خـال 2
 ةملعنياقائمة الدخل وتوصيل األوضاع املالية لألطراف 

يت مت احملاســــــيب واملعلومــــــات املاليــــــة الــــــتقــــــوم بفحــــــص القيــــــاس 
 اإلفصاح عنها حول نتيجة أعمال املنشأة

 ره مــناحملاســب موظــف يتبــع إلدارة املنشــأة ويتقاضــى أجــ 3
 اإلدارة

ه املـــدقق شـــخص حمايـــد مســـتقل مـــن خـــارج املشـــأة يقـــوم بعملـــ
 ة مقابل أجر حيدد يف العقد املوقع بينه وبني املنشأ

يق لديــــه معلومــــات حــــول التــــدقاحملاســــب رمبــــا ال يكــــون  4
 وإجراءاته

ية اســــببينمــــا املــــدقق جيــــب أن يكــــون لديــــه معرفــــة باملبــــادئ احمل
 وطرقها

ة الــيت ملاليــاحملاســب غــري ملــزم بتقــدمي تقريــر حــول القــوائم ا 5
 مت إعدادها 

دالـــة عبينمـــا املـــدقق مطالـــب بتقـــدمي تقريـــر يتضـــمن رأيـــه حـــول 
 ة منشأ احلقيقي للالقوائم املالية ومتثيلها للوضع املايل

 نشأة  املبينما املدقق يعني كل سنة بعقد وليس دائم العمل يف تظاماحملاسب موظف دائم يف املنشأة يقوم بعمله بإت 6
 دن، الطبعة الثانيةالطباعة،االر د.غسان فالح املطارنة، تدقيق احلسابات املعاصر،الناحية النظرية،دار املسريةللنشر والتوزيع و : المصدر

 .16،ص2009سنة
 المبحث الثاني: مبادئ ،أنواع وفروع التدقيق 

 المطلب األول:مبادئ التدقيق 
 :وهي أركانه حتديد يتطلب احلسابات تدقيق مبادئ تناول أن إيل اإلشارة جتدر
 الفحص ركن -
 .التقرير ركن -

                                                             
، دار الكنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، ، دراسة متعمقة في تدقیق الحساباتد.حممد فضل مسعد و د.خالد راغب اخلطيب 1

 .22.، ص2009سنة
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 1:مها جمموعتني إيل تقسيمها ميكن احلسابات تدقيق مبادئ فإن ذلك علي وبناءا
 الفحص: بركن المرتبطة المبادئ -1

 كيـان علـى احملتملـة الفعليـة وآثارهـا ةاملؤسسـ أحـداث بطبيعـة التامـة املعرفـة املبـدأ هـذا ويعـين :الرقـابي اإلدراك تكامـل مبـدأ 1/1-
 اآلثـار هـذه عـن احملاسـبية تللمعلومـا املختلفـة األطـراف احتياجـات علـي والوقـوف جهة، من األخرى باألطراف وعالقتها املؤسسة

 .أخرى جهة من
 والفرعيـة لرئيسـيةا املؤسسـة أهـداف مجيـع الفحـص مـدى يشـمل أن يعـين :االختبـاري الفحـص مـدى فـي الشـمول مبـدأ 2/1-
 .التقارير وتلك فاألهدا هلذه النسبية األمهية مراعاة مع املؤسسة بواسطة املعدة املالية التقارير مجيع وكذلك
 التمييـز أو الشخصي لتقديرا من ممكن حد أقصى إىل اإلقالل ضرورة إىل املبدأ هذا ويشري :الفحص في الموضوعية مبدأ 3/1-

 واملفـردات العناصـر اجتـاه خصوصـا وتدعمـه املـدقق رأى تؤيـد الـيت اإلثبـات أدلـة من الكايف العدد إىل باالستناد وذلك الفحص أثناء
 .غريها من أكرب فيها اخلطأ حدوث احتمال يكون اليت وتلك نسبيا، كبرية أمهية ذات تعترب اليت

 جبانـب املؤسسـة يف انيةاإلنسـ الكفايـة مـدى فحـص وجـوب إىل املبـدأ هـذا ويشـري :اإلنسـانية الكفايـة مـدى فحـص مبـدأ 4/1-
 مؤشـر هـي الكفايـة وهـذه ةاملؤسسـ أحـداث عـن لـدى املـدقق الصـحيح الـرأي تكـوين يف أمهيـة مـن هلـا ملـا اإلنتاجيـة الكفايـة فحـص
 .واملشاركة تصالواال واحلوافز والسلطة للقيادة نظام من املؤسسة حتتويه ما عن تعبري وهو هلا السلوكي للمناخ

 :التقرير بركن المرتبطة المبادئ -2
 العمليـات أثـر لنقـل أداة سـاباتاحل مـدقق تقـارير أو تقريـر يكـون أن مراعـاة إىل املبـدأ هـذا ويشـري :االتصـال كفايـة مبـدأ 1/2-

 هـذه إعـداد مـن ملرجـوةا األهـداف حيقـق بشـكل الثقـة علـى تبعـث حقيقيـة بصـورة هلـا املسـتخدمني جلميـع للمؤسسـة االقتصـادية
 .التقارير

 األهـداف تنفيـذ دىمـ توضـيح شـأنه مـن مـا كـل عـن املـدقق يفصـح أن مراعـاة إىل املبـدأ هـذا ويشـري :اإلفصـاح مبـدأ 2/2-
 وإبراز املالية، التقارير داللة على ؤثرت اليت وإظهار املعلومات فيها، والتغري احمااسبية واإلجراءات للمبادئ التطبيق ومدى للمؤسسة،

 .والسجالت والدفاتر واملستندات الداخلية الرقابة أنظمة يف الضعف جوانب
 املـرتبطني جلميـع منصـفة املاليـة قـاريرالت وكـذا املـدقق، تقريـر حمتويـات تكـون أن مراعـاة إىل املبـدأ هـذا ويشري :اإلنصاف مبدأ 3/2-

 .خارجية أو داخلية سواء باملؤسسة واملهتمني
 تبـىن وأن املـدقق، بـه يواجـه عـادي غـري تصرف لكل حاواض تفسريا التقرير يشمل أن مراعاة إىل املبدأ هذا يشري :السببية مبدأ -3

 .وموضوعية حقيقية أسباب على ومقرتحاته حتفظاته
 هبـا يلتـزم أن جيـب اليت للتدقيق لعامةا املبادئ أن علي 211 رقم للتدقيق الدويل املعيار يف للمحاسبني الدويل االحتاد أكد وقد هذا

 :هي املدقق
 االستقاللية -
 الكرامة -
 املوضوعية -
 املطلوبة والعناية املهنية الكفاءة -
 السرية -
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 املهين السلوك -

 .الفنية املعايري -
 الضـرورية واإلجـراءات األساسـية بـادئامل علـي حتتـوي الـيت الدوليـة التـدقيق ملعـايري وفقـا التـدقيق بعمليـة املـدقق قيـام إيل باإلضـافة 

 األخـذ مـع املهـين، احلـذر بنظـرة التـدقيق ذوتنفي بتخطيط املدقق يقوم أن مراعاة مع .)املادية اجلوانب التفسريات،(هبا املرتبطة واألدلة
 بعني

 1املالية. القوائم يف املادية األخطاء إيل تؤدي رمبا اليت الظروف االعتبار
 التدقيق أنواع :الثاني المطلب

 والتنـوع احلسـابات، تـدقيق عمليـة إىل منهـا ينظـر الـيت الزاويـة حسـب خيتلـف منهـا كـل احلسـابات تـدقيق مـن متعـددة أنواع توجد   
 عـام وبشـكل ذاهتـا احلسـابات تـدقيق عمليـة وجـوهر أصـل أو مفهـوم مـن أي يف يـؤثر ال وصـفي تنـوع احلقيقـة يف هـو للتـدقيق املتعدد
 2:التايل النحو على التدقيق تبويب ميكن
 :المؤسسة طبيعة حيث من التدقيق 1-
 :نوعني ويتضمن    

 ذاهتـا حـد يف احلكوميـة غـري أو احلكوميـة الصـفة ذات املؤسسـة علـى التـدقيق عمليـة تنصـب :العموميـة المؤسسـات تـدقيق 1/1-
 رقابـة صـفة وهلـا الدولـة متتلكهـاو  عموميـة صـفة هلـا املؤسسـة هـذه يف املسـتغلة األمـوال أمـا املوضـوعة، احلكومـة لقواعـد ختضـع والـيت

 ،إال الصناعية أو التجارية ؤسساتامل يف املتبعة تلك عن ختتلف خاصة بطريقة حساباهتا احلكومية املصاحل تقيد كما عليها، مباشرة
 .احلالتني كلتا يف واحدة التدقيق طريقة أن

 شـركات أو األمـوال شـركات سـواء لألفـراد ملكيتهـا تكـون الـيت املؤسسـات تـدقيق عمليـة هـي :الخاصـة المؤسسـات تدقيق 2/1-
 األفـراد، مـن هـو احمـادود املـال رأس ميتلـك الـذي ألن اخلاصـة باملراجعـة ومسيـت ونـوادي مععيـات أو فرديـة منشـآت أو األشـخاص

 وذلـك املنشـآت، هـذه بأصحاب املدقق عالقة وختتلف الفردية، املؤسسات يف واحد وفرد املسامهة شركات يف أشخاص عدة فهناك
 حسـاباهتا هلـا ليـدقق خـارجي مـدقق بتعـني ملزمـة مـثال املسـامهة فشـركات االلتـزام، درجة وحسب بينهما املوجود العقد حسب طبيعة

 3إليه. املسندة واملهمة املدقق خيتار أن له الذي الواحد الفرد ذات لشركة والعكس اخلتامية وأوراقها
 :التدقيق عملية نطاق حيث من 2-
 التدقيق عملية من نوعني إىل نتطرق

 بيانات أي تدقيق حق املدقق لختو  اليت احلسابات تدقيق عملية هي الكامل، احلسابات بتدقيق املقصود :الكامل التدقيق 1/2-
 يف الشخصـي رأيـه املـدقق ميسـتخد احلسـابات تـدقيق مـن النـوع هـذا ويف .لـه حمـددة شـروط أو قيـود ودون اسـتثناء دون عمليـات أو

 نظام ضعف أو وةق من له يتضح ما ضوء يف وذلك تدقيقه، لربنامج الالزمة التفاصيل ودرجة إطار وحدود نطاق حتديد
 .احلسابات تدقيق حمل االقتصادية الوحدة يف الداخلية الرقابة
 الـيت املاليـة واألحـداث بالعمليـات اخلاصـة القيـود مجيـع بتـدقيق املـدقق قيـام الكامل احلسابات تدقيق يف يفرتض النظرية الناحية ومن
 مبعرفـة إعـدادها يـتم الـيت اخلتاميـة املاليـة القـوائم عناصـر معيـع وتقيـيم فحـص أو احلسـابات، جلميـع املاليـة املراكـز وتـدقيق فعـال، متـت

                                                             
  1 د.أمحد حلمي مجعة ، المدخل إلى التدقیق الحدیث، مرجع سبق ذكره، ص24.      

 . 51ص ذكره، سبق مرجع ،الحسابات تدقیق في متعمقة دراسة اخلطيب، راغب خالد .د و مسعد فضل حممد .د  2
 . 2ص ، 2005، األوىل الطبعة األردن، ،والتوزيع للنشر الراية دار ،والتدقیق الحسابات مراجعة سواد، توفيق زاهرة .د  3
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 التـدقيق مـن النـوع هـذا ويناسـب .كامـل حسـابات إجـراء عـن مسـؤوال كـان املدقق أن ذلك ويعين التدقيق، حمل االقتصادية الوحدة
 هـذا علـي تعتمـد عنـدما الكبـرية املؤسسـات أن يعـين وهـذا الداخليـة، الرقابـة علـي نظامهـا يعتمـد ال اليت تلك أو الصغرية املؤسسات

 يف املـدقق توسـع يعـين الـذي النظـام هـذا ضـعف أو الداخليـة الرقابـة نظـام وقـوة متانـة علـي يتوقـف ذلـك فـإن التـدقيق مـن النـوع
 1.اختباراته

 تتفـق كـأن املؤسسـة، إدارة قبـل مـن خطـي بتكليـف وذلـك املؤسسـة عمليـات مـن حمـدد جزء تدقيق هو :الجزئي التدقيق2/1 
 أقسـام مـن قسـم عمليـات فحـص أو املاليـة الفـرتة مـن حمـدود .جـزء فحـص أو معينـة عمليـة مسـتندات تـدقيق علـي املدقق مع اإلدارة

 يهـدف وال الفحـص إليهـا توصـل الـيت والنتائج اتبعت اليت للخطوات املتضمن التقرير على احلصول إىل النوع هذا ويهدف املؤسسة
 التـدقيق يف هـو كمـا األعمـال ونتيجـة املاليـة للمراكز داللتها ومدى املالية القوائم عدالة مدى على حمايد فين رأي على احلصول إىل

 ينسـب وال نفسـه ليحمـي هبـا قيامـه املطلـوب املهمـة يوضـح كتايب عقد على احلصول اجلزئي التدقيق يف املدقق على وجيب الكامل،
 2.األداء يف تقصريه إليه

 :بالتدقيق القيام حتمية حيث من 3-
 الشـركات، قـانون( الدولـة يف السـائدة والتشـريعات للقـانون وفقـا املؤسسـات بـه تلـزم الـذي التـدقيق هـو :اإللزامـي التـدقيق 1/3-

 عـن املـدقق تعيـني ويـتم حساباهتا، لتدقيق خارجي حسابات مدقق بتعيني املؤسسة تلتزم حيث ،)االستثمار قانون الضرائب، قوانني
 هـذه ضـوء ويف عملـه نظـري املـدقق يتقاضـاها سـوف الـيت األتعـاب مبوجبـه يتحـدد واملـدقق. املؤسسـة بـني بعقـد العامـة اجلمعيـة طريـق

 أثنـاء املـدقق علـى حـدود أو قيـود أية توضع أن جيب ال أنه كما وضرورية مناسبة يراها اليت بالطريقة عمله يؤدي املدقق فإن التدقيق
 العامـة اجلمعيـة عـن صـادرة قـرارات صـورة ويف للمؤسسـة، التنظيميـة القـوانني يف واردة القيـود هـذه كانـت ولـو حـىت لواجباتـه تأديتـه

3القيود هلذه رضخ ما إذا مسؤوال يعترب الذي املدقق مواجهة يف تكن مل كأ�ا القيود هذه مثل تعترب للمسامهني
15FP. 

 األشـخاص وشـركات الفرديـة املؤسسـات ففـي بـه، القيـام حيـتم قـانوين إلـزام دون يتم الذي التدقيق وهو :االختياري التدقيق 2/3-
 تتحقـق الـيت للفائـدة نتيجـة اخلتاميـة، املاليـة القـوائم واعتمـاد املؤسسـة حسابات تدقيق يف اخلارجي املدقق خبدمات االستعانة تتم قد
 تتخـذ والـيت املـايل، واملركـز األعمـال نتـائج عـن احملاسـبية املعلومـات صـحة علـى الشـركاء اطمئنان حيث من خارجي مدقق وجود من

 أن نالحـظ الفرديـة املؤسسـات حالـة ويف .جديـد شـريك انضمام أو االنفصال حاالت يف وخاصة الشركاء حقوق كأساس لتحديد
 وخاصـة اخلارجيـة اجلهـات إىل تقـدم الـيت وتلـك الـدفاتر مـن املسـتخرجة البيانـات دقـة يف للمالـك الثقـة يعطـي خـارجي مـدقق وجـود

 4. الضرائب ملصلحة
 :التدقيق عملية وقت حيث _من4

 تكون أن دبع للمؤسسة، املالية الفرتة �اية يف التدقيق بداية به ويقصد :النهائي التدقيق 1/4-
 .أعدت قد املالية والقوائم أجريت قد التسوية وقيود أقفلت قد الدفاتر
 يف والتغري الدفاتر يف املثبتة البيانات يف تعديل أي حدوث عدم بضمان النوع هذا وميتاز

 .الدفاتر وإقفال احلسابات ترصيد بعد التدقيق عملية تبدأ حيث تدقيقها بعد احلسابات أرصدة

                                                             
 . 5ص ذكره، سبق مرجع الحسابات، تدقیق في متعمقة دراسة ،اخلطيب راغب خالد .د و مسعد فضل حممد .د  1
 . 51ص ،2005،سنة عمان والتوزيع، للنشر صفاء دار ،المالیة المعامالت مراجعة الرماحي، عباس حممد نواف .د  2
 . 51ص ذكره، سبق مرجع ،المعاصر الحسابات تدقیق املطارنة، فالح غسان .د  3
 . 11ص ، ، سنة 1999 اجلامعية الدار ،والتطبیق التنظیر بین المراجعة حممد، الفيومي حممد .د و الصبان مسري حممد .د  4 
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 : يلي ما التدقيق من النوع هذا علي ويعاب 
 .وقوعها حال تالعب أو غش أو أخطاء من والسجالت بالدفاتر يوجد قد ما اكتشاف يف الفشل -
 .الطوي وقتا يستغرق ألنه )قانونا( احملددة املواعيد يف املالية القوائم تأخري إيل يؤدي قد -
 .العمل اجناز سرعة لتحقيق الالزمة بالدقة التضحية إيل يؤدي قد -
 .يدققها عدة مؤسسات يف الدفاتر إقفال لتزامن التدقيق مبكتب العمل ارتباك إيل يؤدي قد -
 التـدقيق مـن النـوع هـذا علـي قويطلـ .الالزمـة اإلثبـات وقـرائن مجـع أدلـة لـه يتسـىن حـىت التـدقيق مبكتـب العمـل توقـف إيل يـؤدي قـد

 مفـردات وخاصـة املاليـة لقـوائما مفـردات فحـص علـي ويقتصـر واملتوسـطة، الصـغرية املؤسسـات ويـالءم العموميـة امليزانيـة تـدقيق عـادة
 بالدفاتر ظاهر هو ملا ليةاملا القوائم مفردات مطابقة من للتأكد واملستندات والسجالت للدفاتر تفصيليا فحصا امليزانية

 .1والسجالت
 مـن أي السـنة، مـدار علـي واالختبـارات الفحـص بـإجراء احلسـابات مـدقق فيـه يقـوم الـذي التـدقيق هـو :المسـتمر التـدقيق 2/4-

 .املالية السنة خالل مرات عدة املؤسسة علي الرتدد خالل
 املوعـد يف احماايـد الفـين الـرأي بإبـداء يقـوم النهايـة ويف بـه االلتـزام يـتم زمـين برنـامج بتحديـد املـدقق يقـوم املسـتمر التـدقيق خالل ومن

 احلجـم الكبـرية املؤسسـات املسـتمر التـدقيق ويالئـم املاليـة السـنة �ايـة يف الـدفاتر إقفـال بعـد �ائية تدقيق بعملية يقوم أن بعد احمادد
 باخلصـائص املسـتمر التـدقيق ويتميـز .فيهـا النهائي التدقيق استخدام يصعب أنه حيث اليومية العمليات من كبري بعدد تتعامل اليت

 2: التالية
 .أويف لبشك التدقيق ومن أفضل، بصورة املؤسسة علي التعرف من ميكنه مما املدقق لدى كاف وقت وجود -
 .السنة �اية حىت ذلك ترك من بدال قصري وقت ويف واخلطأ الغش اكتشاف سرعة -
 .للتدقيق زمنيا الواسع اجملال لوجود أيضا املؤسسة ويف املدقق مبكتب العمل انتظام -
 .املؤسسة يموظف علي نفسي أثر من املدقق قبل من املتكررة للزيارات ملا بالدفاتر التالعب فرص تقليل -
    املؤسسة علي دققتردد امل بسبب موظفي املؤسسة وذلك قبل من تأخري أو إمهال دون أوقاهتا يف األعمال اجناز -
 : أمهها العيوب بعض يربز قد إتباعه أن إال املستمر التدقيق مزايا من الرغم وعلى 

 .التدقيق حمل املؤسسة يف العمل ارتباك -
 .متصل غري تدقيق أنه -
 .املؤسسة وموظفي املدقق بني اإلنسانية العالقات توطيد -
 وكـذلك العمـل، مواعيـد مراعـاة أسـاس علـي للتـدقيق برنـامج بإعـداد املـدقق قيـام خـالل مـن العيـوب هـذه معاجلـة ميكـن ولكـن  

 .تدقيقها مت اليت حلساباتا بأرصدة مذكرات عمل للمدقق ميكن وكذلك تدقيقها، مت اليت للعمليات والعالمات الرموز استخدام
 .اختباري أو فصيليت أساس على يؤديهما أن للمدقق ميكن واملستمر النهائي التدقيق من كل أن بالذكر جدير هو وما  
 :التدقيق بعملية القائمين حيث من -5

 بواسـطة ومسـتنداهتا الهتاوسـج ودفاترهـا املؤسسـة لعمليـات فحـص بأنـه الـداخلي التـدقيق تعـرف ميكـن :الـداخلي التـدقيق 1/5-
 .الداخلية الرقابة نظام من جزءا متثل وهي املؤسسة، داخل من قسم أو إدارة

                                                             
  - والطباعة والتوزيع للنشر املسرية دار –  العملي – الحسابات تدقیق علم ،زريقات حممد عمر .د و كلبونة يوسف أمحد .د و حممود سالمة رأفت .د  1

 .27 ،ص2011  ،سنة األوىل ،الطبعة عمان
 .  28ص ذكره، سبق مرجع – النظریة الناحیة – المعاصر الحسابات تدقیق ،املطارنة فالح غسان .د  2
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 خـالل احمااسـبية باملعـايري االلتـزام ومـدى والسـجالت للـدفاتر فحـص بعمليـة يقـوم املؤسسـة داخـل من شخص التدقيق بعملية ويقوم
 الرقابـة أدوات احـدي مـن يعتـرب وهـو الـداخلي بالتدقيق التدقيق هذا يسمي احلالة هذه ويف والسجالت، الدفاتر يف التسجيل عملية
 التدقيق واجبات ومن إلدارة،ا لسلطة وخيضع املؤسسة يف موظف يعترب شخص قبل من التدقيق يتم كونه اإلدارة بيد أداة ويعترب

1: يلي ما باملعلومات لإلدارة تزويده خيص فيما الداخلي :
19FP 

 .الداخلية الرقابة أنظمة دقة -
 .املؤسسة أقسام من قسم كل داخل للمهام الفعلي التنفيذ هبا يتم اليت الكفاءة -
 .املايل واملركز لياتالعمنتائج  بصدق كمؤشر يعكس وذلك احملاسيب، النظام هبا يعمل اليت الطريقة وكفاءة كيفية -
 2: يلي ما نتيجة الداخلي التدقيق وتطور ظهر وقد
 .اختباري كامل  تدقيقإىل تفصيلي تدقيق كامل من التدقيق حتول -
 .البيانات هذه وصحة دقة من التأكد إيل وحاجتها إدارية رقابة كوسيلة احملاسبية البيانات علي اإلدارة اعتماد -
 هامش وتضييق املنافسة الشتداد كنةمم إنتاجية كفاية أكثر حتقيق هبدف الداخلية املؤسسة عمليات وحتليل لتقييم اإلدارة حاجة -

 .املختلفة املؤسسات بني الربح
 إيل أدي ممـا تطلبهـا الـيت بالبيانـات تزويـدهاو  وقراراهتـا تعليماهتـا بتنفيـذ والتزامهـا احلكوميـة الرقابـة هيئـات اجتـاه اإلدارة مسـؤولية -

 .املطلوبة والتقارير البيانات وصحة دقة من للتأكد الداخلي التدقيق علي كلية اإلدارة اعتماد
 حتقيـق إىل التـدقيق مـن النـوع ذاهـ ويهـدف .الـداخلي والضـبط واإلداريـة احملاسـبية الداخليـة الرقابـة أنظمـة الـداخلي التـدقيق ويشـمل

 صـحة مـن والتأكـد حلسـاباتا يف التالعـب أخطـاء واكتشـاف اإلسـراف حمـو طريـق عـن للمؤسسة ممكنة وإنتاجية إدارية كفاية أكرب
 للتـدقيق داخليـة إدارة قسـم وجـود أن إال تنفيـذها، ومراقبـة قراراهتـا واختـاذ خططهـا رسـم هبـا يف لتسرتشـد لـإلدارة تقـدم الـيت البيانـات
 عـن ختتلـف عملـه اخلـارجي ملـدققا هبا ينفد اليت فالطريقة احلسابات، وتدقيق بفحص اخلارجي املدقق تكليف عن يغين ال باملؤسسة
 .الداخلي املدقق يتبعها اليت الطريقة

 والسـجالت بالـدفاتر املثبتـة احملاسـبية والبيانـات الداخليـة الرقابـة ألنظمـة املـنظم االنتقـادي الفحـص هـو :الخـارجي التـدقيق 5-2
 املـايل املركـز علـي للداللـة عليهـا االعتمـاد ومـدى املاليـة القـوائم عدالة عن حمايد فين رأي حيتوى تقرير إلعداد املالية القوائم ومفردات

 الداخلي التدقيق بني الوثيق التعاون فإن وبذلك الداخلي، التدقيق أهداف مع تلتقي اخلارجي التدقيق أهداف إن  األعمال ونتائج
 القـوائم تعبـري ضـمان وكـذلك والسـجالت الـدفاتر يف للمؤسسـة املاليـة العمليات تسجيل سالمة ضمان إيل يؤدي اخلارجي والتدقيق

 بـني السـابقة التفرقـة خالل من ويتضح  خسارة أو ربح من أعماهلا ونتائج للمؤسسة .املايل املركز عن صحيح بشكل اخلتامية املالية
 3: يلي فيما حصرها ميكن تشابه أوجه هناك أن اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق

 تقـارير إعـداد يف عليهـا يهـا واالعتمـادف الثقـة ميكـن والـيت الضرورية املعلومات توفري إيل يهدف فعال حماسيب نظام ميثل منهما كل -
  .نافعة مالية
 .الغشو  والتالعب األخطاء حدوث تقليل أو ملنع الداخلية للرقابة فعال نظام وجود يتطلب منهما كل -

 :التالية النقاط يف توضيحه ميكن بينهما تعاون أيضا يوجد كما

                                                             
 . 20ص ،2002 اإلسكندرية ،الجامعیة الدار ،الخارجیة المراجعة ،علي نصر الوهاب عبد .د و الصبان مسري حممد .د   1
    33ص ذكره، سبق مرجع ،العملي – الحسابات تدقیق علم زريقات، حممد عمر .د و كلبونة يوسف أمحد .د و حممود سالمة رأفت .د  2
 .40،ص2010األوىل، سنة  ،الطبعة األردن والتوزيع، للنشر العريب اجملتمع مكتبة ، )1الحسابات ( تدقیق ،وديان حممد لؤي .أ و الوقاد حممد سامي .د  3
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 وقت توفري وبالتايل الفحص عند هبا قومي اليت االختبارات لكمية اخلارجي املدقق إقالل يعين الداخلي للتدقيق جيد نظام وجود - 
 .للتدقيق الكلي النظام كفاءة عن فضال املدقق، وجهد

 بـني والتعـاون التشـابه مـن الـرغم وعلـي .التكامـل صـفة يؤكـد وهـذا اخلـارجي التـدقيق عـن يغـين ال للتـدقيق داخلـي نظـام وجـود إن -
                                1 : التايل النحو علي حصرها ميكن بينهما، هناك اختالفات أن إال اخلارجي والتدقيق الداخلي التدقيق

 الخارجي يقوالتدق الداخلي التدقيق بين االختالف أوجه :)2-1(الجدول                 

 الخارجي التدقيق الداخلي التدقيق التفرقة معيار

 الهدف-1
 

 اسـيباحمل النظـام أن مـن التأكـد طريـق عـن اإلدارة خدمـة
 ويكـون لـإلدارة ودقيقـة سـليمة ويقـدم بيانـات كـفء
 األخطاء ومنع كشف اهلدف

 .املوضوعة السياسات عن واالحنراف

 بينمـا ملاليـة،ا القـوائم بعدالـة فـين رأي إبـداء طريـق عـن املالك خدمة
 ثانوي. هدف هو األخطاء اكتشاف

 ويعـني للمؤسسـة التنظيمـي اهليئـة داخـل مـن موظـف لقائما نوعية -2
 .اإلدارة بواسطة

 .املالك بواسطة يعني املؤسسة خارج من مستقل مهين شخص

 درجــــــــة -3
 االستقالل

 بعــض عــن مسـتقل فهــو جزئـي باســتقالل يتمتـع
 دمخيـ ولكـن واملاليـة، احلسـابات إدارة مثـل اإلدارات،

 .مجيعها اإلدارات وحاجات رغبات

 يـيموالتق الفحـص عمليـة يف اإلدارة مـن كامـل باسـتقالل يتمتـع
 .الرأي وإبداء

 الفحص جبنتائ تقريره يقدم مث ومن اإلدارة، أمام مسؤول مسؤوليةال-4
 .العليا اإلدارية املستويات إيل والدراسة

 ورأيـه حـصالف نتـائج عـن تقريـره يقـدم مث ومـن املالك، أمام مسؤول

 .إليهم املالية القوائم يف الفين

 لـيتا املسـؤوليات فبمقـدار العمـل، نطـاق اإلدارة حتـدد العمل نطاق-5
 العمل. نطاق يكون الداخلي للتدقيق تعهد

 تـنص ومـا هنيـةامل واملعـايري السائدة واألعراف التعيني أمر ذلك حيدد
 واألنظمة. القوانني عليه

 أحيانـا كـوني وقـد املاليـة السـنة �ايـة واحـدة مـرة غالبـا الفحـص يـتم .املالية السنة مدار علي مستمر بشكل الفحص يتم التدقيق توقيت 6-

 .السنة من متقطعة فرتات خالل

 دار األول، اجلزء ،عملیةال واإلجراءات اإلطار النظري المتقدمة، الحسابات مراجعة ،القاضي يوسف حسني و دحدوح أمحد حسني :المصدر
 .0092،53 األوىل الطبعة عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة

 :التنفيذ في المسؤولية ومدى الشمول حيث من التدقيق-6
 بالـدفاتر املسـجلة احملاسـبية والبيانـات الداخليـة الرقابـة أنظمـة فحـص إيل يهـدف الـذي التـدقيق وهـو :العـادي التـدقيق 1/6-

 �ايـة يف املـايل مركزهـا وعـن املؤسسة أعمال نتائج عن اخلتامية املالية القوائم تعبري مدى عن حمايد فين رأي إبداء هبدف والسجالت
 إال جزئيـا تـدقيقا أو كـامال تـدقيقا العـادي التـدقيق يكون وقد ذلك، أثناء الضرورية املهنية العناية املدقق يبذل أن وجيب معينة، فرتة
 2. واملستندات الدفاتر يف تسجيله سبق ما مع واتفاقها للمؤسسة املالية القوائم سالمة علي احلكم يف يتمثل النهائي هدفه أن

                                                             
    .26ص  ذكره، سبق مرجع ،المعاصر الحسابات تدقیق ،املطارنة فالح غسان .د  1 
 .28، ص 2009، سنة  عمان والتوزيع، للنشر صفاء دار ،المالیة المعامالت مراجعة الرماحي، عباس حممد نواف .د  2
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 يسـتهدفها معينـة نتـائج إيل والوصـول معينة حقائق عن البحث هبدف التدقيق من النوع هذا ويكون :معين لغرض التدقيق 2/6-
 1.الفحص

 هبـذا للقيـام املـدقق تكليـف يـتمو  عمليـة نطـاق فيـه حيـدد كتـايب عقـد خـالل مـن التـدقيق مـن النـوع هبـذا للقيـام املـدقق تكليـف ويـتم 
 بفحـص املـدقق بتكليـف ؤسسـةامل تقـوم كـأن منهـا، والغرض التدقيق عملية نطاق فيه حيدد كتايب عقد خالل من التدقيق من النوع
 جلـان يف االشـرتاك أو مـا مليـةع مسـتندات بتـدقيق املـدقق تكليـف أو دقـة أكثـر آخـر نظـام تصـميم هبـدف هلـا الداخليـة الرقابـة نظـام
 غـري أو حكوميـة أخـرى اتجه من التكليف يتم وقد معينة، زمنية فرتة يف حدثت أخطاء أو اختالسات اكتشاف أو املخزون جرد

 .ما مؤسسة ممتلكات تقييم إعادة أو مؤسسة لتصفية أو ما شخص تركة حلصر مدققا كمةاحمل تنتدب كأن حكومية،
 وإجباريـا وخارجيـا سـتمراوم كـامال  يكـون أن للتـدقيق ميكـن فمـثال كبـري، حـد إيل متداخلـة التقسـيمات هـذه أن املالحـظ ومـن  

 تـداخل ال الـذي التـايل نيفالتصـ نضـيف هنـا ومن اخل،.... معني ولغرض وكامال داخليا يكون أن ميكن كما واحد، آن يف وعاديا
 .التدقيق بعملية القيام من املنشود الغرض أو واهلدف يتفق أنه علي عالوة فيه

 التدقيق من حيث حجم التدقيق :-7
 :المالي التدقيق-1
 فحصـا التـدقيق حتـت باملؤسسـة اخلاصـة والـدفاتر واحلسـابات واملسـتندات والبيانـات الداخليـة الرقابـة أنظمـة فحـص بـه ويقصـد  

 فـرتة �ايـة يف املؤسسـة لتلـك املـايل الوضـع عـن املاليـة القـوائم تعبـري عدالـة مـدى عـن حمايـد فـين بـرأي اخلـروج بقصـد منظمـا، انتقاديـا
 يف شـيوعا التـدقيق أنـواع أكثـر وهـو  الفـرتة تلـك عـن خسـارة أو ربـح مـن أعماهلـا لنتـائج تصـويرها عدالـة ومـدى معلومـة، زمنيـة

 ورفـع صـحتها، مـن والتحقـق والسـجالت، الـدفاتر يف ةتـواحملا البيانـات فحـص أي والتقريـر والتحقيـق الفحـص ويشـمل االسـتعمال،
  2.العالقة ذات اجلهات إيل حوهلا الفين للرأي متضمن تقرير

 :اإلداري التدقيق-2
 ملعاجلـة النصـح وتقـدمي وجـه أفضـل يف لـديها املتاحـة املـوارد اسـتغالل يف اإلدارة كفـاءة مـن التحقـق هبـدف يـتم الـذي التـدقيق هـو  

 األحـداث يـعمج بتـدقيق اإلداري التـدقيق يقـوم لـذلك اإلدارة، أدوات مـن أداة يعتـرب وهـو املطبـق، اإلداري النظام يف الضعف مواطن
 يف اإلدارات بـني التنسـيق اإلداريـة، األعبـاء اإلنتاجيـة، الطاقـة اسـتغالل اإلدارة، أهـداف اإلدارة، خطـط املؤسسـة، يف تـتم الـيت

 3. املختلفة مستوياهتا
 عليـه يطلـق مـا وهـو ممكنـة، فعـةمن أقصـى حتقـق حبيـث وغريهـا وبشـرية اقتصـادية مـن للمؤسسة اإلدارية الكفاءة تدقيق عليه ويطلق  

 وكنـدا املتحـدة والواليـات ربيطانيـاك حماسـبيا املتقدمـة الـدول يف وينتشـر يعـم التـدقيق مـن النـوع هذا بدأ وقد االقتصادي، االستخدام
 .املؤسسة إدارة ةكفاء حول مستقال فنيا رأيا يعطي أن املايل املدقق لزاماعلى أصبح أنه حىت وغريها، واسرتاليا

 :التشغيلي التدقيق-3
 كـامال تقييمـا العمليـات تـدقيق يشـمل فقـد .معينـة بعمليـة واخلـاص املؤسسـة نشـاط وفعاليـة كفـاءة حـول والقـرائن األدلـة تقيـيم هـو

 الثابتــة، األصـول املشـرتيات، تــدقيق( املثـال سـبيل علــى العمليـات، جمــال يف هامــة مشـاكل عـن يكشــف وقـد لنظـام

                                                             
 .31،ص 2007، سنة  األردن والتوزيع، للنشر وائل دار – والعملیة النظریة الناحیة – الحسابات تدقیق علم اهللا، عبد أمني خالد .د.أ  1
 .12 ص ذكره، سبق مرجع – العملیة الناحیة – الحسابات تدقیق علم اهللا، عبد أمني خالد .د .أ  2
 .32  ص ذكره، سبق مرجع ،المعاصر الحسابات تدقیق ،املطارنة فالح غسان .د  3
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 التشـغيلية النشـاطات وتقيـيم اختيـار حيـث مـن الرقابـة تغطيه الذي النطاق بأنه التشغيلي التدقيق وعرف .)اخل.......املستودعات،
 . 1التقليدية التدقيق عملية تتطلبه ما عن زيادة املختلفة، الوحدات أو للنشاطات، .األداء ونتائج واإلدارية

 تقريـر وتقـدمي املؤسسـة، نشـاط وكفـاءة فاعليـة لتقيـيم منظمـة إجـراءات :بأنـه التشـغيلي التـدقيق الـداخليني احملاسـبني جممـع عرف وقد
 2. لإلصالحات الضرورية التوصيات وإعطاء النتائج حول املختصة اإلدارة إىل مناسب

 :االلتزام تدقيق أو القانوني التدقيق 4-
 أو التشـريعية السـلطة أصـدرهتا اليت واإلدارية املالية واألنظمة القانونية النصوص طبقت قد املؤسسة أن من املدقق تأكد به ويقصد  

 وقـوانني تعليمـات أن من للتأكد التجارية البنوك علي املركزي البنك به يقوم الذي التفتيش املثال سبيل وعلى .  الدولة يف التنفيذية
 لضـريبة اخلاضـع الـدخل دقـة مـن للتأكـد الضـريبية السـلطات بـه تقـوم الذي التدقيق أو صحيحة، بصورة تطبيقها مت قد املركزي البنك

 أو التـدقيق مؤسسـة وضـعتها الـيت )النوعيـة( اجلـودة إجـراءات أن مـن للتأكـد التـدقيق مؤسسـة بـه تقـوم الـذي التـدقيق أو الـدخل،

 3.جيدة بصورة طبقت قد املهنية اجلمعيات
 :المعلومات نظم تدقيق-5
 املناسـب الوقت يف والتشغيلية املالية التقارير إلعطاء املعلومات وسالمة أمن من التحقق هو املعلومات نظم تدقيق من اهلدف إن  

 :4يف املدقق نظر وجهة من اليدوي العمل بيئة عن اآليل احلاسب بيئة وختتلف  .ومفيدة وكاملة وصحيحة
 إيل يـؤدي ممـا واحـدة خطـوة يف املسـتقلة اليدويـة العمليات من كثري دمج إيل للعمليات اآليل التشغيل يؤدي :المهام فصل 1/5-
 .بديلة رقابية بإجراءات تعويضها بسهولة ميكن املخاطر يف الزيادة وهذه املهام، فصل عن الناجتة الرقابة ضعف

 البيئـة كانـت فبينمـا املختلفـة، يلالتشـغ لعمليـات الورقيـة اإلثباتـات اآليل احلاسـب بيئـات يف ختتفـي :التدقيق مسار اختفاء 2/5-
 ضـرورة ذلـك تطلـب .العمليـة سـري ملراحل واضح ودليل وجود مسار وبالتايل العمليات من عملية لكل ورقية بإثباتات تتمتع اليدوية
 .العملية انتهاء حىت االنتظار وعدم املراحل من مرحلة كل اجناز وعند مستمرة بصورة اآليل احلاسب علي التدقيق بعملية القيام

 األخطـاء اختفـاء يضـمن مبـا العمليـات تشـغيل يف والثبـات االتسـاق اآليل احلاسـب بيئـة تكفـل :للعمليـات موحـد تشـغيل-5/3
 ككـل النظـام عمـل يف لألخطـاء دويـةالي البيئة من اكرب وبشكل عرضة تكون اآليل احلاسب بيئة فإن املقابل ويف .واحلسابية البشرية
 .الربامج بناء يف مثال اخلطأ بسبب وذلك

 احلـال هـو كمـا املسـبقة للموافقـة احلاجـة دون العمليات بتنفيذ باملباشرة احلاسب يقوم :بالعمليات اآللي الحاسب مباشرة 4/5-
 .اليدوية البيئة يف

 األخطاء وقوع زيادة علي يلاآل احلاسب بيئة صفات من التالية اجملموعة تعمل :والتجاوزات األخطاء حدوث فرص تزايد 5/5-
 :ب املقصودة والتجاوزات

 .احلاسب شبكات بيئة يف وخاصة اآليل احلاسب بيانات إيل بعد علي من الوصول إمكانية -
  دويالعمل الي بيئة يف احلال عكس علي اآليل، احلاسب يف واملعلومات للبيانات الكبري الرتكيز -
 .لألخطاء مالحظته فرصة من يقلل مما التشغيل عملية يف اآليل احلاسب مستخدم مشاركة عدم -
 .احلاسب صيانة أو تصميم مرحلة يف والتجاوزات األخطاء حدوث إمكانية -

                                                             
 ,25ص ذكره، سبق مرجع ،والتطبیق النظریة بین الداخلي التدقیق ،الوردات اهللا عبد خلف  1
          . 24،سنة، ص الثالثة الطبعة عمان، للنشر، وائل دار – والعملیة النظریة الناحیة من – التدقیق إلي مدخل التميمي، هادي.د  2
 .13 ص ذكره، سبق مرجع ،الحسابات تدقیق علم ،اهللا عبد أمني خالد .د .أ  3
 .58 ص ذكره، سبق مرجع ،والتطبیق النظریة بین الداخلي التدقیق ،الوردات اهللا عبد خلف  4
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 مـن وذلـك اإلداري اإلشـرافو  للمتابعـة اكـرب فـرص اآليل احلاسـب بـرامج متـنح :اإلداري واإلشـراف المتابعـة فـرص زيـادة 6/5-
 .اآليل شغيلالت عمليات مع املتزامنة واملتابعة التدقيق برامج خالل ومن للبيانات التفصيلي التحليل خالل

 والرقابة الضبط عوامل علي التطبيقية البرامج في والرقابة الضبط عناصر اعتماد 7/5-
 بيئـة يف الرقابـة عوامـل متانـة مـدى علـي التطبيقيـة الـربامج يف الرقابـة عناصـر وكفـاءة فعاليـة تعتمـد حيـث :الحاسـب بيئـة فـي العامـة

 .اآليل احلاسب
 للقيـام تـزداد الفرصـة فـإن والتقـارير تالبيانـا مـن اكـرب لكميـة اآليل احلاسـب لتـوفري نظـرا :التحليلـي بالتـدقيق للقيـام الفـرص زيـادة

 .منها النتائج واستخالص للبيانات التفصيلية التحليل بعمليات
 المحاسبي المطلب الثالث: فروض التدقيق

 املشاكل من معني نوع حل يف وتستخدم العملي، التطبيق عن وتعرب عام، بقبول حتظي قاعدة :"بأنه الفرض  Kohler يعرف   

 1".السلوك ترشيد أو

 هي:تند إليها عملية تدقيق احلسابات أهم الفروض اليت تس ويف ما يلي  

 ]1[الفرع األول: قابلية البيانات المالية لفحص

جـود و لضـرورة إىل عـدم حـص يـؤدي باإن هذه الفرضية مرتبطة بوجود مهنـة التـدقيق، إذ أن عـدم وجـود بيانـات وقـوائم ماليـة قابلـة لف 
 مهنة التدقيق، وتنبع هذه الفرضية من املعايري املستخدمة لتقييم 

 البيانات احملاسبية وهي:  

 ملستخدمني احملتملني.اأي ضرورة مالئمة املعلومات احملاسبية الحتياجات  المالئمة: -1

توصــالن إىل نفــس يـة فحــص نفـس املعلومــات إىل مـدققني أو أكثــر فإ�مـا يومعـىن ذلــك أنـه إذ أســندت عمل القابليـة للفحــص: -2

 النتائج الواجب الوصول إليها.

 تسجيله للحقائق.  عند وموضوعيا أن يكون املدقق عادال،البعد عن التحيز:  -3

يــات كميــة مــن خــالل عمل  ن تتصــف هبــا املعلومــات احملاســبية، وتعــين أنــه يــتم حتويلهــا إىل قــيمجيــب أ القابليــة للقيــاس الكمــي: -4

 حسابية تعترب النفوذ أكثر املقاييس الكمية شيوعا يف ذلك.

 الفرع الثاني: عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المدقق واإلدارة: 

                                                             
 .19ص ذكره، سبق مرجع ،الحدیث التدقیق إلى المدخل عة،مج حلمي أمحد .د  1
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جيهـــات الـــيت ن خـــالل التو مـــن هــذا الفـــرض يعتـــرب مهمـــا جـــدا لســـري عمليـــة التـــدقيق، ألن املـــدقق جـــاء خلدمـــة أهـــداف املؤسســـة إ   
 يقدمها، وكذلك االقرتاحات وهذا لتحسني التسيري، 

التـدقيق  تمـاده علـىخـالل اع ن عملـه مـنعـوتصحيح االحنرافات لزيادة املردودية، وبالتايل وجود الثقة بني اإلدارة واملدقق، مما يسهل 
 ا طويال.ستغرق وقتياالختياري أما يف حالة غياب الثقة يف اإلدارة، فإن املدقق يعتمد على الفحص التفصيلي، مما 

 اطئية:دية أو تو غير عا الفرع الثالث: خلو القوائم المالية وأية معلومات أخرى تقد للفحص من أية أخطاء

اء كــل شــيء، ر و وأن يستقضــي  يوســع مــن اختباراتــه عنــد إعــداد برنــامج عمليــة التــدقيق، إن عــدم وجــود هــذا الفــرض جيعــل املــدقق   

لفـرض ال يسـاعده جـود هـذا ارغم عدم تأكده من وجود أخطاء. وبالتايل املدقق مسـؤول عـن اكتشـاف األخطـاء الواضـحة، إىل أن و 
 على اكتشاف األخطاء غري العادية أو التواطئية.

 رقابة الداخلية يبعد احتمال حدوث أخطاءالفرع الرابع: وجود نظام لل

رة ليــة التــدقيق بصــو برنــامج عم إن وجـود نظــام ســليم للرقابــة الداخليــة يبعــد مــن احتمــال حــدوث اخلطـأ ممــا جيعــل مــن املمكــن إعــداد 
 حتفظ من مدى الفحص أي استخدام التدقيق االختياري بدال من التدقيق الشامل.

لي ليــة للمركــز المــاالما وائمالقــ بــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا يــؤدي إلــى تمثيــلالفــرع الخــامس: التطبيــق المناســب للم

 ونتائج األعمال.

يعتمــد املــدققون علــى املبــادئ احملاســبية املتعــارف عليهــا للحكــم علــى ســالمة املواقــف املعنيــة، كمــا يســتعملو�ا لتــدعيم أرائهــم و يف  

 1 .الوقت نفسه تكون هلم سندا بتعضيد آرائهم

 بل:المستق الفرع السادس: العناصر والمفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في

ســـتمرار مة فإنـــه يفـــرتض الداخليـــة ســـليويعـــين هـــذا الفـــرض أن املـــدقق إذا رأى أن إدارة املشـــروع رشـــيدة يف تصـــرفاهتا، وأن الرقابـــة ا   

كـــون أن ي فعلـــى املـــدقق يـــة ضـــعيفة،يـــل إىل التالعـــب، وأن الرقابـــة الداخلالوضـــع كـــذلك يف املســـتقبل أمـــا إذا كانـــت إدارة املشـــروع مت
 حريصا يف الفرتات القدمية. 

 الفرع السابع: مراقب الحسابات يزاول عمله كمراجع فقط:

ن يقتصــر علــى هــذه عملــه جيــب أفويعــين أنــه عنــدما يطلــب العميــل مــن مراقــب احلســابات إبــداء الــرأي يف ســالمة القــوائم املاليــة.   
 املهمة فقط.

                                                             
 .19-18: ص،ص  2000، دار اجلامعية باإلسكندرية، سنة التطبیقنظریة المراجعة الخارجیة وآلیات  حممد مسري الصبان،  1
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 كز.الفرع الثامن: يفرض المركز المهني لمراقب الحسابات التزامات مهنية تتناسب وهذا المر 

ميكـن  ى أسـاس هـذا الفـرضلمهنـة، وعلـبناء على هـذا الفـرض ميكـن حتديـد مفهـوم العنايـة املهنيـة املطلوبـة مـن املـدقق عنـد مزاولتـه ل  
 دقق عند مزاولته للمهنة وعلى أساس حتديد مفهوم العناية املهنية املطلوبة من امل

هذا الفرض تتحد مسـؤولية املـدقق جتـاه اجملتمـع، واجتـاه عملـه وجتـاه زمالئـه، واملؤسسـة الـيت يقـوم بتـدقيق سـجالهتا ودفاترها،ويتضـح   
 1مراقب احلسابات. لنا بعد هذا العرض السريع للفروض التجريبية أ�ا مجيعا ترتبط فيما بينها، وترتبط مجيعها بتحديد مسؤولية 

 التدقيق المحاسبي المبحث الثالث: معايير 

" للمعيــار منأمشــل التعــاريف، فهــو :"هــدف مرغــوب ومطلــوب حتقيقــه أومنــط يتأســس بــالعرف عــن طريــق kohlerيعتــرب تعريــف "  

هــذا املعيــار إىل تكــوين قاعــدة القبــول العــام أو مــن خــالل اهليئــات العلميــة أو املهنيــة أو احلكوميــة أو الســلطات التشــريعية ،ويهــدف 

   2أساسية للعمل يسرتشد هبا جمموعة من األشخاص يف نطاق وظروف أعماهلم ".

 يف املعـايري سـامهت وقـد، 1954 عـام يف) (AICPAاألمـريكيني  احملاسـبني جممع قبل من للتدقيق العامة املعايري إصدار مت وقد  
 :احلسابات تدقيق ملهنة التالية املزايا حتقيق

 .هبا معرتف كمهنة التدقيق يف الثقة تدعم -

 .مفيدة غري وظيفة هنةامل مزاولة تصبح وبدو�ا مستقل، كيان ذات التدقيق مهنة جعل يف املعايري هذه تساعد -
 .املالئم مكا�ا غري يف التدقيق مهنة تصبح املعايري غياب يف -
 الشـكل يف كمـا أساسـية جمموعـات ثـةثال حتـت واملهنيـة العلميـة اهليئـات عـن والصادرة عليها املتعارف التدقيق معايري جتميع وميكن 

 :التايل

 

 

 

 

 

                                                             
 .20، مرجع سبق ذكره صنظریة المراجعة الخارجیة وآلیات التطبیق حممد مسري الصبان،  1
معاییر المراجعة الدولیة ومدى إمكانیة إستخدامھا في تنظیم الممارسة المھنیة بالمملكة العربیة عبد احلامد معيوف الشمرى،   2

 .16-15، ص ص : 2006، الطبعة األوىل، معهد اإلدارة العامة، الرياض، السعودية،السعودیة
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 ): معايير التدقيق المتعارف بها2-1(الشكل                                    

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Surce:O.Ray Whittington,Kurt Pany: Principles of Auditing.twefth edition,MeGraw-Hill, 
New york,1998,P37. 

 األول: المعايير العامة أو الشخصيةالمطلب 

 قسام هـــي:أبالنواحي الشخصية للمدقق، وحتدد الصفات اليت جيب أن يتصف هبا وتنقسم إىل ثالثة وتتعلق    

 معيار تأهيل المدققالفرع األول: 

يــنص هــذا املعيــار علــى أنــه جيــب أن يقــوم بــالفحص وبــاقي اخلطــوات اإلجرائيــة شــخص علــى درجــة كافيــة مــن التأهيــل العلمــي و    
  1واملهين يف جمال التدقيق.

 ويتطلب ذلك شرطني: 
                                                             

، ديــوان املطبوعــات اجلامعيــة، المراجع��ة وت��دقیق الحس��ابات، اإلط��ار النظ��ري والممارس��ة التطبیقی��ة، حممــد التهــامي طــواهر، مســعود صــديقي  1
 .03، ص2003اجلزائر،

 معايري التدقيق املتعارف هبا

 معايري إعداد التقرير معايري العمل امليداين معايري عامة

 التأهيل الكايف ملدقق احلسابات :– 1

 التأهيل العلمي و العملي.-أ 

 التأهيل السلوكي.–ب 

 إستقالل املدقق. -2

 .بذل العناية املهنية الالزمة-3

التخطيط السليم لعملية التدقيق واإلشراف على -1

 املساعدين .

 دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية.-2

 مجع أدلة اإلثبات .-3

مدى إتفاق القوائم املالية مع املبادئ -1

 احملاسبية املتعارف عليها.

مدى ثبات التطبيق للمبادئ احملاسبية -2

 املتعارف عليها.

 مدى كفاية اإلفصاح .-3

 إبداء الرأي يف القوائم املالية.-4
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يدانيـة ضـافة إىل شـهادة مإأن يكـون حاصـال علـى شـهادة ليسـانس يف املاليـة أو يف العلـوم التجاريـة  :من ناحية التأهيـل العلمـي -أ 

 يف احملاسبة.

أو ربة احملاســبية أن يكــون قــد أ�ــى الــرتبص كخبــري حماســب لــدى مكتــب اخلــ ن ناحيــة التأهيــل العلمــي والكفــاءة المهنيــة:مــ -ب 

 لديه عشر سنوات خربة فعلية يف ميدان التخصص.

 الفرع الثانى: معيار االستقالل

ا، إضـافة ة باملسـئولني فيهـلة أو عالقـصـوهو أن يتمتع املدقق بكامل احلرية اجتاه أعضاء املؤسسة موضـوع الرقابـة، وأن ال تربطـه أي   
 إىل أنه جيب أن ال يقوم بأي مهام أخرى يف تلك املؤسسة مثل التسيري أو التنظيم ...إخل. 

  ولتحديد مدى استقاللية املدقق جيب أن يتحقق أمران مها:

 ية املـدقق فاشــرتطإن املشـرع اجلزائـري قــد أصـدر جمموعـة قـوانني للمحافظـة علـى اسـتقالل اديـة للمـدقق:معـدم وجـود مصـالح  - 1

 يف حمافظ حسابات شركة ما أن: 

 قرابة حىت الدرجة الرابعة باملسئولني يف املؤسسة وأزواجهم. ال تربطه صلة -أ 

ســابات واحملــدد دفعها لــه املســؤولون، مــا عــدا أتعابــه بصــفة حمــافظ حعــالوات يــ ال يتقاضــى أيــة تعويضــات، أتعــاب، أجــر أو -ب 

 قانونا.

أن يكون حمـافظ حسـابات ومستشـارا ضـريبيا أو خبـريا قضـائيا يف نفـس  08-91ال ميكنه باإلضافة إىل هذا، حسب القانون  -ج 

 1بصفة مؤقتة، مهام التنظيم واإلشراف على احملاسبة. الشركة، وال القيام مبهام تسريية بصفة مباشرة أو غري مباشرة، أو قبول ولو

ه املــدقق بشــأن بــهــذه النقطــة عــدم تــدخل العميــل أو ســلطة عليــا يف الــدور الــذي يقــوم  يفــرتض يف وجــود اســتقالل ذاتــي: " - 2

 فحص البيانات والسجالت احملاسبية حبيث ال يتعرض لضغوط".

 لي: تدقيق كمايأبعاد استقاللية املدقق خالل مراحل عملية الوعند توفر األمران السابق ذكرمها، ميكن حتديد 

 مه.أي االستقالل يف حتديد برنامج التدقيق وخطوات العمل وحج تقالل في إعداد برنامج التدقيق:االس -أ 

 ات.أي املدقق حر يف اختيار حجم املفردات املراد فحصها من جمموع املفرد :االستقالل في مجال الفحص -ب 

 1أي املدقق مستقل يف كتابة رأيه يف التقرير وإظهار كافة احلقائق املكتشفة فيه. االستقالل في إعداد التقرير: -ج 
                                                             

 .38، 37ص:ص ،) 2003ديوان املطبوعات اجلامعية (بن عكنون اجلزائر  -الحسابات من النظریة إلى التطبیقالمراجعة وتدقیق  -حممد بوتني  1
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املـدقق  علـى أنـه جيـب علـى ذا املعيـارحسـب اجملمـع األمريكـي للمحاسـبني القـانونيني يـنص هـ معيار العناية المهنية:الفرع الثالث: 

 إبداء الرأي. داد تقريرأن يبذل العناية املهنية املعقولة عند القيام بالفحص، وباقي اخلطوات األخرى، وكذلك عند إع

، وتـتم العنايـة املهنيـة 2بدايـة عمليـة التـدقيق إىل غايـة االنتهـاء منهـا ويعين أن يبذل املدقق العناية املهنية واجلهـود املمكنـة واملناسـبة ميـن

املالئمـة يف التـدقيق إذا مت تطبيــق املعـايري األخــرى املتعـارف عليهــا بصـورة جيـدة ، وميكــن حتديـد شــروط عامـة جيــب توافرهـا يف املــدقق 
  3بغية الوصول إىل العناية املطلوبة واملتمثلة يف:

 .ارالتنبؤ باألخطاء غري املنتظرة.األخذ بعني االعتب لى أنواع املعرفة املتاحة بغيةحماولة احلصول ع -أ 

 لظروف غري العادية يف برنامج التدقيق من أجل احلذر عند فحص العناصر املرتبطة هبا.ا -ب 

 عبــات وغــش ال مينــعتال ميــق لنظــام الرقابــة الداخليــة بغيــة حتديــد مــواطن القــوة والضــعف، الــذي قــد يســتغل حلــدوثالتقيــيم الع -ج 
 حدوث أخطاء.

 زالة الشكوك أو االستفسارات املتعلقة باملفردات ذات األمهية يف إبداء الرأي.العمل على إ -د  

 لعمل باستمرار من أجل تطوير جمال خربته املهنية.ا -ه 

ه املعـايري ايري األخـرى، فهـذقيـق املعـجـة لتحوجتدر اإلشارة إىل أن معايري العامة للتدقيق هي األهم، فعندما ال يتحقـق أحـدها فـال حا
 أساسية للوصول إىل األهداف املسطرة لعملية التدقيق.

 الثاني: معايير العمل الميداني لمطلبا

هــا فيمــا الثــة معــايري نوجز ق وتشــمل ثهتــتم هــذه املعــايري بوضــع إرشــادات عامــة للكيفيــة الــيت ميكــن أن يهــتم هبــا تنفيــذ عمليــة التــدقي  
 يلي:

 معيار التخطيط السليم لعملية التدقيق ع األول :الفر 

                                                                                                                                                                                              
 . 41،40ص -مرجع سبق ذكره -المراجعة وتدقیق الحسابات، اإلطار النظري والممارسة التطبیقیة، حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي  1

 37،42ص -مرجع سبق ذكره -وتدقیق الحسابات، اإلطار النظري والممارسة التطبیقیة لمراجعةاحممد التهامي طواهر، مسعود صديقي،  2

 .34، ص 1999، مصر ، أصول المراجعةعبد الفتاح حممد الصحن 3
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" يعتـــرب التخطـــيط الســـليم ألي عمليـــة العمـــود الفقـــري هلـــا كونـــه حيـــدد األهـــداف املتوخـــاة منهـــا، ويأخـــذ يف احلســـبان اإلمكانيـــات   

املتاحــة، والوقــت املســتغرق لتحقيــق ذلــك، إذ يقــوم املــدقق يف هــذا اإلطــار بتوزيــع الوقــت املتــاح لعمليــات التــدقيق علــى االختبــارات 

 1املطلوبة ".

هـا قبــل مليـداين جيـب أداؤ اصـر العمـل ن يـتم تعيـني املـدقق يف وقـت مبكـر قبـل �ايـة الســنة املاليـة للعميـل ألن عامـة عناومـن األفضـل أ

 تاريخ إعداد امليزانية بالشكل الذي ميكن املدقق أن يكون أكثر كفاءة.

لعمليــة، وذلــك امل يف تنفيـذ تســتعأهـداف التخطــيط إعـداد الربنــامج، هـذا األخــري الـذي يتضــمن إجـراءات التــدقيق الـيت ومـن بــني   

ملــدقق يف فــرتة ل عليهــا التحقيــق األهــداف املرجــوة مــن عمليــة الفحــص، وكــذا اخلطــوات الــيت جيــب أن تعكــس املعلومــات الــيت حصــ
 التخطيط.

قيـــام  اللتــايل يضــطر إىلافية، وباوجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أنـــه ميكــن أن حيصــل املـــدقق أثنــاء تنفيــذ عمليــة التـــدقيق علــى معلومــات إضـــ
 بتعديالت يف بعض اإلجراءات.

دقق، مـن حتديـد مهـام كـل مـانطالقـا  كما أن برنامج عملية التدقيق وختطيطها يهدف أيضا إىل حتديد مسـؤولية القـائم بـاألداء املهـين

ساســي لعمليــة املوجــه األ ه يعتــربفة إىل أنــوكــذلك يعتــرب أداة للرقابــة مــن خــالل مقارنــة األداء املنجــز بــاألداء املتوقــع يف الربنــامج، إضــا
 التدقيق. .

 ار تقييم نظام الرقابة الداخليةمعيالفرع الثاني :

علـى املـدقق ملاليـة. ومـن مث فالألرصـدة  تتمثل أمهية هذا املعيار يف أنه املدقق على حتديـد طبيعـة وتوقيـت ونطـاق الختبـارات التـدقيق  

 السعي للحصول على معرفة عامة حول املؤسسة.

لتقييم نظام مراقبتها يف مرحلة ثانية، وفحص احلسابات يف مرحلـة ثانيـة، وباالعتمـاد علـى التقيـيم النهـائي هلـذا النظـام ميكنـه وذلك   

ختطـيط أعمالــه، ونطــاق التــدخل وحتديــد االختبــارات الــيت ينبغــي إجراؤهــا، مــع حتديــد درجــة الثقــة يف بيانــات املؤسســة املراقبــة ومعــامل 

 2تقريره النهائي.

 معيار كفاية وصالحية أدلة وقرائن اإلثباتع الثالث: الفر 

إذ جيب احلصول على أدلة كافية ومالئمة من خـالل الفحـص، املالحظـة، االسـتعالم و املصـادقات هبـدف تكـوين أسـاس معقـول    
 ومتكاملة لتجميع األدلة.النظر للتدقيق على أنه عملية منظمة  –إىل حد ما  –إلبداء الرأي املوضوعي حول القوائم املالية. وميكن 

                                                             
 .43ص  -، مرجع سبق ذكرهالمراجعة وتدقیق الحسابات، اإلطار النظري والممارسة التطبیقیةحممد التهامي طواهر، حممد صديقي،  1
 .45، 44، مرجع سبق ذكره، صالمراجعة وتدقیق الحسابات من النظریة إلى التطبیق، حممد بوتني  2
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، ع مــن خطــر التــدقيقســتوى مرتفــوتكمــن أمهيــة هــذا املعيــار يف أن فشــل املــدقق يف مجــع األدلــة ميكــن أن يزيــد مــن احتمــال حتملــه مل
 داء رأي فين غري صحيح.أ واملتمثل يف إمكانية

 املالئمة.وحىت ميكن استخدام دليل التدقيق كقرينة إثبات جيب أن يتميز خباصييت الكفاية و   

 وم بتجميــع األدلــةر الــذي يقــفــدليل التــدقيق الكــايف أن يكــون مقنعــا للمــدقق بدرجــة كافيــة عنــد تكوينــه لــرأي معــني خبصــوص العنصــ

سـاعد ت الـيت ميكـن أن تاملعلومـا حوله، أما املالئمة هي توافق الدليل مع العنصر الذي جيمـع خبصوصـه، واحتوائـه علـى قـد مفيـد مـن

 ]2[يل.استنباط بعض الدالالت واملؤشرات خبصوص حالة العنصر الذي خيصه هذا الدل مستخدمي الدليل على

 الثالث: معايير إبداء الرأي: (إعداد التقرير)المطلب 

حلسـابات احـول شـرعية وصـدق  ه النهائييعترب هذا املعيار آخر معيار جيب االلتزام به، حبيث يقوم املدقق بكتابة تقرير يتضمن رأي  
 ئم املالية، ومعايري إبداء الرأي أربعة نذكرها فيما يلي:وصحة القوا

 معيار تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليهاالفرع األول: 

ة قبـوال عامـا، حملاسـبية املقبولـاللمبـادئ  ينص هذا املعيار على أنه جيب أن يبني التقرير ما إذا كانـت القـوائم املاليـة قـد عرضـت وفقـا  

 ثابة اإلطار الفكري الذي حيكم املمارسة هذه األخرية تعد مب

 1يف جمال احملاسبة املالية، وعلى املدقق أن يكون ملما بالتطور يف قواعد وإجراءات وأسس القياس واإلفصاح احملاسيب.

 ثبات تطبيق المبادئ المحاسبيةالفرع الثاني: 

د كــايف مــن يف إعطـاء تأكيـملعيـار تكافسـها، والفائــدة مـن هـذا يكـون ثباهتـا بانتظامهـا واســتمرارها مـن سـنة ألخـرى، وأثنــاء السـنة ن   
 ملقارنة القوائم املالية للمشروع من سنة ألخرى، وبينه وبني املشاريع املماثلة أيضا.

 معيار كفاية المعلومات الفرع الثالث:

وهريــة قــد يــؤدي ن كــل واقعــة جعــاإلفصــاح إذ أنــه مــن الضــروري التأكــد مــن صــحة املعلومــات املقدمــة يف البيانــات احملاســبية، مــع    

امـــة الـــيت يـــد املعلومـــات اهللفــين لتحداإغفاهلــا إىل تضـــليل املســـئولني، ويعتمـــد هــذا املعيـــار علـــى قـــرار املـــدقق نفســه النـــابع مـــن تقـــديره 
 يقتضي األمر اإلفصاح عنها.

 معيار إبداء الرأي (إعداد التقرير)الفرع الرابع: 

                                                             
 .28، مرجع سابق،صمحد حلمي مجعةد.أ  1
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ي ســتطيع إبـداء الــرأيكيـد بأنـه ال جيـب أن يتضـمن تقريــر مـدقق احلسـابات رأي فــين حمايـد عـن القــوائم املاليـة كوحـدة واحــدة أو تأ   

نــه يقصــد ب"القــوائم فإ) 15م (مــع توضــيح األســباب الــيت أدت إىل عــدم القــدرة علــى إبــداء الــرأي وطبقــا لنشــرة معــايري التــدقيق رقــ

الـيت تقـدم لغـرض و ة سـابقة أو أكثـر لفـرت  اليـةلقـوائم املاليـة للفـرتة احلاليـة شـأ�ا شـأن جمموعـة القـوائم املاملالية كوحدة واحدة" جمموعـة ا
 املقارنة. 

لتحديد ااحلسابات، وهذا  سؤولية مدققكما جيب أن حيدد تقرير التدقيق القوائم املالية اخلاضعة لعملية التدقيق واليت تقع حتت م   

 أنكن ن طرف املدقق وميتدقيقها م ريخوتائم املالية واالق إعداد تاريخيظهر اسم املؤسسة  حبيثللتقرير  يظهر يف الفرتة اإلفتتاحية
                                                                                                     يأخذ التقرير الذي يصدره املدقق أنواع التقارير التالية:

يتضــمن الــرأي اإلجيــايب للمــدقق ألنــه يعــرب عــن متثيــل القــوائم املاليــة للمركــز املــايل  :(التقرير بــرأي غيــر مــتحفظ)التقريــر النظيــف -أ 

 1للمؤسسة بشكل عادل طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها.

 :تقرير التدقيق غري املتحفظ إىلالشكل التايل يشري  

 لمحتفظ)) تقرير التدقيق النموذجي (غير ا3-1الشكل( 

 اجلهة املوجه     

 إليها التقرير      

 الفقرة        

 اإلفتتاحية      

 فقرة          

 النطاق          

            

 فقرة            

 الرأي          

 

 

 فبالتصر .507،ص2006، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،المراجعة بين النظرية والتطبيق: أمني السيد أمحد لطفي، المصدر

                                                             
 .507،ص2006، اإلسكندرية،، الدار الجامعیةالمراجعة بین النظریة والتطبیقأمني السيد أمحد لطفي،   1

 العنوان................................تقرير املدقق املستقل  

 )xإلى :مساھمي المؤسسة(

) ،وكذا القوائم المرتبطة بالدخل و التدفقات N+1دیسمبر ( 31في  x )قمنا بتدقیق المیزانیة العمومیة للمؤسسة (   
المالیة تعد مسؤولیة اإلدارة أما مسؤولیتنا فھي إبداء النقدیة عن السنوات المالیة المنتھیة في تلك التواریخ، ھذه القوائم 

 الرأي حول القوائم المالیة تأسیسا على تدقیقھا.

قمنا بأداء عملیة التدقیق وفقا لھعاییر التدقیق المتعارف علیھا، تتطلب ھذه المعاییر أن تخطط وتؤدي عملیة التدقیق    
مالیة خالیة من التحریف الجوھري، تتضمن عملیة التدقیق فحص للحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم ال

أدلة اإلثبات على أساس إختباري، كما تتضمن أیضا تقییم المبادئ المحاسبة المستخدمة والتقدیرات الجوھریة 
 باإلضافة إلى تقییم العرض الشامل للقوائم المالیة، ویعتقد أن تدقیقا یوفر أساس معقول إلبداء رأینا.

 31رأینا إن القوائم المالیة المشار إلیھا أعاله تعرض بعدالة في كافة  النواحي الھامة للمركزالمالي للمؤسسة في  في   
) ونتائج أعمالھا وتدفقاتھا النقدیة عن السنوات المنتھیة في التواریخ طبقا لمبادئ المحاسبیة N+1)و(Nدیسمبر(

 المقبولة والمتعارف علیھا .

 ن.............                                   توقیع.المدقق...................................العنوا            

 تاریخ إعداد التقریر:........./....../........                                                                  
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عـربة مصـول إىل معلومـات بعض التحفظات يف التقرير النظيـف الـيت يراهـا ضـرورية للو  وهنا يشري املدقق إىل التقرير التحفظي: -ب 

 عن الوضعية احلقيقة للمؤسسة.

 ): نموذج تقرير برأي متحفظ4-1الشكل(

 

 

 الفقرة           

 اإلفتتاحية         

 فقرة          

 النطاق        

 

 فقرة            

 اإليصاح        

 فقرة          

 الرأي         

 

 

 

محد حامد ول، تعريب ومراجعة: أ، الكتاب األالمراجعة بين النظرية والتطبيقاملرجع:وليم توماس،إمرسون هنكي،إعداد الباحث بوسنة محزة باإلعتماد على المصدر:

 .100ص ،2006حجاج ،كمال الدين سعيد،دار املريخ،الرياض،السعودية،

ـــر الســـالب -ج  ت رأى بـــأن املعلومـــاو ذا التقريـــر إذ قـــام بعمليـــة التـــدقيق وفقـــا ملعايريهـــا، يصـــدر املـــدقق هـــ :(برأي عكســـي)التقري

 عاما. ة املقبولة قبوالاحملاسبي احملاسبية مل يتم إعدادها وفقا ملعاجلة سليمة، ومل يراع يف معاجلتها وعرضها تطبيق املبادئ

 1الشكل التايل يوضح ذلك:

 

                                                             
 .508ص ،مرجع سبق ذكره، النظریة والتطبیقالمراجعة بین أمني السيد أمحد لطفي،   1

 ......تقرير املدقق املستقل:................................

 )xإىل :مسامهي املؤسسة(

) ،وكذا القوائم املرتبطة بالدخل و التـدفقات النقديـة عـن السـنوات N+1ديسمرب ( 31يف  x )قمنا بتدقيق قائمة املركز املايل للمؤسسة (   

 قيقها. ى تداملنتهية يف تلك التواريخ، هذه القوائم املالية تعد مسؤولية اإلدارة أما مسؤوليتنا فهي إبداء الرأي حول القوائم املالية تأسيسا عل

وتـؤدي وبإستثناء ما وضحناه بالفقرة التالية قمنا بأداء عمليـة التـدقيق طبقـا ملعـايري التـدقيق املتعـارف عليهـا، تتطلـب هـذه املعـايري أن ختطـط    

أدلــة  عمليـة التــدقيق للحصــول علـى تأكيــد معقــول عمــاإذا كانـت القــوائم املاليــة خاليــة مـن التحريــف اجلــوهري ،تتضــمن عمليـة التــدقيق فحــص

اليــة اإلثبـات علــى أســاس إختبــاري وتقيــيم املبـادئ احملاســبية املمســتخدمة والتقــديرات اجلوهريــة ،باإلضـافة إىل تقيــيم العــرض لبشــامل للقــوائم امل

 ونعتقد أن تدقيقنا يوفر أساس معقول إلبداء رأينا.

) والــذي تبلــغ قيمتــه..................دج والعــام N+1( ديســمرب31مل نــتمكن مــن مراقبــة عمليــة اجلــرد الفعلــي ملخــزون العــام املنتهــي يف   

) والذي تبلغ قيمتـه .......دج، نظـرا ألنـه مت التعاقـد علـى مهنـة التـدقيق يف تـاريخ الخـق هلـذه التـواريخ مل نسـتطع Nديسمرب (31املنتهي يف 

 السجالت اليت تستخدمها املؤسسة.التحقق من كميات خمزون هذه الفرتات بإستخدام إجراءات التدقيق األخرى نظرا لطبيعة 

فـإن القـوائم املاليـة  –آثار تلك التسويات اليت رمبا كانت ضرورية إذا ما كنا قادرين علـى مراقبـة اجلـرد الفعلـي للمخـزون إستثناء ب–يف رأينا    

) ونتـــائج أعماهلــا وتـــدفقاهتا N+1و( )Nديســمرب (31املشــار إليهــا أعـــاله تعــرض بعدالـــة يف كافــة النـــواحي اهلامــة املركـــز املــايل للمؤسســـة يف 

 النقدية عنالسنوات املنتهية يف تلك التواريخ طبقا ملبادئ احملاسبية املقبولة واملتعارف عليها.

 التاريخ:............                                  املدقق....................

 التوقيع...................     العنوان...............                             
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 )التقرير السالب(برأي عكسينموذج تقرير يتضمن  ):5-1الشكل(

 

 

  الفقرة

 اإلفتتاحية

 

 فقرة 

 النطاق

 

 

 

 فقرة 

 الرأي

 

 

 

 .130د.غسان فالح املطارنة، تدقيق احلسابات املعاصر،مرجع سبق ذكره،صالمصدر:

 تقرير مدقق احلسابات

 إىل (اجلهة ذات العالقة)

التــدفقات ة بالــدخل و ) ،وكــذا القــوائم املرتبطــN+1ديســمرب ( 31يف  x)قمنــا بتــدقيق امليزانيــة العموميــة للمؤسســة (  

مسـؤولية اإلدارة أمـا مسـؤوليتنا فهـي إبـداء النقدية عن السنوات املالية املنتهية يف تلك التواريخ، هذه القوائم املالية تعد 
 .الرأي حول القوائم املالية تأسيسا على تدقيقها

املرافقــة للبيانــات املاليـــة، فــإن املؤسســة مل تقـــم بإحتســاب إســـتهالك يف  5وفقــا ملــا قمنـــا مبناقشــته يف املالحظــة رقـــم   

ملعـــايري الدوليـــة للمحاســـبني حيـــث أن خمصــــص البيانـــات املاليـــة ،والـــذي يف رأينـــا أن هـــذه السياســـة ال تتماشـــى مـــع ا

دج حمســوبا علـــى أســاس طريقــة القســـط 8000جيــب أن يكــون  )N+1(ديســـمرب 31اإلســتهالك للســنة املنتهيــة يف 

للمعـدات السـنوية، ويف رأينـا فإنـه جيـب ختفـيض األصـول  %15للمباين و % 8الثابت لإلستهالك بإستخدام معدل 

دج وإن اخلســارة السـنوية واخلســارة املرتاكمـة جيــب أن تزيـد مببلــغ 6200م والــذي يبلـغ الثابتـة بقيمـة اإلســتهالك املـرتاك

 دج على التوايل.46000دج و10000

يف رأينـا، وبسـبب تــأثري األمـر املشـار إليــه يف الفقـرة السـابقة علــى البيانـات املاليـة،فإن البيانــات املاليـة ال تعـرب بصــورة   

،ونتيجة نشـاطها وتـدفقاهتا النقديـة للسـنة ) N+1ديسمرب ( 31مؤسسة كما هو يفحقيقية وعادلة عن املركز املايل لل
 املالية املنتهية بذلك التاريخ وفقا ملعايري احملاسبية الدولية.

 التاريخ:............                                  املدقق....................  

 التوقيع...................               العنوان...............                   
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ويكــون عنــد اســتحالة تطبيــق إجــراءات التــدقيق الــيت يــرى املــدقق بأ�ــا ضــرورية، كاســتحالة حصــوله   تقريــر عــدم إبــداء الــرأي: -د 

على األدلة والرباهني، أو عدم كفاية نطاق الفحص بسبب قيود.تضعها إدارة املؤسسة على نطـاق عمليـة التـدقيق، أو سـبب ظـروف 
  1خارجة عن إدارة هذه األخرية واملدقق على حد سواء.

 ):نموذج تقرير يتضمن اإلمتناع عن إبداء الرأي6-1الشكل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 .63،ص2006أمني السيد أمحد لطفي، املراجعة بني النظرية والتطبيق،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،المصدر:

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .57 -55، مرجع سبق ذكره، صاإلطار النظري والممارسة التطبیقیة، المراجعة وتدقیق الحساباتحممد التهامي طواهر، مسعود صديقي،   1 

 

 تقریر المدقق  المستقل:.........................................

 )xإىل :مسامهي املؤسسة(

) والقوائم املرتبطة :قائمة الدخل والتدفقات N+1) و( Nديسمرب عامي( 31يف  )x(تعاقدنا على تدقيق امليزانية العامة للمؤسسة    

القوائم املالية تعد مسؤولية اإلدارة أما مسؤوايتنا فهي إبداء الرأي حول القوائم املالية النقدية عن السنوات املنتهية يف تلك التواريخ، هذه 

 تأسيسا على تدقيقها.

 من تقرير التدقيق النموذجي) -فقرة النطاق-(جيب إستبعاد الفقرة الثاين   

يده يف القوائم املالية املرفقة مببلغ............. )، وقد مت حتدN+1) و( Nمل تقم إدارة  املؤسسة بإجراء اجلرد املادي ملخزوناهتا (    
)، وال تسمح سجالت املؤسسة بتطبيق أية إجراءات تدقيق بديلة N+1ديسمرب (  31) ومبلغ........ يف Nديسمرب  ( 31يف 

 أخرى على املخزون أو على األصول الثابتة.

مبا أن املؤسسة مل تقم باجلرد املادي للمخزون ومل نستطع تطبيق أية إجراءات تدقيق بديلة حىت نقتنع بكميات املخزون وتكلفة    
 األصول الثابتة ،فإن نطاق عملنا كان غري كايف لتمكيننا من إبداء رأينا ولذلك منتنع عن إبداء الرأي حول تلك القوائم املالية.
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 خالصة الفصل

 وقتنــا تطــورا كبــريا إىليل و املــايب التــدقيق مــن أهــم الوســائل الــيت تفــرض علــى املؤسســة اإلقتصــادية، وقــد عــرف التــدقيق احملاســ يعتــرب 
 احلاضر، كما أنه قد عرف التدقيق من طرف العديد من اإلقتصاديني .

مكانيـة إطر الـيت تـنجم عـن ن بعض املخـاقد يتضمورغم األمهية البالغة لعملية التدقيق يف إختاذ القرارات ملختلف األطراف، إال أنه   
 إبداء رأي خاطئ من طرف املدقق.

 

 



 الفصل الثاني: دور التدقیق في رفع فعالیة األداء
 

 
29 

 تمهيد

بعد االصالحات  ةــــانونيا وخاصفقد حاولت إعطائها إطارا ق، بعد إستقالهلا التـــدقيق اجلزائر كباقي الدول أبدت اهتمامها ملهنة  

ــــــــــــوعق، القرن املاضياية عشرية مثانيات بــــــــــــدالسلطات العمومية منذ هبـــــــــــا االقتصادية اليت قامت  ولت من ينيات واليت حاالتسع دـ

ديد نتيجة ملنافسة الشاالقتصادية  يف حميط املخاطرة وا اتــــــاء املؤسســـــمن بقـــــأنه أن يضـــــخالهلا إحداث منط جديد للتسيري من ش

 ما خيلفه منو، واألجنيب اخلارجية وفتح جمال أمام االستثمار الوطين اخلاص ارةـــــاالنفتاح على العامل اخلارجي يف كنف حترير التج

راف د خمتلف األطويفهذه الظروف تبدو احلاجة إىل مهمة املراجعة حتمية ال غىن عنها يف تزوي، منافسة كبرية بني املؤسسات

أي حمايـــد لشـــخص اجـــة ماســـة لـــر أ�ـــم كـــانوا حبإال  ذات مصداقية متكنهم من اختاذ القرارات والرقابة على األداء. ةــــمبعلومات دقيق

دارة مـن إلا جملـس اريـة الـيت يقـوم هبـداإلوحـىت ا ملراقبة وتقييم مجيع أمـور املاليـة واحملاسـبيةزمني المستقل يتمتع باخلربة واملهارة وتدريب 

ص خلــربهتم يف الفحــ ابات نظــراطــراف الــيت هلــا عاقــة باملؤسســة، ومنـه بــدأت تظهــر احلاجــة حملــافظ احلســألأجـل احلفــاظ علــى مصــاحل ا

عـن  همتـهمب بـالتعرف البـدأ أو م عملـه، فيه عليه املرور مبراحل معينـة إمتـاعندما يقوم حمافظ احلسابات مبهمت واملصادقة على احلسابات.

 األداء. هذا وظيفة لتقييم ويعتربي، طريق معرفة املؤسسة وحميطها مث تقييم نظام الرقابة الداخلية، وبعدها إصدار التقرير النهائ

 األداء. ر التدقيق يف فعاليةلدو لدراسة أكثر تفصيال، وإنطالقا مما سبق سنحاول يف هذا الفصل التطرق 

 وقسمناه يف سبيل ذلك إىل ثالث مباحث: 

 املبحث األول: تدقيق احلسابات يف اجلزائر

 املبحث الثاين: األداء يف املؤسسة

 املبحث الثالث: مسامهة التدقيق يف حتقيق فعالية األداء يف املؤسسة
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 تدقيق الحسابات في الجزائرالمبحث األول: 

 التدقيق المالي في الجزائرالمطلب األول: 

مهـــا ورق وحـــىت تهــا وتنظيإن مــا كتـــب مــن نصـــوص حـــول التــدقيق التعاقـــدي والقـــانوين علــى وجـــه اخلصــوص، نشـــأهتا وكيفيـــة مزاول  

تـب حوهلـا يف نـة التـدقيق ومـا كتتبـع ملهالتطورات احلاصلة يف هذا امليدان مأخوذ حبذافريه من الواقع الفرنسـي ويف هـذا الصـدد، فـإن امل

طلحان مرتادفـان ومهـا مصـ l'audit financierوالثـاين   la rèvision comptableاألول فرنسا سيجد أمامه مصطلحني 

ف خـرباء فهـو حمتكـر مـن طـر  يل تعاقديإتفق على إعطائهما نفس املعىن غري أن هناك إزدواجية عند املمارسة . فإذا كان التدقيق املا

اتـــا ني، ومينـــع منعـــا باحملاســـبي يف جـــدول لـــدى مجعيـــة اخلـــرباء حماســـبيني، وهـــم أعضـــاء حـــاملني لشـــهادة اخلـــربة يف احملاســـبة، مســـجلني

زاولتـــه ، وال جيـــوز ألي متكـــر بـــدورهممارســتها لغـــري حـــاملي هـــذا اللقـــب. أمــا إذا كـــان التـــدقيق املـــايل إجباري،يفرضـــه القــانون، فهـــو حم

 والقيام به إال إذا كان عضوا مسجال يف قائمة حمافظي احلسابات .

األغلبيـة السـاحقة مـن خـرباء حماسـبيني هـم حمـافظي حسـابات يف نفـس الوقـت، ذلـك أن شـهادة اخلـربة ختــول جتـدر اإلشـارة إىل أن   

حمــافظ حســابات مبجــرد طلبــه لــذلك. كمــا جتــدر اإلشــارة إىل أن حمــافظ احلســابات ال ميكنــه القيــام بالتــدقيق املــايل حلاملهــا أن يكــون 

شــــهادة ومهمــــا يكــــن، فــــإن املهنتــــان ( خبــــري حماســــيب وحمــــافظ احلســــابات)  التعاقــــدي إال إذا كــــان خبــــريا حماســــبيا أي حــــامال لتلــــك
 1متكاملتني وهلما نقاط مشرتكة ومهام خمتلفة كما يظهر ذلك جليا من الشكل التايل:

 

 

 

 

 

 

 

 ): أهداف محافظ الحسابات والخبير المحاسبي1-2الشكل(

                                                             
 .24اجلامعية،ص، الطبعة األوىل، ديوان املطبوعات المراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقحممد بوتني،  1
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 .24ة،صطبوعات اجلامعي، ديوان امل، الطبعة األوىلالمراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق:حممد بوتني، المصدر

 ومهامه مسؤولياتهالمطلب الثاني: محافظ الحسابات، مؤهالته، 

 أوال :تعريف محافظ الحسابات  

 

 

                

 نقابيون).مهمة إعالمية (مسامهون، مسريون،  •

 مهمة املصداقية على عناصر غري احلسابات. •

 مهمة املراقبة الداعية( التصريح باإلعالم غري الشرعية). •

 
 

               
             

 التدقیق                                                    تدقیق مالي                      
 
 
 

 المھمة:                
 الرأي حول نوعیة (صدق وشرعیة) الحسابات                       

 
 
 
 
 
 
 

 محافظ الحسابات       

Commissariat aux comptes                    
                                                                    

                               

 

 المحاسبیة التعاقدیةالخبرة 

Expertise comptable contractuelle 

 مھمات تنظیم، تقییم المؤسسة وتحلیل...................
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أنــه: "كــل شــخص ميــارس بصــفة  عاديــة بامســه اخلــاص و  علــى 01-10القــانون مــن 22املــادة حســب احلســابات حمــافظف يعــر   
 1حتت مسؤوليته،مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات و اهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به"

 مؤهالته : -ثانيا

ــ   فيــات ممارســة مهــن اخلبــري وكيعلــى مــا يلــي: " يهــدف هــذا القــانون إىل حتديــد شــروط 01 - 10نو انقــ مــن األوىل املــادةنص وت
 احملاسب وحمافظ احلسابات و احملاسب املعتمد".

 روطشـــال تتـــوفر أن املعتمـــد،جيب احملاســـب مهنــة أو احلســـابات حمـــافظ مهنـــة أو احملاســـب اخلبــري مهنـــة ملمارســـة" 08املـــادة وحســب  
 :2التالية

 .اجلنسية جزائري ونيك أن -1

 :التايل النحو على املهنة ملمارسة شهادة وزحي أن -2

   ،تعادهلا معرتف هبا شهادة أو احملاسبية ربةللخ جزائرية شهادة حائزا ونيك أن، احملاسب اخلبريملهنة بالنسبة -أ

 . تعادهلا معرتف هبا هادةش أو احلسابات حملافظ جزائرية شهادة على حائزا ونيك أن احلسابات، ظفحما ملهنة نسبةلاب -ب

 . عادهلا معرتف هبات شهادة أود معتم حملاسب جزائرية شهادة على حائزا ونيك أن املعتمد، احملاسب ملهنة بةسبالن-ج

 ن يتمتع جبميع احلقوق املدنية والسياسية.أ -3

 ن ال يكون قد صدر يف حقه حكم بارتكاب جنحة أو جناية خملة بشرف املهنة.أ -4

ني ة الوطنيــة للمحاســبني أو يف املنظمــيف املصــف الــوطين للخــرباء احملاســب أن يكــون معتمــدا مــن وزيــر املاليــة وأن يكــون مســجال -5
 املعتمدين وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون.

  ة املفعول.من نفس القانون، وحيرر حمضر بذلك طبقا لألحكام ساري 06ن يؤدي اليمني املنصوص عليه يف املادة أ  -6

و أملكلـــف باملاليـــة، اتـــابع للـــوزير أعـــاله، مـــن معهـــد التعلـــيم املخـــتص ال(أ) و(ب)متـــنح الشـــهادات واإلجـــازات املـــذكورة يف البنـــدين   
 املعاهد املعتمدة من طرفه.

يـة يف ال ميكن االلتحاق مبعهـد التعلـيم املخـتص أو املعاهـد املعتمـدة إال بعـد إجـراء مسـابقة للمرتشـحني احلـائزين علـى شـهادة جامع  
 االختصاص حتدد عن طريق التنظيم.

                                                             
 .22رقم املادة  42واملتعلق باألحكام العامة مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، العدد  2010جوان  29املؤرخ يف  01-10القانون رقم  1
 .01-10من القانون  08املادة  -2



 الفصل الثاني: دور التدقیق في رفع فعالیة األداء
 

 
33 

ملهـين أو ملكلـف بـالتكوين اابعة للـوزير متنح الشهادة واإلجازة املذكورة يف البند (ج) أعاله، من طرف مؤسسات التكوين املهين التا  
 من طرف املؤسسات املعتمدة من طرفه أو من طرف مؤسسات التعليم العايل. 

: "ميكـن أن يسـجل كمحـافظ حسـابات طبقـا 1علـى 1991أفريـل  17املـؤرخ يف  08-91ن رقم من القانو  03كما تنص املادة    
 أعاله الذين تتوفر فيهم املقاييس التالية: 08-91للشروط املنصوص عليها يف أحكام القانون 

 : حلائزون على شهادة التعليم العايل اآلتية أو أية شهادات أو أية شهادات أجنبية أخرى معادلة هلاا - 1

 لية.العلوم املا سانس يفيل -أ

 .حماسبة) ع مالية وفر للجارة ( اشهادة املدرسة العلي -ب

 .بيةساألويل يف اخلربة احملا نمن االمتحا اينثاألول و ال ءز جلا -ج

 هم: يب علجيعلى ذلك  ةاديوز  

 . القانوين) يتوج بشهادة التدريب 02ته سنتان (دحماسب م كخبري  ينإما متابعة تدريب مه -

 أشهر. ) 06(ته د مينمتابعة تدريب مهواملايل و ) يف امليدان احملاسيب 10وإما إثبات خربة عشر سنوات ( -

 ور أدناه: ذكين على شهادة التعليم العايل املاحلائز  -2

 احملاسبية.و ري الفروع املالية غأخرى  وعللتجارة لفر  اشهادة املدرسة العلي -أ

 ة وفروع االقتصاد واملالية.دارة فروع املراجعة و املراقبشهادة الوطنية لإل -ب

 ليسانس يف العلوم االقتصادية.  -ج

 ليسانس يف التسيري.  -د

 ع مراجعة احلسابات ). فر لإلدارة و التسيري (  االعلي ملدرسةشهادة ا -ه

 ع اخلزينة والضرائب. فر  للمالية ينالوط ملعهدشهادة ا -و 

 ر. ئيل باجلزاملاركي و امتصاد اجلشهادة معهد االق -ز

 بتونس.  ريبعللمغرب ال والتنميةشهادة معهد التمويل  -ح 

                                                             
 . 57-56ص:، ص 2002جمموعة النصوص التشريعية القانونية املتعلقة بضبط مهنة احملاسبة، منشورات الساحل،  -1
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  بة. سين املتواصل يف املالية و احملالتكو ة جامعة ادشها -ط 

 ة املهنية التالية:دم الشهاهتون حبوز يكجيب أن  كما   

  سامي يف احملاسبة. ينشهادة تق -أ  

 املة يف احملاسبة. كشهادة مهنية   -ب

 يف احملاسبة.  مياس ينلوريا تقبكا -ج

 بة. سيف احملا لتحكمشهادة ا -د

 وإثبات ما يلي:   

 خبري حماسب أو حمافظ حسابات.  مكتب) يف 02ته سنتان (د مينإما تدريب مه -

 أشهر.06تهداحملاسيب وتدريب مو ان املايل مليد) خربة يف ا10شر سنوات (ع وإما -

-08املســــجلون يف جــــدول النقابـــة الوطنيــــة عنــــد تــــاريخ املـــدة االنتقاليــــة املنصــــوص عليهــــا يف القــــانون  واحملاســـبون املعتمــــدون  -3

نــة اخلاصــة يف دورة واحــدة كــل ســنة خــالل جتتضــمنها الل يتحــوا يف امتحانــات االنــدماج الــوالــذين جن 1991أفريــل27املـؤرخ يف 91
 .) سنوات03(

ملتمتعــون وااليـة علـى األقـل ش عــام للمتيـة أو مفـنثاش ماليــة مـن الدرجـة التلني علـى رتبـة مفـصــامـة للماليـة احلاعلتشـية افأعـوان امل -4
 ة. نشاط ضمن هذه املهنوات من النربة قدرها عشر سخب

 ثالثا: مسؤولياته

 ال املراقبــة ،هـذههبا املعمـول اعـدالقو  باسـتعمال باملراقبــة القيـام حمـافظ احلسـابات لكـي تكـون هنـا كنظـرة علـى احلســابات جيـب علـى  

 اخليالـد احملاسـيب اجلهـاز يـةبنوع أو احلسـابات حملـافظ الشخصـي بالتقسـيم مرتبطـة عينـات بدراسـة تقـوم فهـي شـاملة تكـون أن ميكن
 . للشركة

 :1يلي ما تتضمن احلسابات حمافظ مهمة أن القول ميكن ومنه احلسابات، من صحة التأكد هو املراقبة هذه من اهلدف إن  

 . السنوية املصادقة على احلسابات -1

                                                             
 .17،  ص 2010أمينة خمباط، مهمة حمافظ الشركات يف الشركات التجارية، رسالة ماجستري، جامعة املدية، اجلزائر،  -1
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 بــــني ســــاواةامل القانونيـــة، لعقــــودا غــــرار علـــى املعلومــــات و خمتلـــف القانونيــــة القواعــــد احـــرتام مــــن للتأكــــد اصـــةاخل مبراقــــب القيـــام -2
 . التسيري الشركاء،تقارير

 . للشركاء العامة نتائج مهمة للجمعية يقدم خالله من الذي عام تقرير تقدمي -3

 . ملهمته أدائه خالل املرتكبة واالحنرافات األخطاء على وجنائيا مدنيا مشغوال يكون احلسابات حمافظ فإن ومنه

 وبـــاألخص القــــانون ن املتقدمـــةجنــــدها مطبقـــة يف البلـــدا اإلطـــاروكمـــا هـــو عليـــه يف النصـــوص التشــــريعية والتنظيميـــة اخلاصـــة يف هـــذا 
 .24/06/1996الفرنسي اخلاص بالشركات التجارية املؤرخ يف 

 :  التالية النقاط تستوجب الحسابات محافظ مسؤوليات دراسة

 المدنية. المسؤولية: األول الفرع

 حمــــافظ "يعــــد1:املعتمــــد واحملاســــب احلســــابات وحمــــافظ احملاســــب اخلبــــري مبهــــن املتعلــــق 01-10 القــــانون مــــن 61 املــــادة مبوجــــب  

 . مهامه تأديته أثناء يرتكبها اليت األخطاء على املراقب، الكيان اجتاه احلسابات مسؤول

 . القانون هذا أحكام خمالفة عن ينتج ضرر كل  عن الغري جتاه أو الكيان اجتاه متضامن ويعد  

 لـسجم بلـغ هوأنـ لوظيفتـه العاديـة تطلبـاتبامل قـام أنـه أثبـت إذا إال فيهـا يشرتك مل اليت املخالفات خيص ما يف مسؤوليته عن يتربأ وال  

 املختصة. احملكمة لدى جلمهورية وكيال بصفة معاجلتها تتم مل باملخالفات، وإن اإلدارة

 والشركاء. ملسامهني مثال لغري أماما مسؤوال يكون احلسابات حمافظ أن املادة نص من يتضح  

 2المدنية: المسؤولية شروط -1

مراقبتـــه،     تـــتم لـــذيا املعنـــوي الشـــخص جتـــاه مســـئول احلســـابات حمـــافظ التجاري،فـــإن القـــانون مـــن14مكـــرر  715ملـــادة  طبقـــا  

واجباتــه،  اءأد يف واإلمهــال ارةالضــ العواقــب علــى مســئول فهــو الــثالث بــاألطراف يتعلــق املنتســبني،وفيما األعضــاء املســاهم، الشــريك

 ففـي. دثاحلـ وقـوع مـن ابتـداء واتسـن ثالثـة عقوبتهـا مـدة تكـون القضـايا املدنية،فهـذه احملـاكم لـدى ترفع األخطاء أو األضرار فهذه
 . سنوات 10 تصبح العقوبة فمدة اكتشافه ومت خمفيا اخلطأ إذا كان ما حالة

 إىل مقـدم ريـرتق يف عنهـا بـالتبليغ قـمي والـيت مل املسريين على املرتتبة األخطاء على مدنية مسؤولية مسئوال ليس احلسابات فمحافظ  
 . جلمهورية وكيال إىل أو العامة اجلمعية

                                                             
 ، مرجع سابق.01-10من القانون  61املادة  -1
 .135ص ،1999 ردن،أل،ا عمان الوراق، مؤسسة ،التطبيق و النظرية بين الحسابات مراجعة ،جربوع حممود يوسف -2
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 : الحسابات محافظ واجبات طبيعة - 2

. مهنتـه ريباشـ أن قبـل واملعـايري ظمـةواألن قانونـا عليهـا املنصـوص االلتزامـات إىل بـالنظر حمالة ال يكون ال أن جيب اخلطأ فحص إن  

 املعمـول عـايريوامل القانونيـة الواجبـاتو  املهنيـة للقواعـد وتطبيقـهه قيام عدم نتيجة يكون احلسابات حمافظ به يقوم الذي فاخلطأ وهكذا

 التفريــق بجيـ الواجبـات لكثــرة نظـرااملتعـددة، و  بواجباتـه احلســابات حمـافظ تلـزم الــيت هـي املسـتعملة القاعـدة األحيــان أغلـب ففـي بـه،

 القيـام يف اتبعهـا الـيت لواجبـاتا نـوع علـى التعـرف دون خلطـأ حتميلهـا ميكـن فـال اإلمكانيـات، وواجبـات النتـائج واجبات: نوعني بني

 . اإلمكانيات واجبات املراجع دوما يتبع خطأ بوجود الشك عند. مبهامه

 بـةمبراق القيـام بوجـوب نطـويي وهـذا السـنوية، احلسـابات وصـراحة صـحة مـن التأكـد يف تكمـن احلسابات حمافظ مهمة فإن وبالتايل  
 . فيها مشكوك عمليات أي أو احنرافات أي مالحظة حالة يف وتعميق عينات مبراقبة والقيام الكتابات لكل شاملة

 التايل: السؤال ميكن طرح ومنه  

 مدنية؟ مسؤولية مسئوال احلسابات حمافظ يكون وقت أي من ابتداء  

 افظقيـــام حمـــ يثبـــت الــذي ليلالـــد يقـــدم أن بــذلك الطـــرف املصـــرح فعلــى الوفـــاء بااللتزامـــات، عــدم إىل راجـــع اخلطـــأ :األول الشــرط

 . هبذا اخلطأ حلساباتا

 كـي يكـونيكفـي ل ال وحـده اخلطـأ بـأن يـنص الـذي املـدين للقـانون طبقا املعين الطرف متس اليت اخلسائر مبدى يتعلق:الثاني الشرط

 . قضائيا تعديلها ميكن اليت باخلسائر التصريح مدنية، فيجب مسؤولية مسئوال املراجع

 حــافظاملراقبــة، فم يف لــنقصا كــان  مهمــا احملتملــة واخلســائر احلســابات حمــافظ خطــأ بــني عالقــة هنــاك يكــون أن وهــو:الشــرط الثالــث

 . باخلسائر اخلطأ عالقة حتديد يتم مل إذا اخلطأ عن مسؤوال يكون ال احلسابات

 1مدنية. مسؤولية مسئوال احلسابات حمافظ يكون لكي أساسية تعترب واليت الثالثة الشروط هذه توفر إذ جيب  

 : المدنية المسؤولية الحسابات محافظ تحمل التي األخطاء -3

 : يف وذلك النتائجب ملزما يكون احلاالت بعض يف أنه واجبات، غري لديه اخلارجي املراقب أن سبق فيما رأينا لقد  

 . املؤسسة يف العايل الدخل ذوي لألشخاص املقدمة لألجور اإلمجايل الغالف على املصادقة -

 . والشركة املسري بني املربمة القانونية بالعقود اخلاصة التقارير -

 . األساسي القانون تعديالت نزاهة مراقبة -

                                                             
 .136ص. ،مرجع سبق ذكره ،التطبیق و النظریة بین الحسابات مراجعة جربوع، محمود یوسف 1
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  .طارئة مهمات وجود حالة ويف املسريين وجود نقص حالة يف العامة واجلمعية اإلدارة أعضاء استدعاء -

 طريقــة يف تغيــريات إجــراء عنــد أو بــاجلنح متعلقــة أحــداث وقـوع عنــد أو احلســابات دقــة وعــدم بالتجــاوزات األعضــاء إعــالم وجـوب-
 1 .التقييم طريقة يف أو احلسابات تقدمي

 الخطأ: تحديد

 مـا حالـة يف احلسـابات افظحمـ مـن الطلـب بنـاء معاقبتـه يـرفض فالقضـاء أجـري، حماسـب طـرف مـن األموال اختالس وقوع حالة يف   

 بواسـطة التنبـؤ املمكـن مـن كان  إذا ما ةحال يف ظاهرة،أما خمالفات مالحظة يتم ومل هبا املعمول للقواعد طبقا مبهامه احملاسب قام إذا
  .خطأ بوجود القول فهنا ميكن العادية القواعد

 غـش عامـل الكتشـاف الـالزم سـباحملا التقـارب عمليـة مـع مكيـف يغـري املعلومـات النظـام أن مـن التأكـد يـتم مل إذا نفسه والشيء  
  .كافية  غري احلسابات حمافظ تدخالت تكون عندما ما، أو

 بعمليـة مللقيـا إجـراء إجيـاد ،)دقيقـة غـري مـوجزة صـورة إال تعطـي ال (الـيت احلقيقيـة الصـورة علـى باملصـادقة تتعلـق اإلجـراءات هذه     

 املسامهني. وإعالم اإلنذار

 اختـاذ يتم ، ألنهاحلسابات مبراقبة رتبطةامل باألخطاء تتعلق مدنية مسؤولية مسئوال احلسابات حمافظ فيها يكون اليت العامة احلالة إن  

 ارجياخلـ املراجـع حتمـل الـيت يـةاملهن األخطـاء القضـاة يعتـرب احلسـابات، حمـافظ بـه يصـرح مـا أسـاس علـى الشركاء  طرف من القرارات

 خلطــأ تقييمــا مفيــت صــحيحة، بطريقــة قبــةباملرا قــام قــد انــه مــن بــالرغم املنطقيــة، للنتــائج املراجــع اســتخراج عــدم عنــد املدنيــة املســؤولية

 يـــاتبالتحر  قيامـــه لعـــدم قة،باملصــاد القيـــام عنـــد لوحــده كـــاف  غـــري اخلطـــأ فيعتــرب ومنـــه املـــأخوذة، العينــات واخـــتالف جديتـــه حبســب

 تواجـد حالـة غـري كـاف يف احلسابات لفحص فقط واحد يوم ختصيص حالة يف اخلطأ اعتبار ذلك،وليكن األمر توجب إذا اإلضافية

 فطـر  مـن املقدمـة األرقـام ولبقبـ احلسـابات حمـافظ يقـم مل إذا)  العينـات مـن كـاف  عـدد أخذ ميكن ال حيث( سيئة حالة يف الشركة

 امليزانيــة علـى دقةاملصـا أو الشـركة ابـاتوكت البنكيـة احلسـابات مـن باملقاربـة القيـام عـدم الزمـة،مثال حتريـات بـأي القيـام بـدون املسـريين

 احلســابية الطــرق ديــةج يف نقــائص وجــود الشــركاء، إىل تبلــغ أن جيــب مالحظــات هنــاك تكــون حــني يف مالحظــات بــدون واملصــادقة

 للكتابات. العام التقرير يف التجاوزات إىل اإلشارة عدم أخطاء أيضا للشركة

 املثــال لســبي علــى العــام التقريــر يف تتواجــد أن املفــروض مــن كـان  الــيت املعلومــات مــن اآلخــرين واألعضــاء الشــركاء متنــع األخطــاء هـذه

 املســريين، كعــدم صــرفاتت يف متورطــا جتعلــه الــيت األحــداث كــل  عامــة الشــركة، بصــفة مــال رأس مــن 4/3خســائر  إىل اإلشــارة عــدم
 معلنة. غري بطريقة األرباح بتقاسم التصريح

                                                             
 .81 ص ،1991 مصر، اإسكندریة، المعرفة، دار ،التدقیق و المراجعة قواعد أصول سرایا، السید محمد 1
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 اســرتجاع بغيــة قضــائية، ةتصــفي أو تصــحيحية حالــة يف الشــركة تكــون عنــدما احلســابات حملــافظ مســؤولية تعيــني عــن البحــث فيــتم  

 هبـا قـام لـيتا األخطاء عن مسئول اتاحلساب حمافظ فإن هلذا احلسابات، حمافظ إىل املسؤولية بتحميل املسئولني بقيام وذلك اخلسائر

  . املسريين عن تنتج اليت وليست

 اخلـارجي اقـباملر  فعلـى التجـاري، انونالق إىل الرجوع فيمكننا ةاجلناحي باألحداث بالتصريح املتعلقة األخطاء خيص فيما وأخريا،    

 هلـــذه فحـــص يتقدمـــه أن بجيـــ التصـــريح أدائه،هـــذا إطـــار يف عليهـــا التعـــرف مت الـــيت ةاجلناحيـــ األحـــداث بكـــل القضـــاء إىل التصـــريح

 سـؤوليتهماخلطـأ يتحمـل  ذلـك أن فيعـين بـاجلنح املتعلقـة األحـداث هبـذه التصـريح عـدم حالة اجلنائي،يف القانون منظور من األحداث
  . احلسابات حمافظ

 الجنائية. المسؤولية: الثاني الفرع

لخـرباء احملاســبني وحمـافظي احلســابات لاجلنائيــة  املسـؤولية أن تبــني 1991 أفريـل 27 يف املــؤرخ 08 - 91 القـانون مــن 52 املـادة  

ميكـن  املـادة هـذه لحيـا القـانوين لتـزاماال عـن التخلـي عـدم علـى لقانون اإلجراءات اجلزائية طبقا تعتمد ميكن أن املعتمدين واحملاسبني

 مباشـرة قصـودينامل احلسـابات حمـافظي  حالـة إىل جمموعة اخرتاقات متس بوظيفـة الرقابـة، وكـذا الشـركات التجاريـة، حسـب أن يؤدي
 مسئولون بالشركة. هبا قام بعدة جرائم اليت

 :1إذا ما حالة يف اجلنائية العقوبات حتت احلسابات حمافظ يكون 

 . شرعية غري بطريقة مهامه مبمارسة قام 1-

 . الشركة على كاذبة  معلومات على صادق أو أعطى 2-

 . عليها تعرف اليت باجلنح املتعلقة باألحداث جلمهورية وكيال يبلغ مل 3-

 قام بإفشاء األسرار املهنية.  4-

 التأديبية: الفرع الثالث:المسؤولية

   :2خيضع حمافظ احلسابات لعقوبات تأديبية إذا قام باألعمال التالية  

  .القيام مبراجعة حسابات شركة هو شريك فيها فهذا يلغي معيار االستقاللية.  1

  .بطريقة ختل بكرامة املهنة اإلعالن وسائل من وسيلة بأية لنفسهالدعاية .  2

                                                             
 .656من القانون املتعلق مبهنة حمافظ احلسابات، مرجع سابق، ص  08-91من القانون  52املادة  -1
 .42، ص 2003شريفة عرقاب، املراجعة القانونية للحسابات يف اجلزائر، مذكرة �اية الدراسة مبعهد علوم التسيري باملدية، ختصص مالية،  -2
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 للمهنة. تسيء بصورة زمالئه منافسة.  3

 املراجعة. عملية خالل من عليها حتصل معلومات إخراج.  4

  .للمؤسسة احملاسبية والبيانات والسجالت الدفاتر يف موجود هو ما حقيقة يعكس ال رأي إبداء.  5

 أحلق الضرر بالغري بسبب اإلمهال. جسيم مهين خطأ ارتكاب.  6

  .راجعةامل أثناء قيامه بعملية اكتشفها اليت والتالعب االختالسات على املختصة اجلهات تبليغ عدم.  7

 احلسـابات واحملاســب وحمـافظ احملاسـب اخلبــري : "يتحمـل1يلـي مـا علــى 01 - 10 القـانون مـن 63عليــه املـادة نصـت مـا وحسـب  

 أو خمالفــة مهــامهم " عــن كــل مــن ماســتقالته حــىت بعــد للمحاســبة الــوطين للمجلــس التأديبيــة اللجنــة أمــام التأديبيــة املســؤولية املعتمــد
  .ممارسة وظائفهم عند املهنية القواعد يف أخالقي أو تقين تقصري

  :يف خطورهتا حسب التصاعدي ترتيبها اختاذها،وفق اليت ميكن التأديبية العقوبات تتمثل  

 التوبيخ. -

 اإلنذار.-

 أشهر. 06التوقيف املؤقت ملدة  -

 الشطب من اجلدول. -

  .هبا املعمول يةالقانون لإلجراءات طبقا املختصة، القضائية اجلهة أمام التأديبية العقوبات ضده طعن كل  يقدم 

 حتدد درجات األخطاء والعقوبات اليت تقابلها عن طريق التنظيم.

  خص يف املواد التالية:لد قانونية تتعضع إىل قوامهنة حمافظ احلسابات خت:  مهامهرابعا: 

 واملتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد. 1991أفريل  27 املؤرخ يف 08-91ألمر رقم ا -

أخالقيات مهنـة اخلبـري احملاسـب، حمـافظ احلسـابات املتعلق بقانون  1996أفريل  15املؤرخ يف  136-96رقم  املرسوم التنفيذي -
 واحملاسب املعتمد.

املنضــم واحملــدد لتســوية مهــام املنظمــة الوطنيــة للخــرباء احملاســبني،  1992جــانفي  13املــؤرخ يف  20-92املرســوم التنفيــذي رقــم  -
 حمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين.

                                                             
 ، مرجع سابق.01-10من القانون  63املادة  -1
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 قات حمافظ احلسابات.ق مبستحاملتعل 1994نوفمرب  07القرار املؤرخ يف  -

 املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد. 2010جوان  29 املؤرخ يف 01-10لقانون ا -

ة فــر غبال سـجالمكــون ين و أ ةملكلــف باملاليـرف الـوزير اطـمعتمـدا مــن  ن يكــونب عليـه أاحلسـابات مهامــه، جيـ س حمــافظلكـي ميـار   

تؤكـد علـى  نـةهامل هرة هلـذطاملـؤ  اد القانونيـةاملـو  نإفـاحلسابات  حمافظة إىل لام املخو هو تعدد امل ألمهيةا ر ظن احلسابات،ي ظحملاف ةينالوط
 . نو امه مبوجب القانهم مبقو و ييس ملصاحل الشركاء،فهالعامة و ل صلحةاحلسابات يعمل للم ن حمافظأ

 اآلتية:هام لع حمافظ احلسابات باملطيض: " 29/06/20101يف خ ر املؤ  01-10 من القانون23ب املادة سوح 

ة ســــبة لوضــــعية املاليــــســــابات الســـنوية منتظمــــة ومطابقــــة متامـــا لنتــــائج عمليــــات الســـنة املنصــــرمة وكــــذا األمـــر بالنيشـــهد بــــأن احل -1

 وممتلكات الشركات واهليئات.

اء لمســامهني أو الشــركر التســيري الــذي يقدمـه املســريون لفحـص صــحة احلســابات السـنوية ومطابقتهــا للمعلومــات املبينــة يف تقريـي -2

 أو حاملي احلصص.

  شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من جملس االدارة.يبدي رأيه يف -3

ون تكــ يتات الــئــاهليات و ســؤسا أو بــني املهلــات التابعــة ئــسـات أو اهليساملؤ و  يراقبهــا يتدر شــروط إبــرام اتفاقيــة بــني الشــركات الــقـي -4
 مباشرة أو غري مباشرة.  صاحلم ملعنيةللشركة املسريين مني باإلدارة أو ائفيها للقا

 مرارتل اســقــيعر  نأ تــهطبيعومــن ، ليــهأو اطلــع ع يكشــفهد قــنقــص  ،بكلاملداولــة املؤهلــة ئــةيعلـم املســريين و اجلمعيــة العامــة أو هي -5
 ة. ئيهلسة أو اسغالل املؤ تاس

التـــدخل يف  نو دا ملعمـــول هبـــاللقواعـــد  ةبســـبـــة مـــدى مطابقـــة احملاقو مرا ئـــةييم و وثـــائق الشـــركة أو اهلقـــص حـــم فاهـــذه املهـــص ختـــو  
 التسيري. 

 وعزله ،تعيينهمحافظ الحساباتمعايير المطلب الثالث: 

  أوال: معايير محافظ الحسابات

جيـب أن تقـدم علـى درجـة  ملهنيةأن اخلدمات ا املقصود هبذه املعايريو اجعة ر الشخصي القائم بعملية امللتكوين تتعلق هذه املعايري با  

بلــة معــايري العمـــل ملقاا متثــل مطالــب أساســية حتتــاج إليهــا �ــاءة املهنيــة بواســطة أشــخاص مــدربني وتوصــف هــذه املعــايري بالكفــمــن ا

ا حمـــافظ ة الـــيت جيـــب أن يتحلـــى هبـــتـــنص علـــى الصـــفات الشخصـــي أل�ـــاتعتـــرب شخصـــية ، و وإعـــداد التقريـــر بصـــورة مالئمـــة اينمليـــدا
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 ينقواعـــد الســـلوك املهـــع باالســـتقاللية املطلوبـــة ويتبـــ عأن يتمتـــو ءة لكفـــان القـــول أن املراجـــع علـــى درجـــة مـــن اكـــميمـــن مث و  احلســـابات
 :1الشخصية منعليها وتتكون املعايري رف ملتعاا

 ني. عراجوظيفتهم كم ءهم من أدانيقة متكر طريق شخص أو أشخاص مؤهلني عمليا و علميا بطالفحص تتم عن  ةعملي نإ -1

 هبا. أي عملية يوكل للمراجع القيام يف -داحليا-االستقاللية و االلتزام  -2

ة ويف ام بعمليــة املراجعــنــد القيــع ينهــوك املد الســلعــمــن خــالل االلتــزام بقوا لــكوذ املالئمــةهنيــة العنايــة املراجــع ل امليبــذب أن جيــ -3
 اد التقرير.دإع

 األول: معيار تأهيل المراجع.الفرع 

يـتم تنفيـذ مهمتـه املعقـدة لكـي و  ،حيصـل عليهـا حمـافظ احلسـابات معيـار مهـم لتكـوين هـذا األخـري يتاملؤهالت النظرية والتطبيقية الـ  

 :2موعة من العناصر واملتمثلةجمعلى  رجيب أن يتوف

ا مـن وفر لـه قـدرا كبـري تـ يتسـبة الـملنااحيث التأهيـل العلمـي جيـب أن حيصـل املراجـع علـى الدرجـة العلميـة  نفم علمي:لتأهيل الا -1

ســـابات وم الســلوكية واحلمبــادئ العلــ ألخــرى مثـــلااالت املعرفــة حمــيف بعـــض ،و اجعــة مــن ناحيــةر امل ،ةيـــال احملاســبة و املالحمــفــة يف ملعر ا

فس لـيت تسـتند إليـه بـنا، قليديـةالت نـه مـن أداء اخلـدمات غـريكمي ىتح كوذل ،ة أخرىليات و اإلحصاء من ناحيماألولية و حبوث الع

رد احلصـــول علـــى جمـــلـــى عراجـــع ا خدماتـــه التقليديـــة و بطبيعـــة احلـــال جيـــب أال يقتصـــر التأهيـــل العلمـــي للم يـــؤدي هبـــيتءة الـــلكفـــاا
 ا.العليبعض الدراسات  دجيب أن ميتد التأهيل ليشمل إعدا لكنو ، الوريوس احملاسبةبك

ممارسـة  ةنـللمه ممارسـتهبـل ريب احملاسـب قطـوي علـى ضـرورة تـدنللمراجـع فإنـه ي ملهـينأهيـل اتأمـا فيمـا يتعلـق باللمهني:أهيل اتال -2

تأهيــل ال نغم مـن أر لـى الـعيـة و نامله ن مشـاكل متطلبـات املمارسـةكـمماإلملـام بـأكرب قـدر  ىت ميكنـهيـا كافيـا حـنيـا فمهنتـدريبا  قلةمسـت

 وراجعــة اتــب املكراجــع يف متأهيــل هــذا املالقــائمني علــى نفــإ ،وانــب احملاســبة و املراجــعجبم األول املقــام يف ت للمراجــع يهــينالفــ ملهــينا

لـى للبيانـات عكـرتوين لتشـغيل اإلاالت أخـرى حـىت يـتم تأهيلـه بصـورة جديـة فالجمـاحملاسبة جيب أن ال يتجاهلوا حاجتـه للتـدريب يف 
 .ناحية التطبيقيةخاصة من ال وبصفةا مراجع احلسابات إملاما جيدا هبأحد اجملاالت اليت جيب أن يلم ل ثسبيل املثال أصبح مي

بــرامج التعلــيم  بــبعضأو إجباريــة  ةياريــتاملراجــع بصــورة اخ قالتحــا ضــرورة ينيع،فمرتاملســبالنســبة للتعلــيم أمــا  التعلــيم المســتمر: -3

مر تالتعليم املسـمهنيـة وفكريـة، فـيا قضـاد من تجبع كل ما يستمن خالل ت املهنية والعلميةته فمعر  ىت ميكنه حتديثمر و ذلك حتاملس

س القيــــا جمـــاليف  ثور الـــذي حـــدطـــعلــــى الت عـــرف، والتةيـــلالدوليـــة و احمل ةيـــندارات املهصــــاإل ثيـــع للمراجـــع التعـــرف علـــى أحـــدتي
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علــى خــدمات  حدثطلــب املســتلرف علــى اعــ، والت املهنــةممارســة و  تنظــيمعلــى  ثرةشــريعات املــؤ تال ثعلــى أحــد واالفصــاح احملاســيب
 حدث.طلب املستلتواكب هذا ا ىتح نةوير املهطو مدى احلاجة لت ةاجعر امل

 الفرع الثاني: معيار االستقاللية:

قة علــى شــرعية وصــدق احلســابات البــد أن ملصــادل كامــل و الــذي يتمثــل يف اكمــن أجــل أن يقــوم حمــافظ احلســابات بــدوره و بشــ  

ل بكـون متمتعـا يكـالبـد أن  ،النزاهـة واالسـتقامة، ي شـخص آخـردم التبعيـة ألعدم اخلضوع أو ع باالستقاللية ،ونعينن مستقاليكو 

"، االســـــتقالل املـــــادي: "ااجملـــــالني مهـــــ اســــتقاللية حمـــــافظ احلســـــابات يف دوتتجســـــ ،دم تعرضـــــه لعقوبـــــات ســـــابقةعـــــو  ملدنيـــــةاحلقــــوق ا

 .1"االستقالل املعنوي"و 

ي هــو لــذا واهتيراجـع حســابا ؤسســة الــيتافظ احلســابات أي مصــلحة ماديـة يف املحملــون يكـ ذلــك أال ىنمعــ :المــادي االسـتقالل -1

علـى  65مادتـه  يف  01- 10ولـذلك فقـد نـص القـانون  ،سابات خـالل فـرتة الفحـصحلدى سالمة هذه ام رأي حول قدميملزم بت

 : 2ناحلسابات م ظحماف عأن مين

 مباشرة أو غري مباشرة.  ةفات بصسامهمميتلك فيها  يتكات اللشر بات اسابة حقيا مبرانهمالقيام  -أ

 ة أو اإلنابة عن املسريين. ة مباشرة أو باملسامهفمال تسيري سواء بصعالقيام بأ -ب

 .يريتسال المية على أعلاملراقبة القب ممها ،ة مؤقتةفقبول ولو بص-ج

 راف عليها. شاقبة أو االر ة املئأو اهلياسبة املؤسسة حمم يف يالتنظ مقبول مها -د

 . تهة يراقب حسابائممارسة وظيفة مستشار جنائي أو مهمة خبري قضائي لدى شركة أو هي-ه

حملـافظ احلسـابات  ميكـن هدتـه. كمـاع) سنوات من انتهـاء 03راقبها بعد أقل من ( يتشغل منصب مأجور يف الشركة أو اهليئة ال -و
 :3من نفس القانون مبا يلي47أن يقوم أثناء وكالته وذلك حسب املادة 

 حمل املسريين.ة مباشرة أو بواسطة االشرتاك أو االحالل فأعمال التسيري بص1-

 .ة مؤقتةفولو بص املراقبة املسبقة ألعمال التسيري ممها - 2

 ة.بقاملرا سةسم و اإلشراف على حماسبة املؤ يظنالت ممها - 3

                                                             
 .71حممد مسري الصبان، عبد اهللا هالل، مرجع سابق، ص  -1
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مــن أقربائــه حــىت  فحــص دفاترهــاوكـذلك جيــب أن ال يكــون أحــد املســامهني أو عضــو يف االدارة أو مســؤول يف املؤسســة الــيت يقــوم ب  
 الدرجة الرابعة.

عاقــب "ي :1علــى مــا يلــي تــنصمــن القــانون التجــاري حيــث 829عــدم احــرتام هــذه املوانــع ينجــر منــه عقوبــات مفروضــة يف املــادة و   

دج أو بإحــدى هــاتني العقـــوبتني فقــط كـــل 200000 ج إىلد  20000أشــهر و بغرامـــة ماليــة مــن   ســتةمــن شـــهرين إىل بــاحلبس

 ".احلسابات بالرغم من عدم املالئمات القانونية يبف مندو ئشخص يقبل عمدا أو ميارس أو حيتفظ بوظا

 ا يـؤثر علــى تقــدمينـد أداء مهامــه ممــمــن طــرف اإلدارة عمعنــاه أال يتعــرض حمـافظ احلســابات أليــة ضـغوط االسـتقالل المعنــوي:2-2

ملشـرع حـق ؤسسـة لـذلك أعطـى املـايل للمارايـه مبوضـوعية، حـول سـالمة الـدفاتر و انتظامهـا و دقـة القـوائم املاليـة الـيت تعـرب عـن املركـز 

ديــد ظ احلســابات أو حتعيــني حمــافتعيــني و عــزل حمــافظ احلســابات للجمعيــة العامــة للمســامهني، و ال جيــوز تفــويض جملــس اإلدارة يف ت
 أتعابه.

 يقـدم هـذا األخـري ائها علـى أنكما جييز القانون للجمعيـة العامـة للمسـامهني عـزل و تغيـري حمـافظ احلسـابات بطلـب مـن أحـد أعضـ   

سـابات افظ احلبابه، و حملـرتاح و أسـما يستند إليه من  أسباب لطلبه هذا، و تقـوم املؤسسـة بإخطـار حمـافظ احلسـابات فـورا هبـذا االقـ

ئـيس جملـس ر لمسـامهني و يقـوم لة العامـة احلق يف مناقشة االقرتاح يف مذكرة كتابية يبعثها للمؤسسة قبـل ثالثـة أيـام مـن انعقـاد اجلمعيـ

 اإلدارة بقراءة املذكرة على اجلمعية العامة.

 :هذا األخريصفة االستقاللية ملزمة على حمافظ احلسابات حيث توجد ثالثة أبعاد لالستقاللية و   

 داد خطــة للمراجعــةســابات يف إعــوذلــك يعــين تــوفري احلريــة الكاملــة حملــافظ احل االســتقالل فــي إعــداد بــرامج المراجعــة:. 1.2.2

بات علـى حمــافظ احلســا و للتــأثريوحتديـد خطــوات العمـل دون تــدخل اإلدارة يف إجـراء تعــديالت أو إضــافة جـزء يف برنــامج املراجعـة أ

 ذها بعني االعتبار يف املراجعة.لفحص عمليات مل يأخ

ت والعمليـات ابات للمجـاالوذلـك يعـين تـدخل اإلدارة للتـأثري علـى اختيـار حمـافظ احلسـاالستقالل في مجـال الفحـص: . 2.2.2

يت امـل الـه وغريهـا مـن العو عـاملني معـواألنشطة اليت يود فحصها، وذلك حبصوله على كافـة الوثـائق والـدفاتر وكـذلك تعـاون اإلدارة وال

 تساعده على القيام مبهمته وتقدميه للرأي السليم.

ثر عليـــه يف وط والـــيت تـــؤ وذلـــك يعـــين عـــدم تعـــرض حمـــافظ احلســـابات إىل أيـــة ضـــغاالســـتقالل فـــي مجـــال إعـــداد التقريـــر: .3.2.2

 ر. اد التقريتوضيح احلقائق اليت توصل إليها، وكذلك جتنب استخدام العبارات واأللفاظ الغامضة أثناء  إعد

 بذل العناية المهنية المناسبة وااللتزام بقواعد السلوك المهني: -3

                                                             
 مرجع سبق ذكره.من القانون التجاري. 829املادة  -1
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ص عليـه عوامـل منهـا مـا تـنلعديـد مـن اليقصد به التزام حمافظ احلسابات مبستوى أداء معني عند ممارسة املهنة وحيـدد هـذا املسـتوى ا  

ابات هـذا باإلضـافة بـة مـن حمـافظ احلسـيـة املطلو لعنايـة املهنالتشريعات املختلفة اليت حتدد املسؤولية القانونيـة، والـيت متثـل احلـد األدىن ل

اء عنــد أداء زاويل املهنــة ســو ملــداء مميــز إىل مــا تــنص عليــه القواعــد واملعــايري الــيت تصــدرها اهليــآت املهنيــة لغــرض احملافظــة علــى مســتوى أ
 حص.حمل الف ئم املاليةاالختبارات املطلوبة، أو بالنسبة إلعداد التقرير و إبداء الرأي النهائي يف القوا

 مـن املقصـود ابـراز املطلـوب املهنيـة ةالعنايـ ملسـتوى الواضـح لتحديـد األمـر يتطلـب املعيار هذا من الفائدة لتحقيق أنه املالحظ ومن  

يـث حمـن  يكتشـفها، أو شـفها والـيت ملمن حيث حتديد مسؤولية املراجع جتاه القوائم املالية، واألخطـاء الـيت يكت سواء املستوى، هذا
 مدى ودرجة املهارة واخلربة يف املراجع واليت تتخذ كأساس للتفسري.

و أن املراجـع احلكـيم  حتديـد مضـمو األوىل: ،حتديـد مفهـوم العنايـة املهنيـة مـن خـالل زاويتـنياليت بذلت يف هـذا الصـدد  ومن اجلهود  
 ددة.وف البيئية املتع ظل الظر يفاملطلوبة من املراجع  احلذر، والثانية اإلفصاح عن العناية اليت عن طريقها سوف تؤدي املهام

 : اليت من بينهاو م أو احلذر وبالنسبة الثانية فلقد حددت الدراسات الشروط العامة اليت يتعني توفرها يف املراجع احلكي  

الــيت قــد ر غــري املنظــورة و باألخطــابــؤ أن حيــاول باســتمرار احلصــول علــى أيــن وعمــن أن وعــامل عرفــة املتاحــة، والــيت متكنــه مــن التن: أوال

 .  تلحق الضرر باآلخر ينومن أمثلة ذلك التقييم املوضوعي أل�ا لرقابة الداخلية للعميل

و أمليــة ا ملراجعــة نــد ختطـيط ععأن يأخــذ يف االعتبـار أيــة ظـروف غــري عاديــة أو عالقـات غــري طبيعيـة قــد حتـدث، وذلــك سـواء :ثانيـا

أن يعطــي درجــة  رتض ضــرورةا حــدث وأن واجهتــه بعــض العناصــر غــري العاديــة فمنــا ملرغــوب أن يفــأثنــاء تنفيــذ عمليــة الفحــص، فــإذ
 .  عالية من احلذر عند فحص العناصر

 . لرأياالعمل على إزالة أي شكوك أو استفسارات لديه تتعلق باملفردات ذات األمهية يف أداء : ثالثا

تـه املهنيـة أو التعامـل مـع العميـل والـذي قـد يوضـح خطـورة التعامـل مـع بعـض أن يعطي أمهية متزايدة للخطر الذي يظهـر خرب :  رابعا

العاملني أو األقسام أو يف جمال بعض أنوع لعمليات أو بالنسبة لبعض مفردات األصول داخل املنشأة ويتبع ذلك مـن الـرأي السـائد 

اصـة بالنسـبة لألنشـطة أو األفـراد الـذين ترتفـع لـديهم يف هذا اجملال والذي يقول بأنه يفرتض على الرجل احلكيم أن يقدم احلمايـة اخل

نسبة اخلطـر مـن خـالل ارتفـاع معـدل حـدوث التالعـب أو األخطـاء ومـن ناحيـة أخـرى إذ أظهـرت اخلـربة أن إجـراءات أنظمـة الرقابـة 

مالت أو األفـراد الـيت يطبـق الداخلية للعميل تتميز بالفعالية والكفاءة، فإن املراجع احلكيم أو احلذر سوف يعطي اهتمـام أقـل للمجـا

وسوف نتناول ذلك بالتفصيل عند دراسة حتديد نطـاق الفحـص لعمليـة املراجعـة وارتبـاط ذلـك النطـاق . من خالهلا تلك اإلجراءات

 1. نتائج تقييم أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة لدى العميل
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اف صـة يف جمـال اكتشـلـيت لديـه وخاالعمـل علـى تطـوير املعرفـة اأن يعمـل باسـتمرار علـى تطـوير جمـال خربتـه املهنيـة، جبانـب : خامسا

يكيـة نـة تتصـف بالدينامءتـه يف مهاألخطاء والتالعب ولذلك ميكـن القـول بـأن املراجـع احلكـيم لـن يسـتطيع احملافظـة علـى خربتـه وكفا
 . خرى ذات االتصالعرفة األملوالنمو  املستمر إال من خالل اجلهود املستمرة والدراسة اجلادة يف جمال املراجعة وأنواع ا

 . يتهملراجع بأمهااالعرتاف بأمهية وضرورة مراجعة عمل املساعدين، على أن يتم ذلك من خالل اقتناع من : سادسا

إىل  مـن األفضـل الرجـوعملتوسـط، و اولقد ذكرت الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع بأن املراجع احلكيم أو احلذر هـو ذلـك املراجـع 
 . القانوين للرجل العادي وتطبيقه يف جمال املراجعة املهنيةاملفهوم 

 : تعيين محافظ الحساباتثانيا

   :1يتم تعيني حمافظ احلسابات بطريقتني  

م سـنوات ختتـاره 3ة ت أو أكثـر ملـدتعـني اجلمعيـة العامـة للمسـامهني منـدوبا للحسـاباالجمعيـة العامـة للمسـاهمين: عن طريـق - 1

ســيري،يف ء أي تـدخل يف التمـة باسـتثنااملسـجلني علـى جـدول الغرفـة الوطنيــة للخـرباء احملاسـبني وتتمثـل مهمـتهم الدائمـن بـني املهنيـني 

جملـــس  جملـــس اإلدارة أو يف تقريـــر التحقيـــق يف الـــدفاتر واألوراق املاليـــة للشـــركة وصـــحتها، كمـــا يـــدققون يف صـــحة املعلومـــات املقدمـــة

 اجلـــرد مصـــادقون علـــى انتظـــاباهتا، ويرســـلة إىل املســامهني حـــول الوضـــعية املاليـــة للشـــركة وحســااملــديرين حســـب احلالـــة، ويف الوثـــائق امل

 الســنة طيلــة جيــدوا أن هلــؤالء جيــوزو  املســاواة مبــدأ احــرتام إذا مت احلســابات حمــافظوا ويتحقــق ذلــك وصــحة واملوازنــة الشــركة وحســابات
  .االستعجال حالة يف لالنعقاد العامة اجلمعية استدعاء ميكنهم مناسبة، كما يرو�ا اليت الرقابات أو التحقيقات

 يس المحكمة:عن طريق أمر من رئ -2

 إنفـ املعينـني، احلسـابات افظيحمـ مـن أكثـر أو واحـد رفـض أو مـانع وجـود حالـة يف أو احلسـابات حمـافظي العامـة اجلمعية تعني مل إذا

  .اإلدارة جملس طلب لىع بناءا الشركة ملقر التابعة احملكمة رئيس طرف من أمر مبوجب تتم استبداهلم أو تعيينهم عملية

 أن االدخــار علنيــة إىل لجــأت الــيت الشــركات يف الشــركة مــال رأس مــن 10 / 1 األقــل علــى ميثلــون مســامهني عــدة أو ملســاهم وجيــوز 

 نيتعــ الطلــب مت لعامــة، واذاا اجلمعيــة عينــتهم الــذين احلســابات حمــافظ أو منــدوب رفــض مــربر ســبب علــى بنــاءا العدالــة مــن يطلبــوا
  .للحسابات جديدا حمافظا العدالة

 أن جيـــوز ال) 1993 أفريـــل 25املـــؤرخفي 8 - 93 رقــم التشـــريعي املرســـوم: ( 2التجـــاري القــانون مـــن 6مكـــرر  715الفقــرة  ويف  
  :املسامهة شركة يف للحسابات مندوبا يعني

                                                             
 ، مرجع سابق.01-10من القانون  26املادة  -1
 .256-255من القانون التجاري، مرجع سابق، ص ص  6مكرر  715الفقرة  -2
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  .لشركاتا مراقبة وجملس املديرين جملس وأعضاء باإلدارة، القائمني ذلك يف مبا الرابعة، الدرجة لغاية واألصهار األقرباء - 1

 ل الشركة.رأمسا) 1/10( متلك للشركات املراقبة جملس أو املديرين جملس وأعضاء باإلدارة القائمون - 2

 جملــس أعضــاء أو بــاإلدارة منيالقــائ مــن إمــا مرتبــا أو أجــرة احلســابات منــدوب نشــاط حبكــم يتحصــلون الــذين األشــخاص أزواج-3
  .املراقبة جملس من أو املديرين

 إ�ــاء تــاريخ مــن واتســن مخــس أجــل يف احلســابات منــدوب وظيفـة غــري وظــائف حبكــم أجــرة الشــركة منحــتهم الــذين األشـخاص -4
  .وظائفهم

 اريختـ مـن سـنوات مخـس أقصـاه أجـل يف املـديرين، جملـس أو املراقبـة جملـس يف أعضاء أو باإلدارة قائمني كانوا  الذين األشخاص -5

  .وظائفهم إ�اء

 ثانيا: 

 عزل محافظ الحسابات:ثالثا : 

اجلمعيـــة العامـــة  ي يف العـــادةإن عمليـــة عـــزل حمـــافظ احلســـابات تكـــون مـــن اختصـــاص اهليئـــة الـــيت قامـــت بتعيينـــه وحتديـــد أتعابـــه وهـــ  

كــأن يرسـل إخطــار   ظ احلسـاباتعلــى إجـراءات معينــة يلـزم إتباعهـا عنــد حمـافللمسـامهني وقـد نصــت قـوانني شـرف املهنــة بـني موادهـا 

 مسبق حملافظ احلسابات باقرتاح عزله قبل اجتماع اجلمعية العامة للمسامهني بفرتة.

 اريســـ القــرار يصـــبح أن قبــل هــو عـــزل لقــرار اختـــاذ قبــل اجلمعيــة هـــذه االجتمـــاع ملناقشــة حضــور يف احلــق احلســـابات وحملــافظ معينــة
  .املفعول

  .هسفن عن الدفاع وكذا للمسامهني موقفه لتوضيح احلسابات حملافظ إعطاء فرصة هو وغريها اإلجراءات هذه كل  من واهلدف  

 حقــــوق علـــى باحملافظـــة متســـكه أو بـــاإلدارة املســـؤولني أحـــد مـــع شخصــــية خلالفـــات نتيجـــة عزلـــه ســـبب يكـــون أن املمكـــن فمـــن   

 اليســاء لكــي املقنعـة بــاحلجج ومدعمـة املعنيــني األشـخاص طــرف مـن معمقــة دراســة حمـل عزلــه قـرار يكــون أن جيـب لــذلك املسـامهني
  .1خطأ وجود مث يتضح احلسابات حمافظ لسمعة

 انونيـــاق املطالبـــة يف احلـــق كة، فلـــهالشـــر  مـــع املـــربم العقـــد يف عليهــا املنصـــوص املـــدة انتهـــاء قبـــل احلســـابات حمـــافظ عـــزل حالـــة يف أمــا  
  .حسابات كمحافظ  مسعته على أثرت قد تكون أخرى أضرار أي وعن العقد فسخ عن بتعويض

 المبحث الثاني: األداء في المؤسسة

                                                             
 .( بالتصرف)49، ص 1996، دار النهضة، المراجعة معايير و إجراءاتإدريس عبد السالم اشتيوي،  -1
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 في المؤسسة المطلب األول: األداء

 العلـوم يف وخاصـة هـاحتقيق يصـعب الـيت األهـداف مـن يعـد عليهـا واالتفـاق للمصـطلحات دقيقـة ومفـاهيم تعـاريف حتديـد إن  

 سـتخدمي مـن هنـاك بـل األداء، مصـطلح وشـامال وحيـدا تعريفـا تلقـى مل الـيت املصـطلحات بـني ومـن واالجتماعيـة، اإلنسـانية

 وقبـل ، واالقتصـاد يـر لتسـيا علـوم يف صـحيح غـري هـذا ولكـن لـه، كمرادفـات لتعترب اإلنتاجية الفعالية كالكفاءة، عدة مصطلحات

 عـن فضـال االقتصـاد، لرجـل بالنسـبة عنـه خيتلـف للمسـري بالنسـبة األداء معـىن أن إىل نشـري تناولتـه الـيت التعـاريف خمتلف إىل التطرق

 .(*)املؤسسة داخل حىت قائم فاالختالف هذا

 األهـداف املركـز هـذا هبمـا يبلـغ الـيت واإلنتاجيـة الفعاليـة يعـين مـا مسـؤولية ذو مركـز األداء ":يلـي مـا األداء يف البـاحثني بعـض يـرى  

 يف املسـتخدمة بالوسـائل عليهـا املتحصـل النتـائج تقـارن اإلنتاجيـة األهـداف، فيـه تتحقـق مسـتوى أي يف حتـدد الفعاليـة قبلهـا، الـيت

 1." )ذلك

 هنـاك أي اهلـدف بلـوغ درجـة معنـاه األول العنصر واإلنتاجية، الفعالية مها عنصرين يف يتمثل األداء أن يتبني التعريف هذا حسب  

 احملققـة النتـائج بـني العالقـة يف ثلـةاملتم اإلنتاجيـة هـو الثـاين العنصـر منجـزة، وأهـداف بلوغهـا يـراد مسـطرة أهداف للمقارنة، عنصرين

 .لبلوغها املستخدمة والوسائل فعال

 واإلنتاجيـة للكفـاءة، تعريـف وهـ لإلنتاجيـة أعطـي ذيال  التعريف ألن تقريبا، عليه متفق هو فيما خلط التعريف هذا يف ويالحظ  

 حتسـب اإلنتاجيـة أن لبـاحثنيا بعـض ويـرى لتحقيقـه، املسـتخدمة اإلنتـاج وعوامـل اإلنتـاج بـني عالقـة إال هـي مـا األمـر حقيقـة يف

 بـل حتقيقهـا، يف املسـتخدمة ملـواردوا النتـائج بـني بالعالقة ليست إذن فاإلنتاجية العمل، عنصر وهو اإلنتاج عناصر من وحيد لعنصر

 .اإلنتاجية الوظيفة أداء قياس من ميكن ومؤشر معيار هي

 املؤسسـة نتـائج ربـط حيـاول التعريـف هـذا "احملققـة والنتـائج املخصصـة املـوارد عالقـة " أنـه علـى األداء إىل ينظـر مـن البـاحثني ومـن  

 . "املتوقعة النتائج حتقيق خالل من الفعالية تعكس اليت و املضافة القيمة أخرى جهة ومن حتقيقها، يف املستخدمة باملوارد

 متعـدد فهـو ذلـك إىل باإلضـافة روتطـو  اسـتمرار يف حتديده بل وحيد، بتعريف تقييده ميكن ال مفهوم األداء أن اآلخر البعض يرى  

 .األبعاد

 األهـداف و اخلطـط مـع تتطـابق الـيت ئجالنتـا حتقيـق على قدرهتا يف يتمثل املؤسسة أداء: التايل التعريف إقرتاح ميكن ذكره سبق مما  

 .معا والفعالية الكفاءة هو إذن األداء تصرفها، حتت املوضوعة للموارد األمثل باإلستغالل املرسومة

 وهـذه األداء، مبفهـوم ديدةشـ صـلة هلـا الـيت املصـطلحات بعـض مفـاهيم حتديـد ضـرورة يتبـني األداء مفهـوم إىل التعـرض مت مـا بعـد

 .املؤسسة موارد اهلدف، هي املصطلحات

 1:هي اخلصائص من جمموعة له واهلدف إليها، الوصول املؤسسة تريد مستقبلية وضعية هو: الهدف- 

                                                             
1 Abdellatif Khemakhem, la dynamique du contrôle de gestion, Dunod, 2ed, Paris, 1976, P310 . 

 أما االقتصاد، وحتريك الوطين لالدخ يف جيدة بنسبة تساهم معتربة مضافة قيمة حتقيق على قدرهتا يف املؤسسة أداء إىل ينظر القتصادا رجل (*)
 الخ…جيدة مهنية حياة األمن، مرتفعة، شرائية قدرة تأمني على قدرته يف إليه ينظر املوظف
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 .األفراد تصور نفس له الذي اهلدف هو الواضح اهلدف :الوضوح    1-

 .الرقابة عملية يسهل للقياس، قابل أي رقمي شكل يف يكون أن املفضل من أو جيب    2-

 .التحقيق قابلية تعين :الواقعية    3-

 .احمليط يف حتدث اليت للتغريات يستجيب الذي اهلدف هو املرن اهلدف :المرونة    4 -

 .حتقيقه يف التعمد أي مقصود اهلدف يكون أن     5  -

 .ألهدافا جممل خصائص هي املوالية الثالثة اخلصائص أما ذاته حد يف اهلدف خصائص هي اخلمس اخلصائص هذه

 .متناقضة ال متكاملة األهداف تكون أن  -

 .ومتسلسلة مرتبة األهداف تكون أن  -

 .شبكة بينها فيما األهداف تشكل أن  -

 .املادية املوارد ،املالية املوارد البشرية، املوارد :عناصر ثالث إىل املؤسسة موارد تقسيم ميكن :الموارد-4

 .املؤسسة نشاط لسري الضرورية األموال هي : المالية الموارد

 .هبم املناطة باألعمال القيام يف ومهاراهتم األفراد يف تتمثل : البشرية الموارد

 .اخل…األراضي املعدات، اآلالت، يف تتمثل : المادية الموارد

 األداء المالي في المؤسسةالمطلب الثاني: 
قيــق األهــداف حتعــال بقصــد فاألداء املــايل هــو" احلكــم علــى النشــاط الــذي يتعلــق باحلصــول علــى األمــوال وإســتخداماهتا بشــكل   

 املالية اليت حتددها املؤسسة".

 و املـايل املركـز حـصف منهـا الغـرض ، القـرارات اختـاذ لعمليـة الحقـة عمليـة  نـهأ ىعلـ املـايل األداء تقيـيم عمليـة إىل البـاحثني ينظـر

 . معني تاريخ يف للمؤسسة االقتصادي

 ويعرف األداء املايل بتسليط الضوء على العوامل التالية:  

 العوامل املؤثرة يف املردودية املالية. -

 أثر السياسات املالية املتبناة من طرف املسريين على مردودية األموال اخلاصة. -

 املالية وحتقيق فوائض وأرباح.مدى مسامهة معدل منو الشركة يف إنتاج السياسة  -

 مدى تغطية مستوى النشاط للمصارف العامة. -

يــد دقيــق نظمــة احلــايل وحتدلوضــع امل وهنــاك مــن اخلــرباء املــاليني والبــاحثني مــن حــدد مفهــوم األداء املــايل بإطــاره الــدقيق بأنــه" وصــف

 ".ات، وصايف الثروة، املطلوبيرادات، املوجداتللمجاالت اليت إستخدمتها للوصول إىل األهداف من خالل دراسة املبيعات، اإل

 المطلب الثالت: تقييم األداء

 ، األداء تقييم لعملية الضرورية املعلومات مجع : التوايل على وهي البعض لبعضها مكملة مراحل بأربع األداء تقييم عملية متر 
                                                                                                                                                                                              

 ، 56 ،ص 2006   4 ط الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان ،المؤسسة إقتصاد ،صخري عمر 1
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 . عليها حلكما إصدار و االحنرافات دراسة ، املعياري باألداء الفعلي األداء مقارنة ، الفعلي األداء قياس

  الضرورية المعلومات جمع : األولى المرحلة

 بالشيء ليس توفرها أن إال مستوياته مبختلف التسيري عملية يف أساسيا موردا تعد اليت املعلومات توفر األداء تقييم عملية تتطلب  

 على خالهلا من املؤسسة لتتحص مصادر ثلث هناك و املناسب الوقت يف تكون أن و العالية باجلودة تتميز أن جيب بل الكايف

 1 :هي و املعلومات

 . فيه جيري ما مالحظة و امليدان يف املالحظني وجود يف تتمثل و : الشخصية المالحظة -

 . مرؤوسيه و يسالرئ بني تتم اليت اللقاءات و احملادثات سلسلة يف تتمثل : الشفوي البيان أو التقرير -

 . اخل... اليومية و النتائج حسابات جدول و امليزانية يف تتمثل و : الكتابية التقارير -

  . الفعلي األداء قياس : الثانية المرحلة

 قيـاس ويشـمل ، معـايري و مؤشـرات وعـةمجمل اختيارهـا خـالل مـن ذلك و ، فعاليتها و تكفاءا قياس من املؤسسة املرحلة هذه متكن

 2 .النوعي و الكمي جبانبيه األداء

 . االحنرافات لنا يبني أن ميكن و التشخيص إىل يهدف األداء قياس فان عليه و

 بـاألداء ( احملقـق ) الفعلـي األداء مبقارنـة ةاملؤسسـ تقـوم املرحلـة هـذه يف. المرغـوب بـاألداء الفعلـي األداء مقارنـة : الثالثة المرحلة

 علـى و الـزمن عامـل مـن كـل لـىع املقارنـة عمليـة يف يعتمـد و اخـتالف هنـاك أم بينهمـا تطـابق هنـاك كـان إذا فيما حتقيقه املرغوب

 األهداف و الوحدات أداء

 هـذا ونـوع االحنـراف حتديـد ةعمليـ يف األخـرية اخلطـوة هـي العمليـة هـذه الحكـم وإصـدار االنحـراف دراسـة : الرابعـة المرحلـة

 إذا أمـا ، املؤسسـة لصـاحل فيكـون موجـب االحنـراف كـان إذا أمـا و معـدوم احنـراف ، سـاليب أو موجـب احنراف كان سواء االحنراف

 و االحنـراف حتليـل املسـؤولني فعلـى لـذا املؤسسـة نتـائج علـى يـؤثر ال معـدوم االحنراف أما املؤسسة ضد يكون سالب االحنراف كان

 . سليب هو ما و معاجلة اجيايب هو ما لتشجيع االحنراف هذا أسباب حتديد

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .195،ص بسكرة خيضر حممد جامعة ، االقتصادية العلوم و احلقوق كلية ، ماجستري رسالة ، االقتصادية للمؤسسة املايل األداء ،تقييم عشي عادل 1
 . 487ص ، 2006 ، االسكندرية ، اجلامعية الدار ، تطبيقية نماذج و مفاهيم ، اإلستراتيجية اإلدارة ، حممد الدين مجال واملرسي الرمحان عبد ثابت إدريس 2
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 ):األطراف المستفيدة من تقييم األداء2-2الشكل(

 
 

 

 

 

 

 

 .98، ص2006مجال الدين املرسي وآخرون، اإلدارة املالية"مدخل إلختاذ القرار"، الدار اجلامعية،  المصدر:

 دور التدقيق في تحقيق فعالية األداء في المؤسسةالمبحث الثالث: 

 تقليـل مث ومـن املعلومـات جـودة ملراقبـة إضـايف ضـمان" مبثابـة تعتـرب فهـي املختلفـة، بأغراضـهم أطـراف عـدة ختـدم التدقيق عملية إن  

 يـتم واخلـارجي الداخلي التدقيق من كل  أن فصحيح معا، كليهما بل اخلارجي أو الداخلي فقط ليس هنا بالتدقيق ونعين" ،1اخلطر

 املوجـود التكامـل أمهيـة إىل نشـري لكننا -بينهما املقارنة إجراء خالل من سابقا بيناه ما حسب وهذا – خمتلفتني بطريقتني تطبيقهما

 التدقيق مهنة ملمارسة احلديثة املنهجيات بفضل وهذا تطور بل التقليدي شكله يف يبقى مل اخلارجي التدقيق إن .بينهما

 .العامل يف الكربى التدقيق مكاتب طرف من واملقرتحة اخلارجي، املدقق طرف من

 المؤسسة في األداء فعالية تحقيق في الخارجي التدقيق دور :األول المطلب

 خـالل مـن وذلـك اإلداريـة، أو املاليـة االحنرافـات ببيـان يهـتم كونـه للمؤسسـات، املبكـر اإلنـذار جـرس مبثابـة اخلـارجي التـدقيق يعتـرب

 مـن والتحقـق واإلداريـة املاليـة أنظمتهـا وتـدقيق املؤسسـة حسـابات وتـدقيق وموضـوعية، إتقـان بكـل املهنيـة العنايـة قواعـد تطبيـق

 الطرق بوضع والقيام املناسب الوقت يف املؤسسة إدارة يف واخللل الضعف مواطن كشف إىل حمالة ال يؤدي سوف فهذا ،هتاموجودا

 الغـش مـن احلـد مـن ومزيـدا الرقابـة مـن مزيـدا هنـاك يكـون سـوف اخلـارجي التـدقيق بتطبيق أن يبني وهذا انتشاره، قبل ملعاجلته املثلى

 قيـام خـالل مـن وهـذا املاليـة، والقـوائم البيانـات ملسـتخدمي والطمأنينـة الضـمان إعطـاء يف للتـدقيق التقليـدي الـنهج يتمثـل والتزويـر

 الرئيسـية الوسـيلة تعتـرب األخـرية فهـذه .املاليـة القـوائم يف احملاسـيب باإلفصـاح املؤسسـة إدارة التـزام مـدى مـن بالتأكـد اخلـارجي املـدقق

                                                             
 املستجدات ضوء يف واآلفاق الواقع اجلزائر، يف التدقيق مهنة حول الثامن الوطين امللتقى اجلزائر، يف التدقيق ومهنة احملاسيب اإلصالح :بعنوان مداخلة لعماري، أمحد 1

 15 ص ، 2010 أكتوبر 12 و 11 يومي اجلزائر، التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية سكيكدة، 1955 أوت 20 جامعة املعاصرة، العاملية

 األطراف الداخلیة:

 اإلدارة-

 الجھاز المالي-

 المساھمین-

 
 طراف الخارجیة:األ

 المؤسسات المالیة-

 الموردین-

 المنافسین-

 

 محلل

 داخلي

محلل 
 خارجي

 

 المؤسسة

 موضع

 التقییم
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 تقـومي وينطـوي .هبـا املتعلقـة القـرارات واختـاذ معينـة، مؤسسـة أداء لتقـومي األساسـية املاليـة باملعلومـات اخلـارجيني املسـتخدمني إلبـالغ

 1كاآليت:  أساسية مقارنات ثالثة على املالية القوائم مستخدمي قبل من املؤسسة أداء

 .املماثلة املؤسسات بأداء اجلارية الفرتة يف املؤسسة أداء مقارنة 1-

 .بقةالسا الفرتات أو الفرتة يف بأدائها اجلارية احملاسبية الفرتة بني ما املؤسسة أداء مقارنة-2

 .عليها تؤثر اليت والظروف اثواألحد هلا، املتاحة االقتصادية املوارد وطبيعة حجم إىل بالنسبة املؤسسة أداء مقارنة 3-

 علـى الرتكيـز أصـبح حبيـث ا،هتاخـدم وطبيعـة نوعيـة تطـوير حنـو الكـربى التـدقيق مكاتـب اجتهـت املـيالدي العشـرين القـرن ايـة� مـع  

 نطـاق توسـيع مشـل احلـديث الـنهج تـدقيقهـذا  تـأثريلل الرابـع باجليـل عليـه أطلـق مـا وهـو العميـل، عليهـا حيصـل الـيت املضـافة القيمـة

 املؤسسـة ورحبيـة أداء مسـتوى يف ريعسـ تقـدم حتقيـق إىل املاليـة، القـوائم علـى الثقـة مـن مزيـد إضـفاء جمرد من التقليدي التدقيق وظيفة

 .التدقيق حمل

 املـدققني ومسـؤوليات وأدوار سـيةاألسا ووظيفته بالتدقيق التعريف إعادة ضرورة للتدقيق احلديث النهج وتطور ظهور استدعى وقد  

 املوجـود العيـب أو اخلطـأ يف قـوعالو  تفـادي احلـديث التـدقيق حيـاول حيـث م،هتخـدما مـن املستفيدة األطراف خمتلف أمام مهتوالتزاما

 .التدقيق حمل املؤسسة وأداء تعمليا من حتسن بناءة مشورة توفري على مقدرته عدم يف يتمثل والذي للتدقيق التقليدي النهج يف

 الـيت املضـافة القيمـة أمهيـة بـرازإ خـالل مـن اخلدمـة طـاليب" منظـور مـن تربيـره ميكـن الرابـع جيلـه يف احلسـابات تـدقيق مفهـوم ظهـور  

 اخلـارجي املـدقق من ينتظرون أصبحوا اخلدمة طاليب أن نالحظ وبالتايل ،(2 ) "املالية القوائم جبانب تقدميها احلسابات ملدقق ميكن

 مت حديثـة منهجيـات تطـويرب الكـربى التـدقيق مكاتـب قيـام اسـتدعى اخلدمـة طـاليب متطلبـات حتقيـق فـإن وللتأكيـد، .ذلك من أكثر

 أهـداف تشـمل عـام شـكلوب .عملـه وإجـراءات وطبيعـة املـدقق ودور توخمرجـا احلسـابات تـدقيق عملية هدف نطاق توسيع خالهلا

 لية:التا اإلجراءات على احلسابات لتدقيق احلديث النهج

 حتقيـق علـى اهتقـدر  وتقيـيم إليهـا نتمـيت الـيت والصـناعة اهبـ تعمـل الـيت البيئـة طبيعة وفهم التدقيق حمل املؤسسة اسرتاتيجيات حتليل .أ

 .اإلسرتاتيجية األهداف

 باالسـرتاتيجيات األنشـطة ههـذ وانسـجام ارتبـاط مـدى وتقيـيم التـدقيق حمـل املؤسسـة تزاوهلـا الـيت األساسـية األنشـطة حتليـل .ب

 .احملددة واألهداف

 .جتاهها اإلدارة فعل وردود التدقيق حمل املؤسسة إليها تتعرض اليت املخاطر تقييم .ج

 قدرة وتقييم املالية القوائم يةمصداق حول رأي لتكوين إضافية أدلة على واحلصول التدقيق حمل للمؤسسة التجاري النشاط قياس .د

  .النشاط نفس متارس اليت األخرى املؤسسات بيانات مع واملقارنة التحليل ضوء يف االستمرار على املؤسسة

 تطـوير دفهبـ السـابقة األربعـة لاملراحـ خـالل وحصـرها حتديدها مت اليت الضعف ومواطن للمشاكل املالئمة احللول وتقدمي إجياد .ه

 .للمؤسسة املستقبلي األداء وفاعلية نوعية

                                                             
 ضوء يف واآلفاق الواقع اجلزائر، يف التدقيق مهنة حول الثامن الوطين امللتقى الشركات، حوكمة إرساء يف اخلارجية املراجعة دور مخيلي، فريد جباري، شوقي 1

 .15،ص.2010 ،أكتوبر 12 و 11 يومي اجلزائر، التسيري، وعلوم االقتصادية العلوم كلية سكيكدة، 1955 أوت 20 جامعة املعاصرة، العاملية املستجدات
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 أداة التدقيق على اعتبار تركز يقةطر  ويقدم األول املقام يف التدقيق حمل املؤسسة إدارة احتياجات يضع األسلوب هذا أن ويالحظ  

 املـدقق أن مبعـىن خلـدمتها، وجهـةم �ـاوأ خاصـة اإلدارة احتياجـات تعكـس أن التـدقيق نتـائج تسـتطيع وبالتـايل اإلدارة، أداء لتحسـني

 بـأدوارهم مقيـدين غـري ملـدققنيا أصـبح هنـا مـن ا،هتحسـابا بتـدقيق يقـوم الـيت املؤسسـة بـأداء تطـور إحـداث يف اإلدارة يشـارك أصـبح

 حمـل املؤسسـة وعمـل داءأ تقيـيم يف املشـاركة ليشـمل عملهـم امتـد وإمنـا فقـط، السـجالت وفحـص احلسـابات تـدقيق يف التقليديـة

 .وهريةواجل اهلامة القرارات اختاذ يف تساعدها اليت والبيانات باملعلومات اإلدارة وإمداد التدقيق،

 وضـمان القيمـة إضـافة عمليـة تسـهيل ا�شـأ مـن أدلـة جلمـع فنيـني أسـلوبني املـدقق يتبـع احلسـابات لتـدقيق املضـافة القيمـة ولتكـوين

 1:مها األسلوبني وهذين املهنية، املعايري مع التوافق

 أطـول وقتـا ينفـق أن دققاملـ علـى جيـب حيـث التـدقيق، حمـل املؤسسـة وأنشـطة واسـرتاتيجيات ألهـداف أفضـل فهم على احلصول -

 الـيت القضـايا مـن ذلـك وغـري نياملنافسـ مـع اهتـوعالقا السـوق وطبيعـة املطبقـة الداخليـة الرقابـة ووسـائل األخـرية، هـذه عمـل لفهـم

 وضـع يف عنـدها املـدقق صـبحوي حقيقـي، بشـكل القيمـة إضـافة فرصـة التـدقيق عمـل فريـق تعطـي املعرفـة هـذه ألن اإلدارة، تواجههـا

 مستقبال؛ املؤسسة ءأدا تطوير ا�شأ من نصائح لتقدمي أيضا وإمنا املالية وائم الق عن رأيه إلبداء فقط ليس أفضل

 بتحليـل يتعلـق وبـاألخص فيمـا ة،املضـاف القيمـة خلـق يف أساسـيا دورا تلعـب فالتكنولوجيـا التكنولوجيـا، اسـتغالل علـى الرتكيـز -

 تـدقيق عمليـة إجـراءات صـيلتفا علـى التعـرف صـعوبة مـن باملنافسـني وبـالرغم قياسا العميل مؤسسة موقف وحتديد السوق اجتاهات

 ذاهبـ احملـدودة واإلصـدارات اسـاتالدر  أن إال مهـين، مكتـب بكـل اخلاصـة السـرية املعلومـات مـن باعتبارها اجلديد ثوبه يف احلسابات

 يعـد ومل األساسي، التدقيق نامجبر  وتنفيذ واملخاطر النظم تقييم على تقتصر عملية يعد مل احلسابات تدقيق أن إىل تشري اخلصوص

 تعـد ومل العمليـة، عـن لنهـائيا رأيـه تـدعيم دفهبـ التقليديـة مصـادرها مـن اإلثبـات أدلـة مجـع علـى ينصـب للمـدقق األساسـي الرتكيـز

 درجـة نفـس تشـكل لتفصـيليةا واالختبـارات الفحـص إجـراءات تنفيـذ يف العينـات واسـتخدام التخطـيط لعملية التقليدية األساسيات

 ومالءمـة اإلدارة وفكر سرتاتيجياتا فاعلية تقييم على كبري بشكل يعتمد أصبح اآلن فالتدقيق السابق، يف عليه كانت اليت األمهية

 .احملاسبية والقوائم السجالت وفحص واملخاطر النظم تقييم إىل باإلضافة باملنافسني، مقارنة تعتمدها اليت األساسية األنشطة

 المؤسسة في األداء فعالية تحقيق في الداخلي التدقيق دور :الثاني المطلب

 العمـل ميثـل البيانـات وضـبط واألخطـاء الغـش اكتشـاف كـان فقـد احملاسـبية، العمليـات تنفيـذ بعـد يتم الداخلي التدقيق كان لقد  

 تطـور حـدث بعـدها املؤسسـة، أصـول علـى واحملافظـة والبيانـات السـجالت سـالمة مـن التحقـق أي الـداخلي، للتـدقيق األساسـي

 التنفيـذ كيفيـة وعـن املؤسسـة يف األداء عـن حكمهـا يف اإلدارة ملسـاعدة التقيـيم نشـاط فهـو الـداخلي، التـدقيق لوظيفـة منطقـي

 جديـدة صـورة ظهـرت لـذلك .التنظيمـي اسـتقالله خـالل مـن الـداخلي للتـدقيق برنـامج تأسـيس خـالل من وذلك املختلفة لألنشطة

 وحتسـني تطـوير يف يسـاعدهم بـل يفضـح، وال ويصـلح يـأمر وال ينصـح فهـو أعمـاهلم، يراجـع الـذي األفـراد جتـاه الـداخلي للمـدقق

 وظيفـة تبـوأت لقـد .عليهـا املتعـارف واألدوات بالوسـائل واإلرشـاد والتوجيـه العليـا اإلدارة إىل املعلومـات توصـيل وكـذلك أعمـاهلم،

 كنشـاط بـل فحسـب رقابيـة كـأداة  لـيس التنظـيم مسـتويات بـأعلى وارتبطـت املؤسسـات، معظـم يف بـارزة مكانـة الـداخلي التـدقيق
                                                             

 ومراقيب احملاسبني دور :بعنوان ملتقى املنشأة، موارد وتنمية اإلدارية القرارات اختاذ يف احلسابات ومراقيب احملاسبني دور :بعنوان مداخلة خوري، زينل حممد أمحد 1
 .39 .ص ، 2006 مصر، العربية، الدول جامعة اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة املوارد، وتنمية اإلدارية القرارات اختاذ يف احلسابات
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 لتبلـغ كانـت ومـا منهـا، إنتاجيـة كفايـة أقصـى وحتقيـق تطويرهـا دفهبـ املختلفـة والعمليـات األنشـطة كافـة وفحـص لتـدقيق تقييمي"

 تـدقيق خـالل مـن وقـائيو أمهيتهـا، وازديـاد وتطورهـا منوهـا علـى سـاعدت الـيت العوامـل مـن العديـد تضـافر لـوال التنظيميـة املرتبـة هـذه

 1 )"التدقيق برامج وضع خالل من وذلك املؤسسة أنشطة من نشاط كل من التأكد لتشمل إنشائيو املاضية، والوقائع األحداث

 قيمـة إلضـافة وموضـوعي واستشـاري تأكيـدي نشـاط" أنـه علـى اجلديـد مبفهومه ليظهر 2000 عام بعد الداخلي التدقيق تطور لقد

 عمليـات فاعليـة وحتسـني لتقيـيم ودقيـق مـنظم مـنهج بإجيـاد أهـدافها حتقيـق على املؤسسة يساعد وهو ا،هتعمليا ولتحسني للمؤسسة

  "1والتوجيه الرقابة اخلطر، إدارة

 واضـحة باملؤسسـة املرتبطـة املخـاطر بـأن اإلدارة لتطمـئن تأكيـدي نشـاط هـو الـداخلي التـدقيق أن جنـد التعريـف هـذا خـالل مـن  

 واالقرتاحـات الستشـاراتوا والدراسـات بـالتحليالت اإلدارة لتزويـد استشـاريو مناسـب، بشـكل معهـا التعامـل ويـتم ومفهومـة،

 هـذه مجيـع .إليـه املوكلـة ألعمـالا بـأداء موضـوعيو التنظـيم، داخـل إداري مسـتوى بـأعلى بارتباطـه مسـتقل القرارات، الختاذ الالزمة

 الرقابـة نظـام يموتقيـ وفحـص الغـش موضـع واكتشـاف التكـاليف خفـض خـالل مـن للمؤسسـة قيمـة إضـافة أجـل مـن تعمل األدوات

 .املؤسسة داخل واألداء العمل حتسني شأنه من ما اقرتاح على والعمل الداخلية،

 يسعى أنه أي وكفاءة، بفعالية املؤسسة أهداف حتقيق إىل يهدف جوهره يف الداخلي التدقيق أن السابق، التعريف خالل من جند  

 واملشـورة والتوصـيات التحلـيالت خـالل مـن وذلـك الـدنيا، أو العليـا كانـت سـواء املسـتويات مجيع يف وذلك األداء فعالية حتقيق إىل

 ميكـن والـيت واألسـس القواعـد مـن جمموعـة علـى يقـوم الـداخلي فالتـدقيق املؤسسـة، يف والعـاملني املسـريين ملختلـف يقـدمها الـيت

 2:يلي فيما تلخيصها

 وبتكلفـة فاعليـة أكثـر جعلهـا علـى مـلوالع األخـرى العمليـات علـى والرقابـة املاليـة الرقابـة وتطبيـق وكفايـة فعاليـة وتقـومي مراجعـة- 1

 .معقولة

 .املوضوعية اهتوإجراءا وخططها املؤسسة بسياسات االلتزام مدى من التحقق 2-

 .اخلسائر أنواع مجيع من املؤسسة ألصول الكافية احلماية وجود مدى من التحقق 3-

 .اإلدارية بالبيانات الوثوق أو االعتماد إمكانية من التحقق 4-

 عمليـات لتحسـني املناسـبة لتوصـياتا وتقـدمي اهبـ بالقيـام العـاملون كلف اليت املسؤوليات مستوى على املنفذ األداء نوعية تقومي-5

 .وتطويرها املؤسسة

 .منها الالزم باقرتاح التدريب طريق عن اإلنتاجية الكفاءة رفع-6

 ومنع معاجلتها شأنه من ما اقرتاحو  عنها النامجة واألضرار اخلسائر وَحتُيد املؤسسة يف حتدث اليت املشاكل أسباب وحتديد تقصي-7

 .املستقبل يف ذلك مثل حدوث

 .اإلدارة من طلب على بناءً  اخلاصة واالختبارات الدراسات إجراء 8-

                                                             
 . 29.ص سابق، مرجع الوردات، هللا عید خلف 1
 . 65ص السابق، المرجع 2
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 األداء ةفعالي تحقيق في الخارجي والتدقيق الداخلي التدقيق بين التكامل أهمية :الثالث المطلب

 المؤسسة في

بية، كمــا د القـوائم احملاسـقصـد إعـدا مثاليـة ينبغــي توفرهـا، كمـا للنظـام احملاسـيب السـليم شــروط تـدقيق الـداخلي يف املؤسسـة شـروطلل  

  عليــه، فــإن مراعــاةو حلسـابات. ا، شــروط جيــب إتباعهــا يف مراقبـة خمتلــف الوظــائف وتــدقيق للتـدقيق، ســواء كــان الــداخلي أو اخلـارجي

 سيزيد درجة اإلعتماد عليها قوة.كل ذلك سينعكس إجيابيا على مدى صدق املعلومات احملاسبية و 

 هـــذا اإلطـــار نـــورد وعية، ويفغـــري أن الواقـــع عكـــس ذلـــك يف املؤسســـات إذ أن التقـــارير ال ختلـــو مـــن املالحظـــات الشـــكلية واملوضـــ  

 :ا إجيابياجمموعة من األمثلة، مأخوذة من امليدان لو أخذ هبا داخليا لتحسن التسيري لتغري الوضع تغيري 

 ية املالحظات التالية:رير حول نظام املراقبة الداخلية احملاسبحيث نقرأ يف تق- 

 فرت األستاذ.دبطاقات متثل ى إن احملاسبة مل متسك حسب املعايري املعمول هبا، إن القيود احملاسبية تسجل مباشرة عل-  

 يس هناك يوميات مساعدة وال اليومية العامة اإلجبارية.ل-  

 ن دفرت األستاذ ال يتضمن األرصدة املرحلة العائدة للدورات السابقة.إ-  

 شهرية أو فصلية. ليس هناك توازن مراجعة عامة-  

 نقرأ حول نظام املخزونات نقاط الضعف التالية:و -  

 مجع الوظائف املتعارضة.-  

 يس هناك أية إمكانية ملقارنة اجلرد املستمر بتسيري املخزونات.ل-  

 مل نتمكن من حتليل وشرح أصل املخزون الظاهر بامليزانية.-  

تنـا والـيت  ة الثانيـة مـن مهميام باملرحلـوعليه فإن خالصة التقرير املذكور كانت "وحسب ما أشري إليه من عيوب فإنه يتعذر علينا الق  

 ،أي رفض مواصلة املهمة.كانت من املفروض أن تكون يف فحص احلسابات واملصادقة عليها"

قتني: خليـــة راقـــب بطـــريتلـــذلك التـــدقيق الـــداخلي أساســـي وهو"جمموعـــة ضـــمانات تســـاهم يف الـــتحكم يف املؤسســـة". وال بـــد أن   

ن املراحـل مـ تعـد أهـم مرحلـة انيـة، الـيتالتدقيق الداخلي من طرف املـدقق الـداخلي، وتقيـيم املـدقق اخلـارجي هلـا عنـد إجنـاز املرحلـة الث

 الرقابة الداخلي وفحص احلسابات. الثالث املتمثلة تقييم نظام 

 للمدقق الرئيسي الدور أن أساس لىع اخلارجي، واملدقق الداخلي املدقق بني وثيق تعاون وجود التدقيق جمال يف اهلامة األمور منو  

 :مها رئيسيني عنصرين يف يتمثل الداخلي

 خـالل تـتم الـيت العمليـات تـدقيق يف األكـرب العـبء عليـه فيقـع املؤسسـة مـوظفي مـن موظـف الـداخلي املـدقق أن حبكـم :األول .1

 طبيعتها؛ كان أيا السنة

 أنـه حبكـم املـدقق هـذا تاجهـاحي قـد حسـابات أو دفـاتر أو معلومـات أو بيانـات آيـة جتهيـز يف اخلـارجي املـدقق مسـاعدة :الثـاني .2

 .اخلارجي املدقق حيتاجه ما كل توفري عن املالية اإلدارة يف العاملني مع الرئيسي املسؤول
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 جاء كما املستويات، كل يف املؤسسة أداء على الرقابية اإلدارة حاجات لسد جاء الداخلي التدقيق أن جند سبق ما خالل من-  

 مبعىن للمؤسسة، احلقيقي املايل املركز على اخلتامية املالية القوائم عناصر داللة مدى حول احملايد الفين الرأي إلبداء اخلارجي التدقيق

 مـن هامـة فوائـد املؤسسـة علـى يـذر النـوعني فتكامـل املؤسسـة، يف اإلداري األداء مسـتوى علـى فعـال تعـرب اخلتاميـة املاليـة القـوائم هل

 1:أمهها

 املناسبني؛ واملكان لوقتا يف واملناسبة الفعالة القرارات اختاذ على تساعد لإلدارة حقيقية تفصيلية معلومات توفري .أ

 الداخلية؛ الرقابة نظام متانة وكذا املفحوصة املعلوماتية األنظمة سالمة تأكيد .ب

 .اإلداري األداء على الدالة املعلومات يف الثقة بث .ج

 .ذلك ريغ وإىل املعاجلة مسار املعلومات، أنظمة حول اآلراء خالل من الضعف مواطن عن اإلدارة إعالم .د

 .املواطن هذه على القضاء من هلا يسمح مما

 .التدقيق وملف تقارير املدقق، عمل أوراق طريق عن للمعلومات بنك تكوين .ه

 .العمل ازدواجية وباستبعاد النوعني بني التكامل طريق عن التدقيق تكاليف خفض .و
 .عليها ةلإلدار  املستمرة الرقابة تسهيل من يسمح مما الواحدة، للمؤسسة املختلفة الفروع أعمال فحص .ز

جي همــة املــدقق اخلــار مأو تصــعب  إن التــدقيق الــداخلي واخلــارجي متكاملتــان، إذ تعتمــد الثانيــة إىل حــد كبــري علــى األوىل فتســهل  

 ي مكمـل ال بـد منــهيق اخلـارجمبـدى جـودة أو عـدم نظـام الرقابـة الــداخلي ومـدى جديـة وكفـاءة السـاهرين علـى مــدى تطبيقـه .والتـدق

طــرف  ا يــرام كمحــرتف مــنهمــة علـى مــالليته وموضــوعية املـدقق اخلــارجي بتعبــري آخــر. أن القيــام باملللتـدقيق الــداخلي باملهمــة إلســتق

علـــى تفـــادي، بـــل  م مـــن جهتـــهاخلـــارجي، والشـــعور املهـــين املهـــين للمـــدقق الـــداخلي ويقينـــه بـــأن الكـــل يراقـــب ومراقـــب وحرصـــه الـــدائ

باشــرة لتكامـــل ك، وغــري مشــقق الــداخلي، يــؤدي مــا يف ذلـــك القضــاء، علــى النقــائص و اإلحنرافــات الـــيت مــا فتــئ يقــف عليهـــا املــد

 التدقيقني.

د أي اخلـــارجي عـــن ف احملايـــإن موضـــوع دراســـتنا هـــو التـــدقيق احملاســـيب واملـــايل، الـــيت تـــدخل يف إطـــار مهمـــة ذلكـــم الشـــخص احملـــرت  

، مراقبـــة، ة، مراجـــعراجعـــماملؤسســة، قصـــد املصـــادقة علـــى مـــدى شـــرعية وصـــدق احلســـابات ويف هــذا جيـــدر بنـــا أن نؤكـــد أن كلمـــة 

حملـــرتف املســـتقل اذا الشــخص مرتادفــة وتعـــين يف كـــل مــا ســـيأيت، يف حالــة عـــدم التأكيــد، مـــا يقـــوم بــه هـــمراقــب، تـــدقيق، مـــدقق...

 اخلارجي.

   
 

 

                                                             
 املتميز األداء حول الدويل العلمي املؤمتر الرقايب، األداء على الداخلية املراجعة تكامل انعكاس :بعنوان مداخلة حممد، براق مسعود، صديقي 1

 .31ص ، 2005 مارس اجلزائر، ورقلة، جامعة ، واحلكومات للمنظمات
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 :الفصل هذاخالصة 

 والبحـث حتليلها وحماولة لنقائصا عن للكشف خالهلا من املقيم يسعى الرقابة عملية من وجزء مساعدة كعملية يعترب األداء تقييم 
 الـيت املؤسسـات علـى فقـط األداء تقيـيم عمليـة تنحصـر ال أخـرى جهـة ومـن جهـة، مـن هـذا مسـتقبال تفاديهـا يـتم حـىت اهبأسـبا عـن

 لتشـخيص أداة األداء قيـيمت عمليـة مـن جتـد واليت السليمة املؤسسات كذلك ويشمل ذلك من ألكثر يتسع وإمنا مشاكل من تعاين
 نسـتنتجومنـه . حلهـا صـعوبة بالتـايلو  لتفاقمها يؤدي قد جتاهلها أن إال أمهيتها وعدم حجمها صغر من بالرغم أنه ترى اليت النقائص

 رأي إعطـاء طريـق عـن وذلـك واحملاسـبية، املاليـة البيانـات وصـدق صـحة مـن التحقـق هـو ساسـيألا هـدفها احلسابات حمافظ مهنة أن
 الـذي سـاباتاحل حمـافظ طـرف من وذلك للمؤسسة عمالألا ونتائج املايل املركز متثيل يف عدالته ومدى املالية القوائم حول حمايد فين

 املتعـارف ايرياملعـ حيـرتم أن  مهامـه يـةتأد أثنـاء عليـه بدالو  وخربة، مهنية كفاءة  وذو املؤسسة عن وحمايدا المستق يكون أن فيه يشرتط
 املؤسسة. بوضعية ملصاحلا ذات طرافألا إقناع إىل والوصول  التدقيق، مبهمة القيام للمحافظ يسهل مما التدقيق يف عليها
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  كسونا طراالفصل الثالث:  دراسة تطبيقية في مؤسسة 

 تمهيد:
ســونا شــركة  تعــدو ، الطاقــةال خاصــة يف جمــاجــل حتقيــق ســيادهتا االقتصــادية و  ذلــك مــنعــدة شــركات و  بإنشــاءلقــد قامــت اجلزائــر      

 سية.خاصة الفرنجنبية و الشركات األ تكرة من قبلثروهتا الطبيعية اليت كانت حم الستغاللاكرب الشركات اليت أنشأهتا و  أهممن  كطرا

ت كبــرية قـق جناحـا، حتاهباألصـحظهـور شـركات نـديرها  أي بأنفسـهم أعمــاهلم إدارة إىل األعمـال أصـحابقـد شـهد هـذا القـرن عـودة و 

الواســـعة يف جمـــال ة الكـــربى و كبـــريا بالنســـبة للمؤسســـ  املنتجـــات حتـــدياو  األعمـــالاح هـــذه ميثـــل جنـــبتقـــدمي منتجـــات وخـــدمات مبتكـــرة و 

 .اقاألسو ات و والتقني اإلنتاجهي مرتبطة بظروف قاسية تطلبت تفاعله السريع مع التغري يف ، و إنتاجهانشاطها و 

 يف املروديــةو حتقيــق هــ إليــهنبغــي ، فهــدفها الرئيســي الــيت يأهــدافهافاملؤسســة تعمــل علــى حتديــد الطريــق الــذي متلكــه مــن اجــل بلــوغ    

 نوعا.كما و   اإلنتاج

 وهـــي شـــركة ســـونطراك بمنحـــت لنـــا الفرصـــة بـــالرتبص بـــأكرب الشـــركات اجلزائريـــة والعمـــود الفقـــري هلــا  يف هــذا اجلانـــب التطبيقـــي  

DAG)(مل يـــتم قبــول تربصـــنا حبجــة الســـرية التامـــة عــني البيـــة (أرزيــو) بقســـم املاليــة ألن يف مصـــلحة التــدقيق  التنفيذيـــة العامــة اإلدارة

والعالقـة  األجورالتدقيق على للوثائق إال أننا تلقينا مساعدة من أطراف أخرى بإستقبال حار فأفادونا باملعلومات الالزمة، اليت تتعلق ب

 . (AVAL)املسماة سابقا ب LRP)( وهرانب كسونا طرايف رفع األداء مبؤسسة 
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  كطرا اسونحول مؤسسة نظرة عامة المبحث األول: 

 الرائد العالمي في مجال الطاقة كسونا طراالمطلب األول: 
 احملروقات  املؤسسة الوطنية لنقل و تسويق أسست 1963-12-31املؤرخ يف  791-63مبوجب املرسوم رقم       

    . SONATRCH 

ســـمح بنقـــل لبحريـــة الـــيت تاوســـائل النقـــل الربيـــة و  إلنشـــاء األوليـــةو ضـــبط الدراســـات  إعـــدادهـــو  آنـــذاك تأسيســـهاكـــان اهلـــدف مـــن 

 ׃يومنا هذا هي إىل كسونا طرااملراحل اليت عرفتها  أهم إناحملروقات السائلة و الغازية و 

ة و ري للحقـول النفطيـالبحـث و االسـتغالل الصـناعي و التجـا أهـدافهاتضم مـن بـني  كسونا طرا أصبحت ׃1966ديسمبر  22 ▪

 املواد املشتقة.

ازين قـــوى جديـــدة علـــى يفـــرض علـــى فرنســـا مـــو  أن آنـــذاك األوســـطاملنـــاجم و لقـــد مكـــن نـــزاع الشـــرق  تـــأميم ׃1976ابتـــداء مـــن  ▪

مـن فـتح الطريـق  1967 جـوان يف اإلسـرائيليةاحلـرب العربيـة  21+3، فلقـد كلسـونا طـرااملستوى السياسـي الـذي ابـرز الـدور الرئيسـي 

 .ةالنجل وسكسونيالتاميمات للجزائر لقطاع التوزيع و الشركات البرتولية و  أمام

ت روقــــات و لقــــد وســــعسياســــية وطنيــــة يف ميــــدان احمل أداة كأحســــنيف هــــذه املرحلــــة دور ســــوناطراك   تأكــــد ׃1971فيفــــري  24 ▪

يف  هلا بفضــل الــتحكماز و اســتغالاالســرتجاع الكامــل لثــروات اجلزائــر مــن البــرتول و الغــ تــدعيم عمليــة وراءاملؤسســة منــذ ذلــك احلــني 

 تها.ورية لتنميبالعملة الصعبة الضر  اإليراداتالتكنولوجيا مع احلفاظ على التزويد الطاقوي للبالد، و توفري 

لـرت مـن  159ر الربميل الواحـد ي و يرتفع سع% من انتاج البرتول و الغاز الطبيعي اجلزائر 100تسيري سوناطراك  ׃ 1981مرحلة  ▪

 .1981دوالر يف سنة  40 إىل 1971دوالرين يف 

و   لـى املـدى الطويـل،حقوقهـا ع واصلت سوناطراك يف الثمانينات جهودها يف التحدث بشكل بارز السيما فيما يتعلـق باحملافظـة علـى

ونلغاز..) بعـد الشـروع يف سـمؤسسة كربى (نفطـال،  14 إنشاءكذلك فيما خيص تطوير قدرهتا يف التصدير كما شهدت هذه املرحلة 

 هيكلة االقتصاد الوطين. إعادة

 .قررت سوناطراك تبين سياسة فتح و ذلك من اجل التحضري للقيام بعدة عود للشركة ׃1986مرحلة  ▪

ثلــت يف عمليــة ســرتاتيجية متاامــام الديناميكيــة اجلديــدة الــيت ظهــرت علــى الصــعيد الــدويل قامــت ســوناطراك بوضــع  ׃2001مرحلــة  ▪

 )1(.״ريةللموارد البش״التحديث و الذي يسمح هلا بفرض نفسها كمجموعة برتولية كما اعطت اهتماما كبريا 
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 1 : تعريف شركة سوناطراك-2
 .راكعروفة بسوناطالتسويق للمحروقات املوالنقل والتحويل و  اإلنتاجاملؤسسة الوطنية للبحث والتنقيب و  أنشئت   

SONATRACH ״Society National de TRAnsport de Commercialisation des Hidrocarbures״ 

ت أيضـا يف القطاعـا وتشـارك .قاهتااحملروقـات ومشـتنقل والتحويل وتسـويق الـنفط ال،اإلنتاج ،ناطراك هي الشركة الوطنية للبحثسو   

 .ر ومجيــع أحنــاء العــامليف اجلزائــ امهــاالبحر.متــارس مهميــاه املتجــددة وحتليــة اجلديــدة الكهربائيــة والطاقــة األخــرى مثــل توليــد الطاقــة 

 يف491-63املرســــــــوم الرئاســــــــي رقــــــــم (1963إىل عــــــــامإنشــــــــائها  ،يعود تــــــــاريخ(ذات أســــــــهم)ســــــــوناطراك هــــــــي شــــــــركة مســــــــامهة 
 .1984/8/11بتاريخ  84B438مسجلة يف السجل التجاري حتت رقم  (31/12/1963)

 تعمـلياق مشـاريعها سـد الطاقـة يف الكتشـاف احتياطيـات جديـدة وتطـوير مـوار  لـنفط األوىل يف أفريقيـا،شركة اسونطراك اليت تعترب   
 .ادية، التنمية االقتصاوتنويعهوارد ضمان الطاقة لألجيال القادمة من خالل تعزيز املل الشراكةعن طريق اخلاصة أو على جمهوداهتا 

 :تنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوناطراك-3

 العــــــــام . فة إىل األمـــــــني،إضـــــــااللجنـــــــة التنفيذيةمبســـــــاعدة الــــــــرئيس املـــــــدير العـــــــام املديريـــــــة العامـــــــة للمجموعـــــــة تســـــــري مـــــــن قبـــــــل   
 .يسيسري كل نشاط حتت مسؤولية نائب الرئرئيسية،نشاطات   (04)تنقسم جمموعة سوناطراك إىل أربعة 

 :(E&P)اإلنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج و نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط االستكشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف -أ

 .ليني واألجانبأو مع الشركاء احمل /و كسونا طراالشركة األم، تقوم به  .نشاط استكشاف وإنتاج النفط والغاز  

 :) TRCعبراألنابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ( نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط–ب 

 . املصــــبن املنبــــع إىلعمـــل املؤسســــة، إذ يضــــمن إيصــــال احملروقـــات مــــ نشـــاط النقــــل عــــرب األنابيــــب هـــو حلقــــة هامــــة يف سلســــة   

ف واإلنتــاج االستكشــا واصــلت شــبكة جنــة احلقيقــة واملصــاحلة لتكثيــف وتصــبح أكثــر تعقيــدا مــن حيــث تطــوير األعمــال لعمليــات
 .والتكرير والتسويق للنفط والغاز من سوناطراك يف وطنية ودولية

 : (LRP)بتروكيماويات ، للتكرير والمييعآخر تنشاط  -ج 

 يســــــــــــــــــاهم هــــــــــــــــــذا النشـــــــــــــــــــاط يف عمــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــركة عــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــق متييــــــــــــــــــع الغـــــــــــــــــــاز،تكرير البــــــــــــــــــرتول والبرتوكماويـــــــــــــــــــات.  

 : (COM)آخر التسويق نشاط  -د 

 .اخلارجو سوق احمللية لتسويق النفط والغاز يف ال كسونا طرا إسرتاتيجيةنشاط التسويق هو املسؤول عن وضع وتنفيذ   

 :كلسونا طراالهيكل التنظيمي  -4

                                                             
 www.sonatrach.dz/موقع 1
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 ي لسونطراك): الهيكل التنظيم3-1(

 

 (المترجم من طرف الطالبة قدور إيمان)sonatrach.dzالمصدر الموقع الرسمي ل:

 بوهران. )LRP ACTIVITé(نشاطتقديم  ׃المطلب الثاني

 )(LRP ׃التمييع،التكرير وبتروكيمياءتعريف نشاط  -1

 املكلف بتكرير البرتول ومتييع الغاز. AVALكان يسمى سابقا   للذي    

يــذ تنفلبـرتول املميــع، لاتفرقــة غــاز و  لغــاز الطبيعـيلنشـاط هــذا املصــب هـو االســتفادة مـن الوحــدات القائمــة لتمييـع ا األساســيةاملهـام    

 اء).التكرير و الكيمي(ة القابضة حمافظ الشركات التابعة و الزميلة، و املوكل إدارةرصد خطة التنمية يف قطاعي النفط والغاز  و 

 ׃إقليميتان إدارتانو  أقسام 4نشاط املصب يضم 
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 لتمييع الغاز الطبيعي.مركبات  ،يعلفصل غاز البرتول املم ركبنيم مركبات منها: 6يتضمنالغاز،  فصلالتمييع و  قطب -1

 .تأهيلهم إعادةمشاريع  إىل باإلضافةمصايف  6يتضمن التكرير و  قطب -2

 يتضمن مركبني قطب البرتوكميائي  -3

لبــرت ا إىل باإلضــافةيــر، التكر ة املــواد للتمييــع و تنميــلتكنولوجيــا و اي املســؤولة عــن رصــد هــحــديثا، و  إنشــاؤهاوالــيت مت  قطــب التطــوير -4

 .توكيماويا

وإجنـاز  سـكيكدة. إقليميـةية صـناع إدارةو ، تسيري املناطق الصناعية ألرزيو وسكيكدة ׃سم تسيري املناطق الصناعية والبنية التحتيةق -5

 .البنية التحتية

 (LRP)نشاط التمييع،التكرير والبتروكيمياء:الهيكل التنظيمي ل-2

 
 ، منصب محاسبة األجورتحت إشراف أستاذ التربص : السيد بلحجين محمد األمين

 :المھام الرئیسیة -3

 

ت عــن الشــركة يف قيــق معلومــاوتطــوير الــنفط والغــاز املصــب. املشــاركة يف حتوضــع وتنفيــذ سياســات واســرتاتيجيات إدارة وتشــغيل  -

 جمال النفط والغاز املصب
  .يف قطاعي النفط و الغاز بتطوير املص، لتسيري و اإلدارةو اسرتاتيجيات  تتنفيذ سياساوضع و  -

 و تسيري املرافق القائمة لتمييع الغاز الطبيعي و تفرقة غاز البرتول املميع. إدارة -

 صب يف قطاعي النفط و الغاز.تنفيذ الشراكة و خطط تنمية امل -

 .حمفظة الشركات التابعة إدارةرصد و  -

 املصب.م مؤمتر سنوي للمديرين التنفيذيني ملناقشة القضايا الرئيسية بالنسبة ملهام نشاط تنظي -
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 احملروقات.حتويل  -

 التنفيذية العامة اإلدارةDAGالمطلب الثالث: 

 المهام الرئيسية :

 وم بالتكفل جبميع اخلدمات املقدمة فيما خيص: الصيانة، األمن، اإلطعام، النقل، التجهيز.تق-

 ايف. قوم بالتكفل جبميع اخلدمات املقدمة فيما خيص: التسيري اإلداري، اإلجتماعي، الصحي، الرياضي و الثقت -

الفنــدقي، اخلــاص  عــن طريــق تــوفري النقــل، اإلطعــام، احلجــز LRPوحــة املنظمــة مــن طــرف نشــاط تنظــيم التظــاهرات واألبــواب املفت -
 بالوفود والزائرين.

 .رد، ومتابعتها والقيام بعملية اجلLRPة نشاط إجراء املناقصات، ميزاني-

 DAGالهيكل التنظيمي ل  ):DAG: )3-3الهيكل التنظيمي ل 

 

  :المالية قسم-1
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 مقعــد، لهياكـ الــدفاتر ومسـك حملاسـبةا ذلــك يف مبـا واملاليــة احملاسـبة جمـال يف املقــر ملـوظفي خــدمات علـى اخلـدمات املاليــةقسـم  وفريـ  

 وتوحيــد والتقــاط اجلــةملع الالزمـة جــراءاتاإل والــدعوة الثغــرات وحتديـد املاليــة، التوقعــات يتعلــق فيمـا اإلجنــازات األنشــطة اهلياكــل ومراقبـة

 ... .. التمويل وخطة النقدي، التدفق خطة العمومية، امليزانية: التوليف الوثائق كافة  وحتليل

 خدمات ثالث من ويتكون: املالية الشؤون إدارة تنظيم -2

 :المحاسبة قسم CTP العام في. 2.1

 :هي اخلدمة هذه تشكل اليت واملقاطع مقعد، هياكل الدفاتر ومسك احملاسبة مع يتعامل انه

 يظهــر ودويل وطــين نطــاق يف لعقــودا ومراقبــة ،)واخلــدمات الشــراء( البــائعني فــواتري واحملاســبة معاجلــة هــي مهمتهــا: املــورد قســم2.1.1
 .أيضا

 روض،القــ ومراقبــة مشــرتكة اتوحــد والعالقـات املــوظفني مرتبــات كشــوف  واحملاســبة التـدقيق عــن املســؤولة هــي املركزيــة قسـم. 2.1.2
 .العام التوازن ورقة �اية على واإلبقاء

-SH توحـــدا( ثالثـــة ألطـــراف ةاملقدمـــ والغـــذاء الســـكن خـــدمات والفـــواتري هلـــا الرئيســـية املهـــام: واجلبايـــة الفـــوترة القســـم 2.1.3 

 فـــواتري ســـداد لنقـــ ،)3 رقـــم وخمـــيم أرزيـــو الفلـــل( الثابتـــة واإلجيـــار املدرســـية والرياضـــة االتصـــاالت، تنظـــيم هيئـــة ،)التابعـــة الشـــركات

 .الصحي والصرف الديون وحتصيل العمالء قبل من وذكرت املالحظات

 يســيةالرئ الســجالت مــن فنــدقو  ،)الســنوي اجلــرد( املاليــة واألوراق االســتثمارات رصــد هــدفها بــني القســم واألصــول األســهم 2.1.4
 .االستهالك وحيسب األصول

2.1 IG اإلداریة المعلومات خدمة: 

 هذه اخلدمة هو:دور  

 املصب وحدات (جمموعة الشرائية). توطيد احتياجات هياكل املقر -

 .إطالق الرفيق امليزانية -

 .رصد الرقابة وامليزانية -

 .)BEPAو RMAإعداد التقارير الشهرية والفصلية ( -
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ينفـــذ  العمـــالت األجنبيـــة.: دور هـــذه اخلدمـــة هـــو الســـيطرة علـــى االنفـــاق بالـــدينار اجلزائـــري و TRS خدمـــة الـــدفع النقـــدي 2.3

ن مــعيــة. هنــاك نوعــان ت االجتماسلســلة مــن الــدفعات بالــدينار لفــواتري النفقــات (التســوق واخلــدمات)، ومرتبــات املــوظفني واملنظمــا
 أنواع الدفع: يف ترتيب نقل واالختيار.

 االسترياد. ارج وتوطني ملفاتفر يف اخليدير العملة امليزانية بني مهامها، ووضع ميزانية النقد والسيولة النقدية، ودفع نفقات السو 

  :الھیكل التنظیمي لقسم المالیة):3-4(

 

 -سونطراك–التخطيط لمهمة التدقيق الداخلي لمؤسسة  المبحث الثاني:

  مهمة التدقيق سيرالمطلب األول:

 ثالث مراحل:إجناز هذا التحقيق خالل تم يو   

 (إدارة البعثات)المرحلة األولى: المرحلة التحضيرية

   التايل:الشكل يبىن خمطط لربنامج العمل ويلخص يف   

 ): تحضير لمهمة التدقيق5-3الشكل(
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 المصدر:وثيقة داخلية للمؤسسة                                

 المرحلة الثانية: مهمة التحقيق

 م التدقيق:صاعدي هلر هي طريقة التحقيق بواسطة التدقيق الذي حيتوي على إستطالع موجه للمسئولني حسب السلم التو   

 ) مهمة التحقيق3-6(

اختیار 
 فریق

 

برید 
إلكتروني 
 المشاركة

 

دراسة أولیة:أخذ المعرفة في 
 الموضوعھذا 

 من؟ (لقاء)-
 ذلك؟ (قراءة)-
 متى؟ (ھل)-
 

 تحلیل المخاطر
 

 جدول المخاطر

 نتائج                           جھازالتدقیق الداخليالھدف     الخطر             
                                      المھامالھدف    

 

 إختیار الھدف

 نقطة التوجھ

التحضیر لبرنامج    
 العمل

 برنامج العمل
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 المرحلة الثالثة: اإلستنتاج

 م التدقيق صاعدي هلر يبىن بطريقة التحقيق بواسطة التدقيق الذي حيتوي على استطالع موجه للمسئولني حسب السلم الت

 ): مهمة اإلستنتاج3-7(

 

 

 

 

 

 

 الجلسة االفتتاحیة
 

 تقریر

 إختبارات التدقیق

 

ملف تحلیل 
 (FRAP)المشكل 

إختتام 
 اإلجتماع

 التقریر

 تركیب الفریق

 مشروع التقریر

ردود فعل 
 اللقاء

 التقریر

إجتماع للتحقق 
من صحة 

 التقریر
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 المطلب الثاني: التدقيق على األجور

 
 لقد مت إجناز هذا التحقيق خالل ثالث مراحل:
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 برنامج العمل:

 ا على الفحص باالستطالع ويلخص يف النقاط التالية:يبىن خمطط عملنالمرحلة التحضيرية : -1

 املتوقعة.اختيار ملفات املوظفني والتأكد أنه مت تسجيل كل املكافآت  -

ملمنوحـــة ا، القــروض فحــص جممــوع عناصــر األجــور (تســجيل احلضــور، األجـــر القاعــدي، العــالوات، التعويضــات املتوقعــة -

 والكفآت).

 مراقبة احلسابات(إعادة احلسابات). -

 فحص التصرحيات املالية. -
 الربط ما بني مصلحة تسيري األجور ومصلحة احملاسبة. -

ســـتطالع موجـــه إذي حيتـــوي علـــى دراســـتنا كمـــا هـــو متوقـــع يف طريقــة التحقيـــق بواســـطة التـــدقيق الـــ تبـــىن: مرحلـــة تنفيـــذ المهمـــة-2

 للمسئولني حسب السلم التصاعدي هلرم التدقيق :

 االستطالع الخاص بالمراقبة الداخلية:

 آلخرالواحد عن اح للمدقق إجراء الفحص على جهاز املراقبة، يظهر نوعني أساسيني من اإلستطالع خمتلفني االسم

 _األجر على مستوى القسم.: موجه للمسئولني حسب هرم مصلحة التسيرياألول

 : موجه ملصلحيت احملاسبة واخلزينة على مستوى قسم املالية.الثاني

 مرحلة الفحص:-3

صـل يف بـدأ الف إحـرتام ممتائقي أنـه تنظيم مصلحة تسـيري األجـور: يبـني لنـا اإلختبـار اجلـاري علـى هـذا املنصـب أنـه مت فعـال تسـيري وثـ
 فروع ملصلحة التسيري األجور بغرض: 03املهام ما بني 

 05عــرب تسـيري األجــور تـتم لتسـيري اإلداري مللفـات املــوظفني مـع اإلشــارة لألجـور واحلركــات واملزايـا األخــرى املنجـزة مــن طـرف فــرعا-
 مراحل:

صـححة انـت املعلومـات مكاقبـة إذا  حملضـر اإلثبـات بغـرض املر  عند إستالم وثائق األجـور ختضـع إىل الفحـص الثـاين المرحلة األولى:

بعـني اإلعتبـار  يت مل تـتم وأخـذهافهرست ال قد أخذت بعني اإلعتبار يف هذه املرحلة منر إىل املرحلة التالية وإال يتم يف اإلثبات األول
 باملؤسسة يف األجر القادم.

 ى يومية األجور وعلى حالة السداد.اخلضوع إىل الشطب اجلاري لألجور عل المرحلة الثانية:
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 مللتبليـغ عـن الـيت عتبـار وا: فحـص كشـوف األجـور إذا كانـت البنـود احلاصـلة مصـححة وحمصـلة قـد أخـذت بعـني اإلالمرحلة الثالثة

دي أي إحتجــاج مــن يلها لتفــاتــتم علــى نفــس اليوميــة وبــاألمحر هبــدف إخبــار العــون بــأن إنشــغاالته أخــذت بعــني اإلعتبــار ومت تســج
 .طرفه

مـــع إيقـــاف  جملمـــوع العــامحــاالت الســـداد ليوميــة األجـــور مــع تصـــحيح اجملمــوع صـــفحة بصــفحة، اإجــراء فحـــص  المرحلــة الرابعـــة:

 اجملموع الفرعي وتسليمها إىل اهليئة املعنية.

 كشوف أجور األعوان وتسليمهم يف شكل ظرف مغلق هليئاهتم.  القيام بفرز المرحلة الخامسة:

  المعلوماتية:النشاطات 

ريط توثيـق علـى مسـتوى شـ اإلعالم اآليل وكـل نسـخة تكـون حمفوظـةنسخة حمفوظة لنظام األجر على مستوى قسم املؤسسة  متلك-
  املعطيات.

اعـدة البيانـات ل التعديالت تكون حمظوظة على مستوى املوزع الذي يتلقى كل املعطيـات أوتوماتكيـا علـى شـكل ملـف ضـمن قك-
G.S.A.O ما يضمن محاية كل املعطيات. 

 . GESSOR) بإستعمال نظام sللنظام ( الحظنا أن وسيلة اإلعالم اآليل متثل قوة-

 . 1999لفرعني تسيري العمال وفرع التقدميات اإلجتماعية منذ اأما على مستوى -

 . 2005ألجر، هناك تطبيق جديد مطبق منذ أو على مستوى فرع تسيري ا-

 إىل يومنا هذا 2005 1999-2004 املصلحة
ني حتصــيل يــدوي لألعــوان املــؤقتني والــدائم تسيري األجر

، ممـــا ميثـــل   CLIPPERحتـــت تطبيـــق 
 كسب كبري للوقت.

إســــــتغالل املتغــــــريات يكــــــون أوتومـــــــاتيكي 
 إبتداءا من قاعدة املعطيات.

 مراقبة األجر (نظام المركزية):

 لوماتية .املعطيات املع توجه مركزية معاجلة األجور لكل األعوان الدائمني على مستوى مركز معاجلة SHإجراء جمموعة - 

رات طريــق رســالة نصــية إلســتما مــن كــل شــهر) وبعداملراقبــة واإلثبــات هــذا املركــز يرســل عــن 20يف هــذا املنــوال كــل �ايــة الشــهر (-

ي علـى أظفني الـيت حتتـوي اتيـة للمـو سـتمارات مركـز معاجلـة املعطيـات املعلوماألجر مرفوقة يكـل احلويصـالت ودفـاتر اليوميـة لألجـر وإ
 وثائق حنو املركب.املقر حيث يتم طبع وتوزيع تلك ال تعديالت، وهذا على مستوى
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 خاتمة الفصل

اسـة جعلنـا، نقـوم بدر  لتنميـة، ممـاامؤسسة سونطراك هي مؤسسة هلا إمتداد تارخيي وتعد من أكرب املؤسسات يف اجلزائر، تساهم يف   

وذلـك ؤسسـة  تقيـيم أداء املحلسـابات يفتطبيقية لفعالية التدقيق يف أحد هذه املؤسسات اإلقتصادية،  ومنه إسـتنتجنا أمهيـة التـدقيق ا

 و�ا تعد من أكرب املؤسسات اليت يعتمد عليها اإلقتصاد الوطين ككل.للحفاظ على مركزها ك
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 خاتمة عامة

فـة شخصـية ومعرفــة شخصــية ومعر  مـن خـالل الدراســة الـيت قمنـا هبــا تبـني أن مهمـة التــدقيق حتتـاج إىل تـوفر صــفات ذاتيـة ومهـارات  

طــاء رأي فــين نتقــادا مــن أجــل إعبفحصــها إ واســعة وإملــام تــام باملبــادئ احملاســبية املتعــارف عليهــا وبأنظمــة احملاســبية املاليــة الــيت يقــوم

هـة، أمـا جالرباهـني هـذا مـن و باألدلـة  احلقيقيـة باإلضـافة إىل ذلـك يكـون املركـز املـايل للمؤسسـة مـدعما رأيـه حمايد، يوضح فيه الصـورة

ني ســم سياســتها ومــن بــراراهتــا ور تســتخدم القــوائم املاليةوتعتمــد علــى تقريــر إلختــاذ قمــن جهــة أخــرى فــإن التــدقيق خيــدم عــدة طوائــف 

ز املـايل كو�ـا ترفـع املركـلقتصـادية ئات احلكوميـة واملسـامهني وذلـك يف ظـل الظـروف اإلهذه الطوائف املستثمرين ورجال األعمال واهلي

كـان   دمها املـدقق سـواءلتقـارير يقـاللحسـابات اخلتاميـة، وهـذه خاصة عندما تكون التقارير سليمة مـن خـالل التعبـري الـدقيق والسـليم 

ات التصــحيحية ذ اإلجــراءتصــة بتعيــني هــذا األخــري بإختــاداخلــي أو خــارجي أي داخــل أو خــارج املؤسســة حيــث تقــوم اجلهــات املخ

 أو تقـدمي قـرارات تالس والغـشاحللول واإلقرتاحات من أجل تفـادي اإلخـالالزمة سواء كان ذلك خيص التصحيح األخطاء أو تقدمي 

جنـد أن  ئج املؤسسـة، ومنـهاتحسني نتمستقبلية إلدارة حول قضايا ذات الطابع املايل مثل الرقابة والتقديرات وهذه األهداف تسعى ل

اع أداء املؤسسـة بة وبالتـايل إرتفـاذ الصـائالتدقيق أحد العوامل املؤثرة يف رفع األداء ألن املالحظات اليت يعطيهـا املـدقق تسـاعد يف إختـ
 إىل األحسن.

 إختبار الفرضيات:

 خالل الدراسة نؤكد الفرضيات املطروحة يف املقدمة:من   

صــية وإملـام تــام ومهـارات شخ إطـالع املـدقق علــى السـجالت والـدفاتر واملســتندات لتـوفره علـى صــفات ذاتيـةحــق الفرضـية األولـى: 

 ولى"تبث الفرضية األيا ما هذ"ر.املبادئ احملاسبية املالية اليت يقوم بفحصها إنتقادا من أجل إبداء رأيه احملايد يف التقري

فره مـن أدلـة حسـن هلـا ملـا تـو  يت تعطـي شـكلإىل أنه يعتـرب مـن الركـائز األساسـية الـ دور مايل يف املؤسسة لتدقيقإن ل الفرضية الثانية:

 ا مــا يتبــثهــذ." ها.رســم سياســتو وبــراهني مــن جهــة خيــدم عــدم طوائــف تســتخدم القــوائم املاليــة وتعتمــد علــى تقريــر إلختــاذ قراراهتــا 

 الفرضية الثانية".

 هـذا املختلفـة ملواردهـا األمثـل داماالسـتخ مـن التحقـق إىل األداء تقيـيم بعمليـة قيامهـا خـالل مـن املؤسسـة دفهتـ الفرضـية الثالثـة: 
 " معـا والفعالية للكفاءة احتقيقه مدى من تتأكد أ�ا أي ،هتاسطر  اليت األهداف حتقق مدى من تتأكد أخرى جهة ومن جهة، من
 ." األولى الفرضية ينفي ما هذا

 النتائج:
 مفاهيم إذن فهو علم قائم بذاته.مر التدقيق بعدة تطورات وعرف عة  -
 ة.اعه خمتلفيتوفر التدقيق على عدة معايري اليت يستعني هبا املدقق ألداء مهنته، كما يشمل على أنو  -
 ضرورة وجود التدقيق يف املؤسسة مهما كان نوع نشاطها. -
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 يعترب املدقق اجلوهر األساسي يف عملية التدقيق. -
ة، ق املهنــة، اخلــرب هــين، أخــاليف املــدقق وهــي ضــرورية تشــمل التأهيــل العلمــي وامل يعتمــد التــدقيق علــى معــايري جيــب توفرهــا -

 واإللتزام بالقواعد.
 للمدقق حقوق يتمتع هبا، كما عليه واجبات ومسئوليات. -
 تعترب الرقابة الداخلية األساس الذي يعتمد املدقق عند وضع خطة العمل. -
 تسعى املؤسسة لتحقيقه.رفع األداء هدف  -

 ت:اإلقتراحا
 بال:ملؤسسة مستقادراسيت هلذا املوضوع متكنا من الوصول إىل بعض اإلقرتاحات والتوصيات اليت تساعد  من خالل  

علــى أكثــر  إلطالعنــا امنــا بــالرتبص واجهتنـا عــدة صــعوبات، كـون هــذا البحــث حيتــوي علـى موضــوع يــدفع املؤسسـةعنـد قي -
ل دراســـته هـــذا ه يف التوصـــالتطبيـــق لـــذا عليهـــا حماولـــة مســـاعدتوثـــائق ســـرية هـــذا مـــا حيـــرم الطالـــب مـــن معرفـــة مـــا جيـــري يف 

 يساعده يف جمال عمله  مستقباال.
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 Activité Aval 
Direction Audit 
 
Audit/AUO/N°                     Aîn El Bia, le   
 
 
  
Objet : Rapport d’audit du respect des procédures de réapprovisionnements 

au niveau du complexe GP1Z. 
 
 
Veuillez trouver ci-joint notre rapport d’audit dont le thème est cité en 
objet. 
 
La mission d’audit supervisée par M. FETTOUHI, chef de département Audit 
Opérationnelle /AUD/Aval a été effectuée par Mme. AMOU, chef de mission 
et Mme. BENDANI, Mme. RAHAL et M.DJEMAI  auditeurs durant la période 
allant du 17/02/2007 au 07/03/2007 au niveau du complexe GP1Z. 
 
Ce rapport a fait l’objet d’une validation avec le staff GP1Z au cours d’une 
séance en date du 28/04/2007. 
 
Le complexe GP1Z a transmis ses commentaires sur le projet de rapport en 
date du 16/06/2007, ci-joint au rapport. 
 
Une synthèse de quatre pages, élaborée en votre attention précède Le 
rapport dont les principaux constats relevés se résument comme suit :  
 

- Le processus de réapprovisionnement incluant la base de données 
GATIOR n’est pas décliné en procédures formelles. 

- L’analyse permettant le recensement des articles par mouvement est 
laissée à l’appréciation des cadres gestionnaires. 

- Non détermination des paramètres de gestion selon les modalités 
arrêtées par le système «A». 

 
 

Monsieur le Vice-Président AVAL 
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- Absence dans la base de données GATIOR  des paramètres de gestion 
pour une majorité d’articles. 

- Les données servant à l’analyse des consommations annuelles pour le 
réapprovisionnement ne sont pas fiables. 

- La tenue des fiches de stock n’est pas satisfaisante. 
- Augmentation de la valeur de stock due aux pièces non mouvementées 

appelées à être reformés. 
- Insuffisance dans la prise en charge des cas de rupture de stocks. 
- Equipement stratégique parqué au niveau du magasin en situation 

irrégulière 
- Acquisition d’investissements prise en charge par le département 

Approvisionnements. 
- Confusion dans l’utilisation du mode de convention. Il s’agit de contrats 

pluri annuels avec un seul fournisseur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P/La Directrice Audit/Aval 
 
D. MAMECHE 
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Feuille de Couverture : Section 220.2.B 
 

 
Réf./ Entretiens,CRE,                                                                                         Commentaires 
Objectif: S'assurer de la mise à jour des paramètres de Gestion. 
 
1. Vérifier le traitement des fiches Paramètre/Analyse des stocks concernées. 
2. Vérifier que les éléments suivants sont calculés et inscrits sur FP (pour l'exercice 

précédent) :                                                                                                                   
- nombre de sorties                                                                                                               
- nombre de ruptures                                                                                                                               
- consommation annuelle.                                             
- consommation exceptionnelle 

3. Vérifier que les éléments suivants sont calculés et inscrits sur FP:                                         
- consommation normale annuelle             
- consommation moyenne mensuelle                   
- taux de roulement                                         
- délai de réapprovisionnement 

4. Vérifier que la classification des articles est contrôlée et modifiée 
 

Conclusions : 
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Feuille de Couverture : Section 220.2.A 
 

 
Réf/C.R.E220.3.1, Etude d’échantillon, Rapprochement                                                   Commentaires 
Objectif: S’assurer que les articles sont recensés par mouvement 
 

1. Vérifier que les FA sont triées selon les besoins en réapprovisionnement; 
2. Vérifier que la quantité solde est comparée avec la quantité physique  
3. Vérifier le tri et la séparation des FA selon l'urgence;  
4. S’assurer de la préparation du bordereau d'envoi pour chaque groupe de FA ; 
5. S’assurer du déclenchement du réapprovisionnement.  

 
Conclusions : 
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Date : 21/02/2007 
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CF : FRAP 220.2.A.4.1 

FRAP 220.2.A.4.2 
FRAP 220.2.A.4.3 
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