
  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي 

 جامعة عبد احلميد بن ابديس  مستغامن 

 ة و علوم التسيرييكلية العلوم االقتصادية والتجار   

 علوم املالية واحملاسبةقسم ال

 ماسرتنيل شهادة لمذكرة خترج مقدمة ضمن متطلبات 

 تدقيق حماسيب ومراقبة التسيريختصص : 

 

 والية مستغامنب حمافظ احلساابتحالة دراسة 

 

 : ذحتت إشراف األستا                                                        من اعداد الطالب :

 حممدعكرمي محو بن عنرت إمساعيل                                                           

 اعضاء اللجنة املناقشة :

 رئيسا

 مناقشا

 مقررا

 

 2014/2015السنة اجلامعية :
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 اخلامتة:

ومدى ضرورة املهمة املوكلة إليه احلساابت حمافظ هذه املذكرة بدراسة ومعاجلة عمل من خالل لقد قمنا 

 وفعاليتها يف ضمان حقوق املسامهني والشركاء، وهذا ابعتبار أنه رأيه حمايد ومستقل عن إدارة الشركة.

ساعدها على يو املؤسسة وم عليه يسعى إىل حتقيق اهلدف الذي تق احلساابتحمافظ وميكن القول أن 

الكشف من أجل مع عدم تدخله يف التسيري  والتدقيقاالستقرار، وذلك إبتباعه خطوات ومراحل منتظمة للرقابة 

احملاسبية، واقرتاح احللول املناسبة يف شكل توصيات ونصائح يقدمها للجمعية واملخالفات األخطاء عن خمتلف 

 العامة للمسامهني.

ألنه نظام جد مهم وله فوائد كبرية ابملؤسسة الداخلي التدقيق وجود نظام إىل ضرورة اإلشارة  كما جتدر بنا

 .ابملؤسسة)املدقق اخلارجي( يف مهمته وتوسيع معرفته العامة  احلساابتتسمح مبساعدة حمافظ 

ا األخذ وكنتيجة ملا سبق ذكره، يتوجب على مسريي املؤسسة للحفاظ على بقاءها وضمان السري احلسن هل

 وحماولة تطبيقها واالستفادة منها.احلساابت ابلتوصيات واحللول املقرتحة من طرف حمافظ 

 ومنه توصلنا اىل النتائج التالية :

 االستنتاجات : -أ

الذي حيكم  08-91مهنة حمافظ احلساابت مهنة شابة يف اجلزائر على النحو املبني يف التواريخ من مثل هذا القانون

 املعدل للقانون التجاري . 08-93 تشريعيذلك املرسوم ال

 للتدقيق عدة معايري يستعني هبا املدقق الداء مهنته . -1
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اليت تلجا اليها كل مؤسسة من اجل تصحيح االختالفات اصبح التدقيق احدى االدوات التحليلية  -2

صحة الواثئق والقوائم املالية واكتشاف اخلطا والعمل على تصحيحها , كما انه يوضح مدى مصداقية و 

 اليت تتعامل هبا املؤسسة .

 يتم التدقيق وفق اطار منتظم من اخلطوات املرتبطة طبقا للمعايري املتعارف عليها  -3

ان تنظيم حايل لوظيفة احملاسبة على مستوى املؤسسات ميثل صعوبة مؤكدة ملمارسة وظيفة حمافظ   -4

 احلساابت .

 التوصيات : -ب

ل ثحثنا وخاصة اجلانب التطبيقي اىل الكثري من املعلومات , اما فيما صخ  االقرتاحات لقد وصلنا من خال

 على تطور مهنة حمافظ احلساابت مستقبال .والتوصيات اليت تساعد 

 فان تقدمي دعم افضل للمهمات الطموحة  على الفور والرقي مبهنة حمافظ احلساابت يتطلب مايلي :

انتاج مهارات التدريب املالئم لطموحات الوظيفة, لتطور ونشراملبادئ  التاهل وتنفيذ نظام قادر على -

 التوجيهية واملعايري واالجراءات يف التدقيق .

 احلساابت . اجياد نصوص اضافية من خالل تطوير ونشر مدونة الخالقيات املهنة حملافظ -

 اجياد ونشرتوجيهات وضوابط وطرق يف موضوع املراجعة . -

ئف احملاسبة والضوابط الداخلية والتدريب واحملاسبة وفقا للنظام احملاسيب املايل الن جيب اعادة اتهيل وظا -

 ذلك اصبح يشكل عائقا امام املهنة .
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كونه مقياس ندرسه خالل ولقد حاولنا التوسع يف عرض موضوعنا من اجلانب النظري والتطبيقي ولوبشكل بسيط  

املكتبة اجلامعية وسامهنا يف تقدمي حملة عن هذا املوضوع , راجني الدورة ويف االخري نرجو ان نكون قدقمنا ابثراء 

 من هللا عزوجل ان يكون هذا العمل املقدم يف مستوى الشهادة .

 



 المحاسبي  التدقيقالفصل األول:                                         
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 متهيد :

يبدو من ظاهرة املعىن لكلمة "التدقيق" اهنا تنطوي على عمل رقايب يعتمد يف جوهره على نشاط الفحص 

والتحقيق الذي يتم ممارسته بواسطة شخص معني او جهة معينة بغرض احلصول على املعلومات االزمة للتحقق 

 رد ,واجناز االهداف .من تنفيذ املهام , وااللتزام ابملعايري ,واحلفاظ على املوا

ويعترب هذا الفصل مبثابة متهيد ضروري حىت ميكن االملام ببعض اجلوانب املختلفة للتدقيق ,وذلك قبل اخلوض يف 

 اجلوانب الفكرية والفنية املتعلقة هبذا الفرع من العرفة .
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 :مدخل إىل تدقيق احلساابتاملبحث األول: 

 : 1قالتارخيي للتدقيالتطور  املطلب األول:

نشأهتا من حاجة اإلنسان إىل التحقق من صحة البياانت احملاسبية اليت يعتمد عليها التدقيق تستمد مهنة 

يف اختاذ قراراته، والتأكد من مطابقة تلك البياانت للواقع، وقد ظهرت هذه احلاجة أوال لدى احلكومات، حيث 

وانن كانت تستخدم املدققني للتأكد من صحة تدل الواثئق التارخيية على أن حكومات قدماء املصريني والي

 احلساابت العامة.

ابلدفاتر والسجالت للوقوف على مدى صحتها وهكذا جند أن  بتة ثاملدقق وقتها يستمع إىل القيود امل وكان

فشمل التدقيق ( ومعناه يستمع، مث اتسع نطاق Audireمشتقة من الكلمة الالتينية ) (Auditingكلمة تدقيق )

خمتلفة، خصوصا بعد التطور الذي حدث يف العامل االقتصادية من مشاريع ومؤسسات  لقطاع اخلاصاوحدات 

 احملاسيب إبتباع نظام القيد املزدوج كما ورد يف موسوعة لوڤا ابشيليو.

احملاسبة الذي ساعد يف تطور فقد أدت سهولة استعمال النظام يف انتشار تطبيقه، ذلك االنتشار 

ابية للسجالت ومطابقة الدقة احلسالتأكد من ت حاجة صاحب أو أصحاب املشروع إىل والتدقيق، فقد نشأ

وما تضمنه األموال ذلك لواقع حال املشروع، وقد زادت تلك احلاجة نتيجة اتساع حجم املنشآت وظهور شركات 

أبجر عنهم للقيام  حساابت كوكالءذلك من فصل بني ملكية املشروع وإدارته، مما دعا املسامهني إىل تعيني مدققي 

 مبراقبة أعمال اإلدارة.

                                      
 .20، 19، ص2004عمان –، دار وائل النظرية: الناحية لحساباتاخالد أمين عبد هللا، علم تدقيق 1 
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أتسست كلية  ، حيث1581( إبيطاليا عام Venusيف )التدقيق ميدان ولقد ظهرت أول منظمة مهنية يف 

(Roxomatiوكانت تتطلب ستة سنوات مترينية جبانب النجاح يف االمتحان اخلاص ليصبح ) خبري  الشخص

مث اجتهت الدول ، التدقيقشرط من شروط مزاولة مهنة  1669عام حماسيب، وقد أصبحت عضوية هذه الكلية يف 

 األخرى إىل تنظيم هذه املهنة.

مهنة مستقلة  احلساابتوقد كان لربيطانيا فضل السبق يف هذا التنظيم املهين حيث أصبحت عملية تدقيق 

أن املهنة نشأت هناك قبل ذلك  ابلرغم من 1854مببادرة سنة يني القانونيف بريطانيا عندما أنشأت مجعية احملاسبني 

من بقصد محاية املستثمرين التدقيق ينص على وجوب  1872يف عام  ، وقد جاء قانون الشركات1773بكثري سنة 

خطوات هامة إىل األمام حيث ساعد على التدقيق مبهنة القانون تالعب الشركات أبمواهلم، وقد دفع هذا 

 نشأت من جرائه.االهتمام هبا وانتشار بسبب احلاجة اليت 

، )املعهد 1882، الوالايت املتحدة األمريكية عام 1881أما الدول التالية يف هذا السياق فكانت فرنسا عام 

، فنلندا عام 1904، اسرتاليا عام 1902، كندا عام 1896(، أملانيا عام 1916القانونيني األمريكي للمحاسبني 

 عاملنا احلاضر.وهكذا حىت أصبح ال خيلوا منها بلد يف ، 1911

 : التدقيقتعريف املطلب الثاين: 

ليس هناك تعريف متناسق مشهور مت اإلمجاع على إن تدقيق احلساابت هو مصطلح واسع االستعمال إذ 

 قبوله.

 والتعريفات اليت طرحت لتدقيق احلساابت ركزت على بيان أهداف وجماالت عملها.

 ه:تدقيق احلساابت على أن وبصفة عامة ميكن تعريف
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التدقيق فحص ألنظمة الرقابة الداخلية والبياانت واملستندات واحلساابت والدفاتر اخلاصة ابملشروع حتت 

لذلك املشروع  فحصا انتقاداي منظما، بقصد اخلروج برأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل

 .1اله من ربح أو خسارة يف تلك الفرتةيف هناية فرتة زمنية معلومة، ومدى تصويرها لنتائج أعم

على أنه عملية منظمة لتجميع وتقييم األدلة املتعلقة بنتائج التصرفات واألحداث التدقيق كما يعرف 

 .2االقتصادية للتحقق من درجة التطابق بني هذه النتائج واملعايري املوضوعة وتوصيل النتائج إىل األطراف املعنية

ه فحص انتقادي يسمح بتدقيق املعلومات النقدية من طرف املؤسسة واحلكم كما يعرفه البعض على أن

 .3املقامة اليت أنتجت تلك املعلومات ليت جرت و النظمعلى العمليات ا

علـى أنه عملية منتظمة للحصول علـى القرائن املرتبطة ابلعناصـر الدالة على التدقيق عرف  كذلك

موضوعية لغرض التأكد مـن درجـة مسايرة هذه العناصر للمعايري األحداث االقتصادية، وتقييمها بطريقة 

 .4املوضوعية، مث توصيل نتائج ذلك إلـى األطراف املعنية

 يتضمن النقاط التالية:التدقيق مما سبق ميكن أن جند أن 

تعتمد على التخطيط املسبق ملا سوف يقوم به التدقيق هو عملية منتظمة أي أن عملية التدقيق  .1

 املدقق.

 وتقييمها من قبله بطريقة موضوعية. أمهية حصول مدقق احلساابت على األدلة والقرائن املالئمة .2

 الشخصي.مدى االلتزام ابلعناصر حمل الفحص للمعايري املوضوعية كأساس للتقييم وإبداء الرأي  .3

                                      
 .13 المرجع السابق، ص خالد أمين عبد هللا،1 

 .5، ص1998 اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، المراجعة، تطبيقات في أصول لبيبفيومي، وعوض محمد ال2 

 .14، ص2009عمان –رية، دار المسيرة الناحية النظ –غسان فالح المطارنة، تدقيق الحسابات المعاصرة 3 

، الجزائربن عكنون،  المركزيةالساحة ديوان المطبوعات الجامعية من الناحية النظرية إلى تطبيق، الحسابات ومراقبة المراجعة محمد بوتين، 4 

 3ص
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هو وسيلة  التدقيقتنتهي إبيصال نتائج فحص املدقق لألطراف املعنية مما يعين أن التدقيق إن عملية  .4

 إيصال.

 

 :واحملاسبة  التدقيقاملطلب الثالث: الفرق بني 

هو فرع التدقيق ترتبط ارتباط قوي ابلقوائم املالية مما أدى للفهم اخلاطئ أبن التدقيق من املالحظ أن عملية 

مستقل بذاته نظام التدقيق زالة هذا الفهم وتوضيح العالقة بينهما، أصبح من الضروري إمن فروع احملاسبة، هلذا 

ولكنه يعتمد اعتمادا كبريا على نتائج احملاسبة مما أدى إىل وجود عالقة وطيدة بينهما، ولكن لكل منهما ماهيته 

 .1وطبيعته اليت متيزه عن اآلخر

 :2يف النقاط التاليةوالتدقيق وميكننا التفريق بني احملاسبة 

 

 التدقيق احملاسبة

علومات علم جتميع وتبويب وتلخيص وإيصال امل

 القوائم املالية.من خالل 

علم حتليل وفحص انتقادي لسجالت والقوائم 

 املالية.

من خالل تقوم بقياس األحداث املالية يف املنشأة 

إعداد قائمة الدخل وتوصيل األوضاع املالية 

 لألطراف املعنية.

يقوم بفحص القياس احملاسيب واملعلومات املالية اليت 

 نتيجة أعمال املنشأة.مت اإلفصاح عنها حول 

                                      
 .54، ص2009عمان  -، دار الرايةالحسابات والتدقيقزاهرة توفيق سواد، مراجعة 1 

 .16مرجع سابق، ص  طارنة،غسان فالح الم2 
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احملاسب موظف يتبع إلدارة املنشأة ويتقاضى أجره 

 من اإلدارة.

املدقق شخص حمايد مستقل من خارج املنشأة يقوم 

بعمله مقابل أتعاب حتدد يف العقد املوقع بينه وبني 

املنشأة إذا كان خارجيا، إما إذا كان داخليا فهو 

 .يتبع إلدارة املنشأة ويتلقى أجرا منها

التدقيق احملاسب رمبا ال يكون لديه معلومات حول 

 وإجراءاته.

املدقق جيب أن يكون لديه معرفة ابملبادئ احملاسبية 

 وطرقها.

احملاسب غري ملزم بتقدمي تقرير حول القوائم املالية 

 اليت مت إعدادها.

املدقق مطالب بتقدمي تقرير يتضمن رأيه حول عدالة 

 للوضع املايل احلقيقي للمنشأة. القوائم املالية ومتثيلها

احملاسب موظف دائم يف املنشأة يقوم بعمله 

 ابنتظام.

املدقق اخلارجي يعني كل سنة بعقد، وليس دائم 

العمل يف املنشأة، أما املدقق الداخلي فهو موظف 

 داخل املنشأة.

 

 : الفرق بني احملاسبة والتدقيق 1اجلدول رقم 

 

 

 

 : تاحلسااب دقيقت: أهداف  رابع املطلب ال
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متثل األهداف بصفة عامة الغاايت املرجو حتقيقها من نشاط معني، ويتمثل اهلدف الرئيسي للمراجعة 

 احليادية )املستقلة( يف التعبري الصادق عن الرأي يف القوائم املالية املعدة عن هذا النشاط.

 هداف حديثة.أهداف تقليدية، وأ :1إال أننا ميكن أن منيز بني نوعني من األهداف

 الفرع األول: األهداف التقليدية:

 أهداف رئيسية: .1

 التحقق من صحة ودقة وصدق البياانت احلسابية املثبتة يف الدفاتر ومدى االعتماد عليها. -

 حمايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايل.إبداء رأي فين  -

 أهداف فرعية: .2

 يف الدفاتر والسجالت من أخطاء وغش.اكتشاف ما قد يوجد  -

 تقليص فرص ارتكاب األخطاء والغش لوضع ضوابط وإجراءات حتول دون ذلك. -

 السياسات اإلدارية واختاذ القرارات حاضرا ومستقبال.اعتماد اإلدارة عليها يف تقرير ورسم  -

 .اراهتمالستثم ةالقرارات املناسبمن اختاذ ومتكينهم  طمأنة مستخدمي القوائم املالية -

 مساعدة مصلحة الضرائب يف حتديد مبلغ الضريبة. -

 احلكومية ومساعدة املدقق.االستمارات  وملء تقدمي التقارير املختلفة -

-  

 :2وميكن حصر األهداف التقليدية ملدقق احلساابت يف الشكل التايل

                                      
 .19المرجع السابق، ص  زاهرة توفيق سواد،1 
 18مرجع سابق، ص  غسان فالح المطارنة،2 
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 (: األهداف التقليدية ملدقق احلساابت1الشكل رقم )

 
عمان –الناحية النظرية، دار املسرية  –غسان فالح املطارنة، تدقيق احلساابت املعاصرة  :املصدر

 18،ص2009

 األهداف احلديثة:الفرع الثاين: 

التدقيقأهداف   

 إبداء رأيأهداف رئيسية:  اكتشافمنع و أهداف ثانوية: خاصة أهداف

 السرقة األخطاء

 األخطاء الكتابية
 

 األخطاء في تطبيق المبادئ
 

 المعوضةاألخطاء 
 

 األخطاء  المتكافئة

 اختالس النقدية 

التالعب في حسابات 
 البضائع

 الييتالعب احت

 أخطاء إرتكابية اء الحذف والسهوأخط

 حذف كلي حذف جزئي
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االقتصادي وأثر العوملة على اقتصادايت الدول فقد  واالنفتاح األعمالبعد التطور الذي حصل يف بيئة 

خدمات أهم الكتشاف األخطاء والغش وغريها من من املدقق تقدمي مما تطلب التدقيق تغريت النظرة إىل 

من أجل حتقيق األهداف العصرية اليت تتالءم وبيئة األعمال احلالية حيث التدقيق األهداف التقليدية ليقوم بعملية 

 :1اليوم على النحو التايلالتدقيق أصبحت أهداف 

 عدم حتقيق األهداف املوضوعة من قبل املؤسسة.مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على أسباب  -

 تقييم النتائج اليت مت التوصل إليها مقارنة مع األهداف املرسومة. -

العمل على حتقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاية اإلنتاجية والقضاء على اهلدر واإلسراف يف مجيع  -

 نشاطات املؤسسة.

 حتقيق أكرب قدر ممكن من الرفاهية للمجتمع. -

 : التدقيق: أمهية ام ب اخلاملطل

إن ظهور الثورة الصناعية يف القرن التاسع عشر أحدث تغريات جذرية يف عامل الصناعة والتجارة بصفة 

متنوعة ووسائل خاصة ويف جماالت احلياة بصفة عامة، فتحول املصنع الصغري إىل مؤسسة كبرية ذات نشاطات 

قانونية، كذلك من انحية النشاط فظهرت املؤسسات ذات من الناحية ال خمتلفة، فتعددت أشكال املؤسسات

من إحالة األمر لذوي االمتداد اإلقليمي والوطين وتبعها ظهور املؤسسات املتعددة اجلنسيات فكان البد 

االختصاص من مسريين وماليني واستلزم وجود رقابة حتمي أموال املستثمرين من تعسف املسريين، وهو ما يفرتض 

تتم بواسطة أفراد من  سواء كانت خارجية تتم بواسطة أفراد من خارج املؤسسة ومراجعة داخلية داخل املؤسسات

                                      
 19مرجع سابق، ص  غسان فالح المطارنة،1 
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داخل املؤسسة، فأصبح املراجع مبثابة الساهر على مدى إثبات صحة ودقة وسالمة القوائم املالية واخلتامية ومدى 

 .1إمكانية االعتماد عليها

العديد من األطراف اليت جتد هلا مصلحة يف التعرف على وعليه فإن القيام بعملية تدقيق جيب أن ختدم 

 :2عدالة املركز املايل للمؤسسة ومن هذه األطراف

 إدارة املؤسسة: .1

مهما يف إدارة املشروع حيث أن اعتماد اإلدارة يف عملية التخطيط واختاذ القرارات احلالية التدقيق يعترب 

املدقق حافزا للقيام هبذه املهام، كذلك يؤدي تدقيق القوائم املالية جيعل من عمل التدقيق واملستقبلية والرقابة على 

 إىل توجيه االستثمار ملثل هذه املؤسسة.

 املؤسسات املالية والبنوك: .2

ذا أمهية خاصة ملثل هذه املؤسسات عند طلب العميل لقرض معني أو متويل مشروع حيث  التدقيقيعترب 

القرار ومنح القرض أو عدمه على القوائم املالية املدققة حبيث توجه أن تلك املؤسسات تعتمد يف عملية اختاذ 

 اهلا إىل الطريق الصحيح والذي يضمن حصوهلا على سداد تلك القروض يف املستقبل.أمو 

 

 

 

 اجلهات احلكومية: .3

                                      
 .18المرجع السابق، ص  زاهرة توفيق سواد،1 
 .20-19مرجع سابق، ص  غسان فالح المطارنة،2 
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ض تعتمد اجلهات احلكومية على القوائم املالية املدققة يف الكثري من األغراض مثل الرقابة والتخطيط، فر 

الضرائب، منح القروض والدعم لبعض النشاطات، ابإلضافة إىل االحتادات والنقاابت تعتمد على القوائم املالية 

 املؤسسة وأي طرف آخر.املدققة يف حالة نشوب خالف بني 

أن أمهية  2002املراجعة يف عام معايري عند إصدارها  (Ifasلقد بينت جلنة االحتاد الدويل للمحاسبني )

 تكون على سبيل املثال يف: التدقيق

املقدمة إىل البياانت املالية يساعد مدققي احلساابت املستقلون على احملافظة على أمانة وكفاءة  -

 وذلك كدعم جزئي للقروض وحاملي األسهم للحصول على رأس املال.املالية املؤسسات 

املؤسسات ويسامهون ابستقالل موارد املاليون التنفيذيون يف اإلدارات املالية املختلفة يف يعمل املدراء  -

 املؤسسات بفعالية وكفاءة.

 يساعد خرباء الضرائب يف بناء الثقة والكفاءة عند التطبيق العادل للنظام الضرييب. -

 يساعد يف وضع القرارات اإلدارية السليمة. -

 : التدقيق: فروض دساملطلب السا

األخرى، كما عرفه األفكار واملقرتحات والقواعد الفرض هو معتقد ومتطلبات سابقة وأساسية تعتمد عليها 

البعض أبنه قاعدة حتظى بقبول عام وتعرب عن التطبيق العملي وتستخدم يف حل نوع معني من املشاكل وترشيد 

 السلوك.

 :1وتتمثل الفروض األساسية اليت تعتمد عليها نظرية املراجعة يف اآليت

                                      
 .16ق، ص المرجع الساب زاهرة توفيق سواد،1 
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 اجع ومعدي املعلومات املالية.ليس هناك تعارض حمتمل يف املصاحل بني املر  .1

بناء على الفرض األول يتمثل الفرض الثاين يف أن املراجع يستطيع احلفاظ على نزعة الشك املهنية  .2

 بداخله وهي التزام احلياد واالستقاللية.

 فقط وتعين املقومات الذاتية اليت تتعلق بشخص املراجع وتكوينه العلمي.يتصرف املراجع كمراجع  .3

اجع ابلتزامات املهنية احملددة أو القابلة للتحديد هذه االلتزامات تتمثل يف املقومات املوضوعية يلتزم املر  .4

 من تشريعات وما تصدره من اهليئات املهنية من إحكام وقواعد وضماانت.

االقتصادية ميكن التحقق منها ومراجعتها، وهذا يعكس عدم التأكد والبحث ومجع أدلة  املزاعم أو النتائج .5

 ثبات الكافية والصاحلة إلزالة حالة عدم التأكد.اإل

نظام الرقابة الداخلي ميكن االعتماد عليه، وذلك بسبب األهداف املرجو حتقيقها من وضع نظام للرقابة  .6

داخل التنظيم وهو محاية أصول املؤسسة واختيار دقة البياانت احملاسبية وحتفيز الكفاءة التشغيلية اليت أصبحت 

 .التدقيقلعلم  متثل حمول مهم

ما مل يكن هناك العكس فإن ما حدث يف املاضي سيحدث يف املستقبل وهذا الفرض يتعلق بكمية ونوع  .7

 األدلة اليت ميكن مجعها.

العرض العادل والصادق يعين ضمنيا استخدام مبادئ احملاسبة املتعارف عليها أو أية معايري أخرى  .8

 وقوانني الشركات والزكاة وغريها. متعارف عليها أو مقررة مثل قوانني الضرائب

 : التدقيق: فوائد سابعاملطلب ال



 المحاسبي  التدقيقالفصل األول:                                         

 13 

أو  التدقيقحمل للمؤسسة واليت من املمكن أن تكون ذات فائدة احلساابت هناك العديد من املزااي لتدقيق 

 املالك.

 :1وهيالتدقيق وعليه ميكن أن نذكر بعض فوائد 

يف ، واحلرص وااللتزام املؤسسةواحملاسبني يف دفاتر الإىل االلتزام من قبل املسجل يف التدقيق يؤدي  .1

 أداء عملهم.

والتالعبات اليت من املمكن أن حتدث من قبل املوظفني يف األخطاء يقوم التدقيق ابكتشاف  .2

 .املؤسسة

 أن حتصل على قروض إذا كانت حساابهتا مدققة.للمؤسسة ميكن  .3

 ند قيامها بتدقيق حساابهتا.بسهولة ووضوح ع املؤسسةعلى  ميكن حتديد ضريبة الدخل .4

 قد مت تدقيقها.بسهولة يف حالة وجود سجالت وحساابت ميكن حتديد مثن شرائها  املؤسسةعند بيع  .5

 والعاملني حول األجور والرواتب.املؤسسة املدققة يف حالة نشوء خالف بني احلساابت تساعد  .6

نه يسهل على شركة التأمني فإ خلسائر نتيجة كوارث )حريق، فيضاانت(املؤسسة يف حالة تعرض  .7

 .املؤسسةمت تدقيقها يف حساابت حتديد التعويضات عند وجود 

اإلجراءات من قبل املدقق ويتم اختاذ الرقابة الداخلية يسهل اكتشاف الضعف أو اخللل يف نظام  .8

 الالزمة لتحسينه.

                                      
 .22مرجع سابق، ص  غسان فالح المطارنة،1 
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سجالت الاتر و ابالحتفاظ ابلدفاملؤسسة هو أحسن وأفضل وسيلة للحكم على مدى التزام التدقيق  .9

 .املؤسسةوالتشريعات املعمول هبا يف دولة  احملاسبية الدولية والقواننيوفقا للمعايري 

ويستطيع تقدمي  احلساابتأن تستفيد من خربات املدقق الذي يقوم ابستمرار بتدقيق للمؤسسة ميكن  .10

 ي للمؤسسة.احملاسيب أو اإلدار الضعف يف النظام النصح واملشورة فيما خيص اخللل أو مواطن 

 

 :املبحث الثاين: أنواع التدقيق 

هناك العديد من األسس اليت يتم عليها تصنيف عمليات تدقيق احلساابت إىل عدة أنواع وكل نوع يتضمن 

إن مفهوم تدقيق أنواع خمتلفة لعملية تدقيق احلساابت، هذه األنواع تستعمل لغرض الوصف فقط، حيث 

 .1لف ابختالف الزاوية اليت ننظر منها إىل عملية تدقيق احلساابتاحلساابت ومبادئه العلمية ال ختت

 

 

 

 

 

 :2وابلرجوع إىل األدبيات يف هذا اجملال جند العديد من أسس التصنيف وهي

                                      
 .211المرجع السابق، ص  زاهرة توفيق سواد،1 
 .10، ص2005عمان  -الحديث، دار صفاء التدقيقأحمد حلمي جمعة، المدخل إلى 2 
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 اس  تصنيف التدقيق : 2الشكل 

 

 :التدقيق من حيث حدوده أنواع املطلب األول: 

 أسس التصنيف

 . من حيث الحدود1

 . من حيث التوقيت2

 .من حيث الفحص3

.منننن حينننث الجهنننة 4
 القائمة بالتدقيق

 .من حيث اإللزام5

 .من حيث الغرض6

 الجزئيالتدقيق 

 التدقيق الكامل

 التدقيق النهائي

 التدقيق المستمر

 التدقيق االختباري

 التدقيق التفصيلي

 التدقيق الداخلي

 التدقيق الخارجي

 التدقيق اإللزامي

 التدقيق االختياري

 تدقيق التكاليف

 التدقيق ألغراض خاصة

 يالتدقيق اإلدار
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 : 1الكامل التدقيقالفرع األول: 

وهي املراجعة اليت ال يواجه فيها املراجع أية قيود على نطاق أو جمال عمله تفرضها عليه اإلدارة، لكن يتعني 

بغض النظر عن نطاق الفحص عليه يف هناية األمر إبداء رأيه الفين عن مدى سالمة القوائم املالية ككل، 

سؤولية الكاملة عن مجيع املفردات حىت تلك اليت مل ختضع واملفردات اليت مشلتها اختباراته، حيث إنه يتحمل امل

 للفحص.

 : 2اجلزئي التدقيقالفرع الثاين: 

يتضمن وضع قيود  التدقيقالذي يقتصر فيه عمل املدقق على بعض العمليات املعنية أي أن التدقيق وهو 

ليات املطلوب تدقيقها على سبيل على نطاق، أو اجملال، ويراعي أن اجلهة اليت تعني املدقق هي اليت حتدد العم

املكلف به وبذلك يتطلب التدقيق مسؤولية املدقق يف جمال أو نطاق أو حدود احلصر، ويف هذه احلالة تنحصر 

واهلدف منه، حىت يتمكن املدقق من التقرير عن التدقيق يبني حدود األمر هنا وجود اتفاق كتايب )رسالة ارتباط( 

 قيام بشيء مل ينص عليه يف االتفاق.ج اليت توصل إليها كي ال ينسب إليه التقصري يف اخلطوات اليت اتبعت والنتائ

 اجلزئي ما يلي:التدقيق ومن امثل 

 االتفاق على تدقيق العمليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات. -

 االتفاق على تدقيق العمليات اخلاصة ابملخازن. -

 عينة.اآلجلة خالل فرتة م االتفاق على تدقيق العمليات -

 قائمة املركز املايل فقط. عناصراالتفاق على تدقيق  -

                                      
 .34، ص2003 -2002 اإلسكندريةوآليات التطبيق، الدار الجامعية المراجعة محمد سمير الصبان، نظرية 1 

 .11مرجع سابق، ص   أحمد حلمي جمعة،2 



 المحاسبي  التدقيقالفصل األول:                                         

 17 

 االتفاق على دراسة قدرة املؤسسة على سداد التزاماهتا.  -

تدقيق املؤسسة سواء كان كامال أو جزئيا يتوقف على االلتزام ومن العرض املقدم ميكن التوصل إىل أن 

املسامهة تتبع التدقيق الكامل، بينما شركات  القانوين هلذه املؤسسة وعالقتها ابملالك، ولذلك فإن شركات

الفردية فإن ذلك يتوقف على طبيعة االتفاق وعقد الشركة لتحديد طبيعة التدقيق واملؤسسات  األشخاص

 وحدوده.

 :التدقيق من حيث الفحص أنواع املطلب الثاين: 

 : 1الشامل )التفصيلي( التدقيقالفرع األول: 

تفصيلية أن يقوم املراجع مبراجعة مجيع القيود والدفاتر والسجالت واحلساابت أو ال وتعين املراجعة الشاملة

واملستندات، أي أن يقوم مبراجعة مجيع املفردات حمل الفحص، ومن املالحظ أن هذه املراجعة تصلح للمؤسسات 

أعباء عملية  سيؤدي استخدام هذه املراجعة إىل زايدة صغرية احلجم، حيث أنه يف حالة املؤسسات كبرية احلجم

 املراجعة وتعارضها مع عاملي الوقت والتكلفة اليت حيرص املراجع اخلارجي على مراعاهتا ابستمرار.

 

 

 : 2االختباري التدقيقالفرع الثاين: 

إبتباع أحد هذه التدقيق الذي يعتمد على اقتناع املدقق بسالمة نظام الرقابة الداخلية ويتم هذا التدقيق وهو 

 األساليب:

                                      
 .36، ص2002، الدار الجامعية الخارجيةالمراجعة محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، 1 

 .12مرجع سابق، ص   أحمد حلمي جمعة،2 
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 الشخصي.دقيق الت .1

 علم اإلحصاء )العينات اإلحصائية(. .2

إملام املدقق ابملفاهيم اإلحصائية اهلامة، مثل: يعتمد على اخلربة ومدى وإتباع املدقق ألحد هذه األساليب 

التدقيق ولذلك يعترب اجملتمع، العينة، الوسط احلسايب، التشتت، التوزيع الطبيعي، وكذلك طرق اختبار العينات 

التفصيلي ميثل االستثناء لذلك األساس ولقد مت التدقيق ي هو األساس السائد للعمل امليداين اآلن، وأن االختبار 

 عن تدقيق العينات. 530التأكيد على ذالك يف املعيار الدويل رقم 

زئي اجلوالتدقيق التفصيلي من انحية والتدقيق الكامل، التدقيق ومن اجلدير ابلذكر يف هذا اجملال التفرقة بني 

الكامل قد يكون التدقيق حيث أن االختباري من انحية أخرى، وذلك جتنبا للخلط بني هذه األنواع، والتدقيق 

تفصيلي إذ مت فحص مجيع القيود والدفاتر والسجالت واملستندات، يف حني أنه يكون اختبارا إذا مت فحص جزء 

 والدفاتر والسجالت واملستندات.معني من القيود 

اجلزئي قد يكون تفصيليا إذ مت فحص مجيع العمليات اليت يشتمل عليها ذلك التدقيق فإن  وكذلك احلال

 ، وقد يكون اختبارا إذ مت اختبار عينة من جمموع مفردات ذلك اجلزء.التدقيقاجلزء حمل 

 

 :التدقيق من حيث التوقيت أنواع املطلب الثالث: 

 :النهائي  التدقيقالفرع األول: 
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يتم بعد انتهاء السنة املالية وإعداد احلساابت والقوائم املالية اخلتامية ويستعان هبذا  الذيالتدقيق وهو 

األسلوب يف املؤسسات صغرية احلجم واليت ال تتعدد فيها العمليات بصورة كبرية وهلذا النوع من املراجعة جمموعة 

 :1من املزااي والعيوب وهي

 املزااي: 

يف البياانت أو األرقام اليت مت مراجعتها ألن مجيع احلساابت قد ختفيض احتماالت التالعب أو تغيري  .1

 مت تسويتها وإقفاهلا.

على املؤسسة إال بعد  عدم كثرة تردد املراجع ومعاونيهعدم ارتباك حدوث يف العمل داخل املؤسسة ل .2

 اإلقفال.

ديهم الوقت مع العديد من املؤسسات فال يتوفر ليفضلها الكثري من املراجعون الذين يتعاملون  .3

 الكايف على مدار السنة ملمارسة أسلوب املراجعة املستمرة.

 :2العيوب

تعترب مراجعة غري شاملة يف الغالب، ألن املراجع عادة خيتار عينة من كل نوع من العمليات ويرتك  .1

 الباقي دون فحص.

 ملتعارف عليها.ال تصلح ملؤسسات كبرية احلجم فقط تستغرق املراجعة وقتا طويال يزيد عن احلدود ا .2

ألهنا ال تعمل على كشف األخطاء أو االحنرافات بعد  الوقائي يغلب عليها األسلوب العالجي وليس .3

 وقوعها فعال وبعد انتهاء السنة املالية.

                                      
 .38مرجع سابق، ص   محمد سمير الصبان،1 
 .40، ص2002الجامعية، اإلسكندرية  محمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق، دار المعرفة2 
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وإرهاقهم التدقيق قد يؤدي إىل ارتباك العاملني يف مكاتب التدقيق قصر الفرتة الزمنية الفاصلة لعملية  .4

 اريخ السنة املالية للشركات اليت يراجعون حساابهتا واحدة أو متقاربة.خاصة إذا كانت التو 

عدم اهتمام العاملني ابملؤسسة أبداء أعماهلم لعلمهم أبن األخطاء لن تكتشف إال يف هناية السنة  .5

 وابلتايل لديهم الوقت الكايف لتسوية هذه األخطاء.املالية، 

 :املستمر  التدقيقالفرع الثاين: 

من خالل الذي يقوم فيه مدقق احلساابت إبجراء الفحص واالختبارات على مدار السنة أي  التدقيقهو 

املستمر يقوم مدقق احلساابت بتحديد التدقيق الرتدد على املؤسسة عدة مرات خالل السنة املالية، ومن خالل 

وعد احملدد بعد أن يقوم بعملية مراجعة برانمج زمين يتم االلتزام به ويف النهاية يقوم إببداء الرأي الفين احملايد يف امل

املستمر املؤسسات الكبرية احلجم اليت تتعامل بعدد  التدقيق ائية بعد إقفال الدفاتر يف النهاية السنة املالية، يالئم هن

 .1النهائي فيهاالتدقيق استخدام  اليومية حيث أنه يصعب كبري من العمليات

 :2أمهها املستمر بعدد من النقاط التدقيقيتميز 

 .األخطاءات املؤسسة أوال أبول وسرعة اكتشاف متابعة عملي .1

 مبجرد اكتشافها دون االنتظار حىت هناية السنة. أوال أبولاألخطاء معاجلة  .2

 املالية. املساعدة يف حل أي مشاكل مبجرد ظهورها دون االنتظار فرتة طويلة بعد هناية السنة .3

 .التدقيقاملساعدة يف زايدة نطاق  .4

                                      
 .28مرجع سابق، ص   غسان فالح المطارنة،1 

 .46مرجع سابق، ص   محمد السيد سرايا،2 
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عدة على إجناز األعمال يف الوقت املناسب وبشكل منتظم على مدار السنة املالية نظرا لشعور املسا .5

 العاملني بوجود املدقق وتردده عليهم بصفة مستمرة.

على مدار السنة املالية يتيح فرصة التدريب والتعليم ابلنسبة التدقيق عمل املدقق يف مكاتب انتشار  .6

 يث التخرج.دقي حللعاملني يف هذه املكاتب من مدق

 :1املستمر إال أنه يواجه بعض أوجه القصور اليت تتمثل يفالتدقيق وابلرغم من املزااي اليت يتمتع هبا 

قد حيدث نوع من التالعب بعد أن ينتهي املراجع من عمله، حيث من الطبيعي يف هذه احلالة أن ال  (01

 يقوم املراجع مبراجعة ما قام مبراجعته مرة أخرى.

ته يف ر ردد املراجع بصفة دائمة على املؤسسة إىل ارتباك العاملني وخاصة إذا كانت زايقد يؤدي ت (02

 .أوقات غري مناسبة

كثرة زايرة املراجع قد تنشئ أيضا نوعا من عالقات الصداقة مع العاملني مما قد يؤثر على مبدأ احلياد  (03

 .واالستقالل اليت جيب أن يتمتع هبا

و املزااي، مما جعل التطبيق العملي ئية واملستمرة عدد من العيوب النهايتضح لنا أن لكل من املراجعة  

 يتضمن تبين املؤسسات للمزيج بينهما لالستفادة من املزااي اليت يقدمها كل أسلوب.

 :التدقيق من حيث اجلهة القائمة ابلتدقيق أنواع املطلب الرابع : 

 :التدقيق الداخلي الفرع األول: 

                                      
 .47المرجع نفسه، ص1 
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عة الداخلية الحقا للمراجعة اخلارجية، ومن مث فهي تعترب حديثة إذ ما قورنت لقد كان ظهور املراج

 ابملراجعة اخلارجية.

املستوايت التنفيذية، شأت املراجعة الداخلية بناء على احتياجات اإلدارة ألحكام عملية الرقابة على نولقد 

عن يف جمال الرقابة  اإلدارةيم خلدمة أهداف أداة مستقلة تعمل من داخل املشروع للحكم والتقيالداخلية فاملراجعة 

 مراجعة العمليات احملاسبية واملالية والعمليات التشغيلية األخرى.طريق 

واستنادا ملا سبق ميكن القول أبن املراجعة الداخلية متثل أحد حلقات الرقابة الداخلية وأداة يف يد اإلدارة 

 :1التاليةيتعلق ابلنواحي  تعمل على مد اإلدارة ابملعلومات املستمرة فيما

 دقة أنظمة الرقابة الداخلية. .1

 الكفاءة اليت يتم هبا التنفيذ الفعلي للمهام داخل كل قسم من أقسام املشروع. .2

كيفية وكفاءة الطريقة اليت يعمل هبا النظام احملاسيب وذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات  .3

 واملركز املايل.

 تدقيق املطابق , التدقيق الفعال و تدقيق التسيري .وينقسم اىل ثالث انواع : ال

 

 

 :2التدقيق اخلارجيالفرع الثاين : 

                                      
 .30مرجع سابق، ص  محمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي،1 
 .25مرجع سابق، ص   غسان فالح المطارنة،2 
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ى رأي ـي سبيل احلصول علـاالنتقادي للدفاتر والسجالت من قبل شخص حمايد خارجي ف صـهو الفح

 حول عدالة القوائم املالية ويتم تعيني املدقق اخلارجي بعقد بينه وبني املؤسسة.

الداخلي، ميكن حصرها والتدقيق اخلارجي التدقيق عريف السابق أن هناك أوجه اختالف بني يتضح من الت

 على النحو التايل:

 

 الداخلي التدقيق اخلارجيالتدقيق  البيان

 التدقيقاهلدف من 

كفاءة اإلدارة يف استغالل املوارد  -

 املتاحة لديها.

اكتشاف التالعب واألخطاء  -

 والغش.

إبداء الرأي يف صحة وسالمة القوائم  -

 املالية.

التحقق عن طريق خدمة اإلدارة  -

من سالمة البياانت املقدمة يف 

 النظام احملاسيب

اكتشاف ومنع األخطاء والغش  -

 والتالعب.

الشخص الذي يقوم 

 ابلتدقيق:

شخص مهين مستقل من خارج  -

 املؤسسة.

موظف من داخل املؤسسة يعني  -

 ةمن قبل إدارة املؤسس

 التدقيقتوقيت أداء 

ملرحلة واحدة يف هناية التدقيق يتم  -

 السنة املالية.

قد تكون على فرتات متقطعة خالل  -

بصورة مستمرة على التدقيق يتم  -

 مدار السنة املالية.
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 السنة.

 :التدقيقنطاق 

 عن طريقحيدد نطاق عمل املدقق  -

العقد املوقع معه والعرف السائد وما 

 املعايري.تنص عليه التشريعات و 

اإلدارة  عن طريقيتحدد عمله  -

وفقا لصالحيات واملسؤوليات 

 املعطاة له.

 :ةاالستقاللي

يتمتع املدقق ابستقاللية اتمة ألنه  -

 شخص حمايد ومن خارج املؤسسة.

يوجد لديه استقالل نسيب حيث  -

أنه خيدم اإلدارة ويعني من قبل 

 اإلدارة.

 من يقوم بتعيينه:

املؤسسون  يعني من قبل املالك أو -

فهو مسؤول أمام املالك القروض 

 املسامهني ليقدم التقرير النهائي هلم.

يعني من قبل إدارة املؤسسة  -

التدقيق ويقدم تقريره بعد عملية 

 لإلدارة.

 : اوجه االختالف بني التدقيق الداخلي واخلارجي 02اجلدول رقم 

والداخلي فإن هنا أوجه تشابه بينهما ومن وابلرغم من أوجه االختالف بني دور كل من املدقق اخلارجي 

 :1أمثلة التشابه جند

  يسعى كل منهما إىل ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يف املشروع ومنع وتقليل حدوث

 األخطاء والتالعب.

                                      
 .30مرجع سابق، ص  اب نصر علي،محمد سمير الصبان، عبد الوه1 
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  يعمل كل منهما على وجود نظام حماسيب فعال، ميدان ابملعلومات الضرورية اليت تساعد على إعداد

 ن القوائم املالية الصحيحة واليت ميكن االعتماد عليها.جمموعة م

 على ما يعده  رجيومن انحية أخرى فإن هناك احتماالت للتعاون بينهما، فقد يعتمد املراجع اخلا

يف القيام ابجلرد املفاجئ  كالرقابة الداخلية، وكذلالداخلي من تقرير عن نتيجة فحص وتقييم أنظمة املراجع 

 ل مثل النقدية.لبعض عناصر األصو 

وال شك أن هذا التعاون حتكمه عدة عوامل من أمهها مدى خربة ومؤهالت املراجع الداخلي ودرجة 

 .عمليات الفحص والتقييممن خالل االستقالل اليت يتمتع هبا 

 ي.وينقسم اىل : التدقيق عمليايت و التدقيق املايل كما يتفرع االخري اىل نوعني: التدقيق القانوين والتعاقد

 : 1التدقيق من حيث اإللزامأنواع املطلب اخلام : 

 :التدقيق اإللزامي الفرع األول: 

الذي توضع متطلباته القانونية املختلفة بواسطة القوانني ذات العالقة مثل قوانني الضرائب  التدقيقوهو 

بل تتم التعديالت بواسطة وقانون الشركات وال يتم تعديل هذه املتطلبات بواسطة املؤسسات اليت ختضع للتدقيق 

 القوانني املعنية.

 

 :االختياري  التدقيقالفرع الثاين: 

                                      
 .211المرجع السابق، ص  زاهرة توفيق سواد،1 
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االختياري بناء على طلب من اجلهات أو األطراف ذات الصلة ابملؤسسة، مثل أصحاب التدقيق يتم 

التضامن املؤسسة أو أصحاب املصاحل الذين تتأثر قراراهتم مبا يدور يف املؤسسة، هلذا فإنه يتناسب مع شركات 

 واألشخاص واألفراد، وحيق لطاليب املراجعة جتديد نطاق املراجعة.

 : 1الغرض التدقيق من حيثأنواع املطلب السادس: 

 :التدقيق اإلداري الفرع األول: 

يف أفضل وجه  الذي يتم هبدف التحقق من كفاءة اإلدارة يف استغالل املوارد املتاحة لديها التدقيقهو 

جلة مواطن الضعف يف النظام اإلداري املطبق وهو يعترب أداة من أدوات اإلدارة، لذلك يقوم وتقدمي النصح ملعا

اإلداري بتدقيق مجيع األحداث اليت تتم يف املؤسسة، خطط اإلدارة، أهداف اإلدارة، استغالل الطاقة التدقيق 

 .اإلنتاجية، األعباء اإلدارية، التنسيق بني اإلدارات يف مستوايهتا املختلفة

 العادي من حيث اهلدف واجملال.التدقيق عن  اإلداري هو تدقيق خمتلفالتدقيق 

 :تدقيق التكاليف الفرع الثاين: 

الذي خيص دفاتر وسجالت التكاليف ويهدف إىل فحص واختبار السجالت ومدى  التدقيقهو 

كبري من الشركات الصناعية يف بعض الدول اليت يوجد لديها عدد  التدقيق مطابقتها للواقع، يطبق هذا النوع من 

اليت تتبع للقطاع العام، وقد عرف تدقيق التكاليف أبنه التحقق وفحص صحة حساابت التكاليف ومدى التزام 

 املؤسسة عند إعدادها اخلطط واملعايري املوضوعة.

 :ألغراض خاصة التدقيق الفرع الثالث: 

                                      
 .32 -31مرجع سابق، ص   غسان فالح المطارنة،1 
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حقيقة معينة، فمثال يقوم البنك املقرض ول إىل الوصوهو أن يتم تعيني املدقق من قبل جهة معينة يف سبيل 

املايل للعميل طالب القرض، أو يتم تعيني مدقق للتعرف على بتعيني مدقق يف سبيل التعرف على حقيقة الوضع 

 نصيب أحد الشركاء يف حالة وجود تصفية لشركة معينة.

يف ثالث التدقيق يقوم بتصنيف  من حيث الزاوية اليت ينظر منها، منالتدقيق بعد أن مت استعراض أنواع 

 فئات رئيسية على النحو التايل:

 املستقل. التدقيق 

  الداخلي.التدقيق 

  احلكومي.التدقيق 

  

 : التدقيقالثالث: معايري املبحث 

، حيث أن املعيار وفق ملا ورد يف قاموس التدقيقوإجراءات التدقيق ب التفريق بني معايري يف البداية جي

ط أو املقياس الذي ميكن بواسطته فحص النوعيات املطلوبة من أي شيء واملستوى املطلوب أكسفورد أبنه النم

 وأهدافه.التدقيق مرتبطة بطبيعة  لبعض هذه النوعيات، وكذلك املعايري

وهتدف إىل مستوى اجلودة املطلوبة من مدقق احلساابت أثناء أداءه للمهام املطلوبة منه، أما اإلجراءات 

للمنشأة، ابلرغم من االختالف يف املعىن إال التدقيق  يقوم مدقق احلساابت هبا خالل عملية فهي اخلطوات اليت

أهنما مرتبطان حيث أنه للقيام ابإلجراءات الالزمة لعمل املدقق البد وأن يراعي مالءمة هذه اإلجراءات للمعايري 

 املوضوعة.
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 دون أن يتم تعديلها أو عدم االهتمام هبا.هبا االلتزام بكفاءة وفعالية جيب التدقيق ولكي تتم عملية 

 وقد سامهت املعايري يف حتقيق املزااي التالية ملهنة تدقيق احلساابت:

 كمهنة معرتف هبا.  التدقيقتدعيم الثقة يف  -

ذات كيان مستقل وبدوهنا تصبح مزاولة املهنة وظيفة غري التدقيق تساعد هذه املعايري يف جعل مهنة  -

 مفيدة.

يف غري مكاهنا املالئم، مما جيعل احلكومات تقوم بسن تشريعات التدقيق ايري تصبح مهنة يف غياب املع -

 من مهنة خاصة إىل وظيفة حكومية.التدقيق وقوانني حتول مهنة 

 : 1املطلب األول: املعايري العامة )الشخصية(

ايري أبهنا عامة ألهنا متثل ، وتوصف هذه املعالتدقيقبعملية تتعلق املعايري العامة ابلصفات الشخصية للقائم 

مطالب أساسية حتتاج إليها ملقابلة معايري العمل امليداين وإعداد التقرير بصورة مالئمة، وتعترب شخصية ألهنا تنص 

على الصفات الشخصية اليت جيب أن يتحلى هبا املدقق اخلارجي، وابلتايل فإنه ميكن القول أبنه للحصول على 

مغزاه يتعني أن يكون املدقق على درجة من الكفاءة وأن يتمتع ابالستقالل ايدا له أمهية و تقرير يتضمن رأاي فنيا حم

 املطلوب، ويتبع قواعد السلوك املهين املتعارف عليها.

 

 :الفرع األول: الكفاءة 

                                      
 .38 -35مرجع سابق، ص   غسان فالح المطارنة،1 
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وهو يعين أن الشخص الذي يقوم بفحص القوائم املالية جيب أن يكون لديه كفاءة معينة ويتوفر لديه 

أن يتمتع صاحبها ابلتدريب والتأهيل  د، ولكي تعطي هذه املواصفات أثرها البفنية تظهر تلك الكفاءةمواصفات 

املناسب، وحىت يكون هناك ثقة لدى األطراف بكفاءة املدقق جيب أن يتوافر لديه شروط التأهيل العلمي واملهين 

والتأهيل  ر املناسب من التأهيل العلمي دالق واالستقالل عند إبداء الرأي، ولتحديد معيار الكفاءة البد من حتديد

 العملي.

 : التأهيل العلمي  -أ

قدر كاف من جوانب  وكذلك احلصول علىوالتدقيق وهو أن يكون لدى املدقق مؤهال جامعيا يف احملاسبة 

، التدقيقية عملمن خالل املعرفة املرتبطة ابلعلوم األخرى اليت متكنه من إبداء رأيه وتقدمي النصح فيما يعرض عليه 

وغريها مثل االقتصاد واإلحصاء،  فمثال جيب على املدقق احلساابت أن يكون ملما ابجلوانب السلوكية واإلدارية

سنوات الدراسة وإمنا يتطلب األمر منه متابعة ما  وال يكفي التأهيل العلمي حيصل عليه مدقق احلساابت خالل

 وتعديل التدقيقو  دة معرفته الفنية عن ما يستجد يف احملاسبةيتجسد من معلومات وعلوم مرتبطة بعمله وكذلك زاي

 عليها. املتعارف املعايري يف

 :التأهيل العملي  -ب

جيب على املمارسة، مبعىن أنه عن طريق كأي مهمة أخرى حتتاج إىل التدريب العملي والتمرن التدقيق  مهنة 

يب العملي ومعرفة أصول املهنة كغريها من الشخص الذي يرغب يف أن يكون مدققا قضاء فرتة من الزمن للتدر 

 ذو خربة.املهن مثل: )احملاماة، اهلندسة، الطب( حتت إشراف شخص مهين 
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 : 1الفرع الثاين: االستقالل 

يتطلب هذا املعيار أن يتوفر لدى املراجع االستقالل واحلياد يف االجتاه الذهين أثناء أداء عملية املراجعة، 

 لى عاملني مها: يعتمد هذا االستقالل ع

 لمراجع.الطبيعة األساسية ل 

 .إدراك اجلميع ملا إذا كان املراجع مستقال أم ال 

على سبيل املثال قد يقوم املراجع بتخطيط عملية املراجعة ألحد الشركات اليت يكون له فيها مصلحة مالية 

الستقالل يف األمانة الفكرية، أو مباشرة، فاالستقالل املراجع جيب أن يكون يف احلقيقة ويف املظهر، ويتمثل ا

 العقلية وأن يتحرر من أية التزامات أو مصاحل مع العميل.

وقد حددت بعض وهذا لالحتفاظ ابلثقة يف ممارسة مهنته، ولذلك تضمن دليل أداء سلوك املهنة، 

 :2الكتاابت مفهوم االستقالل يف جمالني

حد أفراد أسرته يف املنشأة اليت يقوم بتدقيق االستقالل مبعىن عدم وجود مصاحل مادية للمدقق أو أ .1

يل برأيه عن مدى سالمة العمليات املالية الفرتة اليت ختضع للفحص واليت سيدمن خالل عملياهتا، وذلك 

خالهلا وهذا بطبيعة احلال خبالف أتعابه املتفق عليها ومعىن ذلك أن املدقق اخلارجي لن يكون من املسامهني أو 

 ة اليت يدقق حساابهتا أو أن يكون من بني العاملني هبا.الشركاء يف الشرك

                                      
 .55 -51، ص2005 اإلسكندريةالدار الجامعية « مراجعة مختلفة لألطراف مختلفة»أمين السيد أحمد لطفي، 1 

 .40 -39مرجع سابق، ص   غسان فالح المطارنة،2 
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عدم وجود أية ضغوط أو تدخل من من خالل استقالل املدقق مهنيا ين مبعىن أو الذه االستقالل الذايت .2

جانب العميل أو سلطة عليا يف الدور الذي يقوم به املدقق بشأن التحقق من سالمة الدفاتر ودقة متثيل القوائم 

 .تائج األعمال واملركز املايلاملالية لن

تعيني وعزل املدقق إجراءات عدد من مظاهر عدم الضغط، ومن بينها من خالل وميكن حتقيق ذلك 

تلك اإلجراءات يف يد اهليئة اليت يتم تدقيق أعماهلا أال اخلارجي، وكيفية حتديد أتعابه، ففي هذه احلالة ال ترتك 

املالك )الشركاء أو اجلمعية العامة من خالل  والعزل وحتديد األتعاب وهي إدارة املشروع، ولذلك يتم التعيني

 للمسامهني(.

وكل ذلك وعند التفكري يف العزل املدقق يعطي له احلق يف الدفاع عن وجهة نظره ومناقشة أسباب العزل، 

 ب.هبدف عدم استخدام تلك اجلوانب كأدوات ضغط على املدقق مما يضعف من معيار االستقالل املطلو 

 الرتكيز على ثالثة جوانب هي:من خالل ويرى البعض أن استغالل املدقق يتحدد 

 .التدقيقاالستقالل عند وضع برانمج  .1

 االستقالل عند القيام ابلفحص. .2

 االستقالل عند إعداد التقرير. .3

 

 :الفرع الثالث: العناية املهنية الالزمة 

، التدقيقوعند إعداد التقرير النهائي لعملية التدقيق ة وهو أن يبذل مدقق احلساابت العناية الواجبة يف عملي

االلتزام واهلدف من ذلك هو احلكم على درجة جودة أداء املدقق أثناء القيام بعمله، والعناية املهنية تتطلب 
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والتشريعات املختلفة، وكذلك تتطلب ممن يعمل يف مكتب تدقيق املعايري مبستوى أداء معني وفقا ملا تنص عليه 

 ومعايري إعداد التقرير. ساابت االلتزام مبعايري العمل امليدايناحل

 م أو احلذر منها.ـي املدقق احلكيـن الشروط العامة فـه جيب توافر عدد مـرى البعض أنـوي

أنواع املعرفة املتاحة واليت ترتبط ابلتدقيق احلصول على أن يبذل املدقق جهد لتطوير نفسه عن طريق  .1

 ابملنشأة.الرقابة الداخلية ليت من املمكن أن تلحق ابلعميل مثل تقييم نظام والتنبؤ ابألخطار ا

التدقيق عند قيامه بعملية التخطيط لعملية  اليت من املمكن أن حتدثالظروف أن أيخذ بعني االعتبار  .2

 نفسها.التدقيق أو أثناء القيام بعملية 

 ابقة يف التعامل مع العميل.خربته الس أن يعطي أمهية أكرب للمخاطر اليت تظهر من خالل .3

 أن يقوم إبزالة أية شكوك أو استفسارات تتعلق ابلعناصر املهمة يف إبداء الرأي. .4

 يعمل دائما على تطوير خربته املهنية.أن  .5

 االهتمام مبراجعة عمل مساعديه على أن يكون مقتنعا يف ذلك. .6

 

 : 1املطلب الثاين: معايري العمل امليداين

القوائم املالية، جيب أن يكون املراجع مقتنعا بعدالة هذه القوائم، وتقدم معايري العمل  قبل أن يكون رأي يف

 امليداين للمراجع أساسا للحكم على جودة القوائم املالية ونتناول فيما يلي معايري العمل امليداين:

 

                                      
 .71 -69، ص2008 اإلسكندرية، «الخارجية للقوائم الماليةالمراجعة »كمال خليفة أبو زيد، سمير كمال عيسى، رجب السيد راشد، 1 
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 :الفرع األول: اإلشراف والتخطيط 

مثل  -ل الناجح لتكليف املراجعة يعتربه مهمة صعبة وأنه ماكأبن اإل  يعرتف املعيار األول للعمل امليداين

، يتضمن التخطيط الكايف للمراجعة خصائص معينة مثل تكييف ظروف يتطلب التخطيط السليم –املهام الصعبة 

 ة من موارد مكتب املراجعة.واالستفادة الكفأ األفرادالعميل، حتديد االحتياجات من 

ل أن يتم اإلشراف الصحيح على هيئة املساعدين ويف معظم حاالت كما يتطلب جانب من املعيار األو 

 .يدون هلم درجات خمتلفة من اخلربةاملراجعة، يستخدم مراجعون عد

بعملية مراجعة جيب أن يوجد نظام لإلشراف على العمل ومباشرته  -أو أكثر –يقوم مراجعان وحينما 

 ملساعدين وطبيعة العمل الذي ينجزونه.وتعتمد درجة اإلشراف على عوامل متعددة، مثل خلفية ا

 :الفرع الثاين: الرقابة الداخلية 

جيـب أن جتري دراسة وتقييم مالئمني ألساليب الرقابـة الداخلية املطبقيـن كأساس لالعتماد عليها، ولتحديد 

 املراجعة.إجراءات مدى االختبارات املطلوبة واليت سوف تضع إطار 

الداخلية للعميل حلماية أصول املنشأة، ولكي يضمن بدرجة معقولة الدقة أن يصمم نظام الرقابة  وجيب

والثقة يف السجالت املالية، وعن طريق تقييم نظام الرقابة الداخلية يتمكن املراجع من التعرف على جوانب القوة 

 املراجعة.ت إجراءاهذه الدراسة والتقييم، ميكن حتديد طبيعة ومدى وتوقيت  والضعف يف النظام، وعند إكمال

 

 

 :الفرع الثالث: كفاية ومالئمة أدلة وقرائن اإلثبات 
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لة وقرائن إثبات كافية دينص املعيار الثالث من معايري العمل امليداين على ضرورة حصول املدقق على أ

الية، ليها إلبداء الرأي يف القوائم املإقيامه ابلفحص واملالحظة وإرسال املصادقات حىت يستند من خالل ومالئمة 

 ويدعم معايري العمل امليداين.التدقيق قرينة اإلثبات يعترب أساسيا يف عملية حيث أن الدليل أو 

للتحقق  على فرض القابلية للمراجعة والتحقق وإذا مل تكن البياانت املاليةالتدقيق يعتمد مفهوم عملية 

 فإن فرض أن املدقق حياول أن يفحص أو واملراجعة فإن عملية املراجعة ال يكون لوجودها معىن أو سبب، ومن مث

اإلثبات على كميتها ونوعيتها كفاية أدلة اإلثبات، تعتمد قناعة املدقق أبدلة وقرائن خيترب جيب أن يدعمها  

وجودهتا، حيث أن األدلة جيب أن تكون كافية مبعىن أن تكون كمية األدلة اليت حيصل عليها املدقق لتدعيم رأيه 

أن يكون الدليل ذو جودة وصالحية مناسبة مبعىن أن يكون مناسبا وفعاال وخال من التحيز مناسبة وكذلك جيب 

 ويكون الدليل قابال للقياس الكمي.

ويكون الدليل ذو عالقة مباشرة  اجيب على مدقق احلساابت أن يقوم بتقييم األدلة اليت حيصل عليه

واضحة ابلنسبة لكل دليل وجيب أن يسعى املدقق  ابلعنصر حمل الفحص، مبعىن أن تكون عالقة السبب والنتيجة

عن إبداء رأيه عند عدم اكتمال ألدلة لعنصر  عتنللحصول على األدلة الكافية واملتاحة لديه وإال وجب أن مي

 معني.

 

 

 : 1املطلب الثالث: معايري إعداد التقرير

                                      
 .303 -297، ص2007 طبعة  محمد السيد سرايا، أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية1 
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إىل التدقيق متويل نتائج عملية من خالله يعترب تقرير مدقق احلساابت املنتج النهائي املادي الذي يتم 

 القوائم املالية، حيث أن تقرير مدقق احلساابت يلعب دورا أساسيا عند اختاذ مستخدمي القوائم املاليةمستخدمي 

 القرارات.

لذلك يتم تقسيم معايري إعداد التقرير مدقق احلساابت إىل أربعة معايري من املفرتض أن حتكم مدقق 

 احلساابت وهي:

 : وفقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها ول: إعداد القوائم املاليةالفرع األ

ويقضي هذا املعيار بضرورة إشارة املراجع يف تقريره إىل مدى إعداد القوائم املالية وعرضها طبقا للمبادئ 

 احملاسبية املتعارف عليها، ومدى قبول األساليب والطرق املختلفة اليت تطبق هبا هذه املبادئ.

احملاسبية متثل ضمنيا معيارا يقاس عليه أو حيكم به على مدى  ن انحية أخرى فإن املبادئ والقواعدوم

ا كانت تعرب تعبريا صادقا عن نتيجة ذصدق وعدالة عرض القوائم املالية وعرضها طبقا للمبادئ احملاسبية وما إ

 النشاط وعن املركز املايل للمنشأة.

 التحقق من النقاط التالية:يتلخص هد املعيار بصفة عامة يف 

 أن إعداد القوائم املالية يتفق مع املبادئ والقواعد احملاسبية املتعارف عليها. .1

 أن العرض داخل هذه القوائم صادق بدرجة مقبولة. .2

 أن القواعد واملبادئ احملاسبية املقبولة مطبقة بطريقة سليمة. .3

 

 :ملتعارف عليها الفرع الثاين: الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية ا
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يقضى هذا املعيار بضرورة اإلشارة إىل جتانس تطبيق واستخدام املبادئ احملاسبية املتعارف عليها ومدى 

 الثبات يف تطبيقها، وهتدف اإلشارة إىل هذا املعيار إىل ما يلي:

 قابلية القوائم املالية للمقارنة للفرتات املتتالية. .1

راجعة وأسس إعداده بسبب حدوث أي تغريات يف هذه املبادئ املدقق لتعديل تقرير امل اضطرارعدم  .2

 احملاسبية.

 عدم أتثر القوائم املالية أتثرا جوهراي ابلتغريات يف تطبيق املبادئ والقواعد احملاسبية من فرتة ألخرى. .3

 عدم إاتحة الفرصة للتالعب يف استخدام وتطبيق بعض املبادئ احملاسبية إلظهار نتيجة معينة. .4

القول يف هذا اجملال أن املدقق عليه دراسة وحتليل أسباب التغري يف تطبيق املبادئ امة ميكن وبصفة ع

احملاسبية وال يوافق على هذا التغري إال مبربرات منطقية ومقبولة ولظروف غري عادية مرت هبا املنشأة خالل الفرتة 

 ومثال ذلك:

 مما يتطلب فق معها طرق االمتالك السابقةشراء الشركة بعض اآلالت واألجهزة احلديثة واليت ال تت ،

 تالك لتكون مالئمة لآلالت واألجهزة احلديثة.هاألمر تغيري طريقة اال

  استحداث بعض املنتجات اليت حتتاج على مواد وسلع ختتلف يف طبيعتها عن املواد السابقة مما

 اية الفرتة.الشركة معها ووفقا لطبيعتها إىل تغيري طرق تقومي املخزون يف هنطرت ضا

 

 : الفرع الثالث : اإلفصاح
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عن رأي معلومات مالية الزمة وهامة املراجعة املراجع وإفصاحه يف تقرير  يقضى هذا املعيار بضرورة إشارة

القوائم املالية، ومعىن ذلك أن اإلفصاح املناسب للقوائم هو القاعدة وهو األساس ابلنسبة  لصدقه وعدالة عرض 

 تقرير املراجعة إىل غري ذلك.ما مل يكشف أو يشري 

وأن املدقق قد وصل إىل املراجعة خاصة يف تقرير  ملناسب عدم كتابة املراجع أي حتفظاتومعىن اإلفصاح ا

 القوائم املالية.وعدالة عرض  دم احلاجة إىل اإلفصاح أكثر لصدققناعة بع

 ويف هذا اجملال على املدقق أن أيخذ يف االعتبار ما يلي:

 ختلف األطراف ذات العالقة ابلقوائم املالية.مللصاحل العام اسي لإلفصاح املناسب هو اهلدف الرئي .1

أن القوائم املالية مبا يتبعها من مالحظات مرفقة هبا خاصة ابلعميل، وابلتايل فإن أي تقرير هنائي  .2

 حول املعلومات املالية اليت جيب أن تتضمنها هذه القوائم هو قرار العميل.

احملاسبية املتعارف أن اإلفصاح غري كايف وغري مناسب أو أن القوائم ال تتفق واملبادئ  لو قرر املدقق .3

 عليها فليس له صالحية إجبار العميل على تعديل القوائم املالية تعكس هذا اإلفصاح املناسب.

املراجعة وابلتايل يتحمل تضمني هذا التقرير اإلفصاح  يستطيع املراجع التحكم يف حمتوى تقرير .4

 .دقيقلضروري يف الوقت الذي تتجاهل يف القوائم املالية للعميل هذا اإلفصاح أو تتضمن إفصاح غري ا

 اإلفصاح السليم يعين أن حمتوايت القوائم املالية، .5

 .ظاهرة بشكل صريح وواضح 

 .كاملة وغري منقوصة 

 .ال حتمل أكثر من معىن 
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بعض املعلومات له ما يربره خاصة  قد يكون عدم اإلفصاح عنفيف حالة وجود تضارب يف املصاحل  .6

لو ترتب على هذا اإلفصاح ضرر معني على املنشأة أكرب من الفائدة اليت تعود على األطراف اليت يعنيها 

 اإلفصاح.

 إعداد امليزانية وقبل إعداد تقرير املراجعة ومن هذه األحداث ما يلي: ث قد تقع بعداهناك أحد .7

 ى أحد أرقام القوائم املالية، وهذه األحداث البد من أخذها بعني أحداث تقع بعد امليزانية وتؤثر عل

االعتبار عند إعداد القوائم مثل تعديل بعض املخصصات نتيجة بعض الظروف الطارئة اليت حدثت بعد 

 امليزانية كمخصص الديون املشكوك فيها أو خمصصات أخرى ببعض األصول املتداولة األخرى.

 نية وال تؤثر على أرقام القوائم املالية ولكنها هامة ابلنسبة للعمليات ى تقع بعد امليزاأخر  أحداث

 .االندماجالقادمة لذلك يكون اإلفصاح عنها مالئما مثل إصدار سندات أو يف حالة 

 حماسبية وال تتطلب إفصاحا من القوائم املالية مثل تغيري اإلدارة أو خالية ليس هلا طبيعة  أحداث

 ة أو إنتاج منتجات جديدة.عقد تسويق منتجات الشرك

 

 : دقق: رأي املالرابعالفرع 

املراجع وتعبريه عن رأيه يف القوائم املالية وأن يوضح طبيعة الفحص الذي  يقضى هذا املعيار بضرورة إشارة

أن تحملها، ويهدف هذا املعيار إىل عدم حتريف أو متييع املسؤولية اليت قبل املدقق قام به ودرجة املسؤولية اليت ي

 يتحملها.
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وذلك بسبب حساسيته ابلنسبة للمراجع وخاصة عندما تكون هناك حتفظات معينة يقتضي أن أيخذها يف 

 االعتبار.

 ولذلك ينقسم رأي املدقق بصفة عامة إىل:

 .)إبداء رأي دون حتفظات )رأي نظيف( أو )رأي غري مقيد 

 .)إبداء رأي يتضمن حتفظات )رأي مقيد( أو )رأي متحفظ 

  أي خمالف أو معارض أو سليب.إبداء ر 

 .االمتناع عن إبداء رأي 
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 خامتة الفصل االول :

 

 

 

 

حاولنا من خالل هذا الفصل االملام بكل اجلوانب املتعلقة بعملية تدقيق احلساابت من خالل تقدمي 

 نظرة شاملة عن التدقيق .

وم وخصائص التدقيق وعالقته ابحملاسبة من خالل املفهوم , االهذاف واالنواع , كما مت التطرق اىل مفه

و من الضروري التطرق حماولني ابراز تطور احلاجة اىل عملية التدقيق وما تتمتع به املهنة من استقالل 

 اىل هذه الدراسة كوهنا اصبحت امرا ضروري يف عامل املال واالعمال خصوصا يف الوقت احلايل .
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 متهيد اجلانب التطبيقي :

 

ان من اهم مهام مكتب حمافظ احلساابت التدقيق احملاسيب وهذا ما خنص به دراستنا , هلذا قمنا بتخصيص 
اجلانب التطبيقي لذلك من خالل الدراسة امليدانية ملكتب حمافظ احلساابت حيث ان هذا االخري هو من يقوم 

لذلك يف هذا الفصل قمنا وضوع حبثنا , بعملية التدقيق , ويكون قد صادف الكثري من احلاالت اليت تتالئم مع م
بتحليل تقرير حمافظ احلساابت  حول املؤسسة بعدما قام بعملية التدقيق يف تلك املؤسسة ولو بشكل بسيط 

 وابلتايل تفيدان نوعا ما يف هذا اجلانب التطبيقي .

  

 

 

 

 



   دراسة ميدانية الفصل الثالث:                                                      

 

64 
 

  املبحث االول : التعريف ابملكتب حمل الدراسة :

 املكتب :املطلب االول : نشاة 

االعتماد املسلمة من طرف  , وذلك بعد استالم حمافظ احلساابت لوثيقة 2010جوان  31انشا املكتب بتاريخ 
جوان  03املسلمة بتاريخ  2708/2010وزارة املالية , بعد انتهائه من الدراسة والرتبص ملدة سنتني واليت كانت رقم 

2010 . 

 املطلب الثاين : تعريف املكتب :

يف مكتب خاص مبحافظ احلساابت وحماسب معتمد , والذي يقع مقره بشارع بن قادة طيب )احلي امللكي يتمثل 
 مستغامن , وابلضبط مقابل اجلامعة املركزية وسط مدينة مستغامن . والذي يتمثل هيكله التنظيمي كمايلي: سابقا(

 : اهليكل التنظيمي للمكتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اهليكل التنظيمي للمكتب 03الشكل رقم 

( مكاتب ابالضافة اىل هبو , مطبخ , وقاعة انتظار , وهي مقسمة على النحو 4حيث حيتوي املكتب على اربع)
 التايل : 

 رئيس املكتب )حمافظ يف احلساابت (

 الرتبصات و الدراسات سكراترية عامة

املكلف ابالرشيف 
 والعالقات اخلرجية

 

 املكلف ابلتدقيق        
 و الرقابة 

 

املكلف ابالنشطة 
 احملاسبية 
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 وهو املكتب الرئيسي واخلاص مبحافظ احلساابت )رئيس املكتب( . املكتب االول :

 خاص ابلسكراترية العامة . املكتب الثاين :

 بية, وضم موظفني :مكتب النشاطات احملاس املكتب الثالث :

 ( .G50مكلف مبتابعة االعمال احملاسبية الدورية واملتمثلة يف التصريح ابملذاخيل ) االول :

مكلف مبتابعة اعمال االول وترتيبها ليقوم ابجناز اعمال هناية السنة املرتتبة عنها , واملتمثلة يف امليزانية  اما الثاين :
 مان االجتماعي لالجراء .اجلبائية وكذا التصريح ابشرتاكات الض

وهو عبارة عن قاعة كبرية احلجم خمصصة وجمهزة للمرتبصني مبختلف انواعهم , وميكن اعتبار هذا  املكتب الرابع :
 املكتب اثنوي .

 املطلب الثالث : مهام املكتب وانواعها :

 . وتنقسم هذه املهام اىل مهام رئيسية  متعلقة مباشرة بنشاط املؤسسة واخرى اثنوية

 مهام رئيسية : الفرع االول :

 تنقسم اىل قسمني :

 مهام دائمة :

التاكد من مصداقية و صحة احلساابت السنوية , اليت تعكس الصورة احلقيقية لعمليات الدورة, اضافة  -
 اىل فحص احلالة املالية واصول املؤسسة.

 تقارير التسيريالتدقيق والتنسيق بني احلساابت السنوية , واملعلومات املدونة يف  -

اليت تعرف عليها املدقق واليت تعرقل االستمرار  اطالع املسؤولني او اجلمعية العامة عن كل النقائص -
 العادي لنشاط الؤسسة .

 مهام مؤقتة :
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كاعمال تكميلية او همة املكتب اي تلك املهام اليت تكون  هي تلك االعمال او املهام اخلارجة عن اجملال الدائم مل
 ومنها: اجراء دراسات تكون اقتصادية فيما خيص انشاء مشروع او احلصول على قرض .اضافية 

 .مهمة تدقيق مؤقت 

 . املرافقة 

 . االشراف على دورات تكوينية 

 الفرع الثاين :مهام اثنوية :

 وهي تلك املتعلقة بقسم الرتبصات والدراسات والتمهني .

 بنفسه .واليت يشرف عليها اساتذة يتم استدعائهم من طرف رئيس املكتب او يشرف عليها 

الرتبصات عادة ماتكون لصاحل مؤسسات عمومية كانت او خاصة تتعاقد مع املكتب من اجل القيام برتبص  هذه
 او رسكلة جهازها احملاسيب.

ملكتب او تقدمي دروس الدعم ملختلف الفئات او تكون متعلقة مبرتبصي التكوين املهين املتابعني من طرف ا
 )جامعيني,اثنويني ...اخل( .

 املبحث الثاين : تقرير حمافظ احلساابت حول تدقيق يف مؤسسة :

 املطلب االول: مقدمة عن التقرير :

 السادة املسامهني,

السنوية املنعقد الصادر عن اجلمعية العامة  05تنفيدا للمهمة امللقاة على عاتقنا من خالل القرار رقم 
 اىل املعلومات التالية :نتشرف ان نلفت انتباهكم  ..............بتاريخ:

, عند تسليم مذكرة جملس االدارة للشركة .........اوال من الضروري ان نذكر اننا ابلغنا للتكفل هبذه املهمة 
 ذهبنا اىل الشركة , .................مؤرخة ب...........القابضة اجلهوية العامة للغرب اليت حتمل املرجع

 مت التعرف على الشركة .         -أ
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تسليم مراسلتنا اليت حتمل اعتمادان وتطلب الواثئق االدارية واحملاسبية مما يسمح لنا ابنشاء وفتح  -ب
 ملفاتنا )دائمة والرقابية( .

يف مرحلة استنابة اليت من الضروري يف هذا امليدان , ميكننا مالحظة اننا ال نستطيع التدخل بشكل احتمايل 
 حلسن سري مهمتنا يف نطاق مهنة مدققوا احلساابت القانونيني .

على الرغم من التاخر املسجل , سوف نعلمكم ابننا تلقينا  ابكتمال املهمة النبيلة لدينا يف هذه املؤسسة , وهذا
 اوراق احلصائل تبعا للجدول ادانه :

 ائب ............نسخة من احلساب اخلتامي للضر  -

 نسخة نت امليزانية العمومية ..................... -

 نسخة من التقرير االديب ......................... -

اجرينا تدقيقننا ايضا العمل بطريقة سليمة وادت ايضا اىل النتائج اليت يتم االبالغ عن املعلومات اخلاصة هبم من 
 خالل هذا التقرير .

 رفض لشهادة اثبات التصديق:املطلب الثاين : 

يف اطار تقرير مدققي احلساابت للسنة ....., وجد ان بعض احلاالت الشاذة, لذلك رفض التصديق على 
 حساابت الفرتة من ....اىل...... متضمن هلذه النقاط تبعا خلطة االحصاء التالية :

 A.G.Oاحتياطات  -أ

 قسم االستثمارات . -ب

 قسم املخزون . -ت

 واملديونية.قسم لذمة الدين  -ث

  بند من املصروفات واملنتجات .  -ج

 
 

 :املطلب الثالث : حتليل التقرير ابلرفض لشهادة اثبات التصديق 
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لوحظ غياب رفع مجيع تقارير التحفظات اليت يتم االعالن عنها من قبل , وانه كان ينبغي ان تؤخذ بعني االعتبار 
 عند هناية السنة .

 قسم االستثمار :

 من امجايل املوجودات.  %45.88 مبوضوع االستثمارات , ميكننا القول ان هذه االخرية هي حوايلوفيما يتعلق 

 السجل اخلاص ابالستثمارات . -

 ملف االستثمار كامال ومفصال . -

 حمضرعن القيام ابالستثمارات يف هناية العام والتقارب مع احملاسبة. -

 الرتميز غري موجود . -

 االستثمارات ,املعلومات غري مكتملة, وال ميكن اعطاء حملة كاملة عن احلالة .فيما يتعلق حبالة جرد 

 اوجه القصور املذكورة ال تسمح ابي مراقبة وال تضمن اي محاية الستثمارات الشركة .

ثوق , املنجز سناخذ كمثال : االرض : مت مالحظة على انه يوجد نقص صارخ يف االستثمار , وفقا للعقد املو 
مرت مربع , وعما تنفيذه ومؤشر على حالة االستثمارات  4143يف السجل العقاري ,وقد اشرتت الشركة  واملنشور

 والواثئق احملاسبية نقول مايلي :

 دج 349.870.133مرت مربع بقيمة  300مبىن اداري  -أ

 دج     89.435.333مرت مربع بقيمة    1700ارض  -ب

 د :مبقارنة هذه املعطيات مع ما جاء يف املوازنة جن

 دج 449.870.118قيمة البناء :  -أ

 دج 95.755.000قيمة حائط السور :  -ب

 دج 894.353.333قيمة االرض :  -ت

مرت مكعب, ال يوجد اي اثر يف اي مكان . وحنن نعتقد ان هذا  2443اما ابلنسبة للفارق يف مساحة االرض 
 الفارق كان موضوع الصفقة لصاحل احد البنوك اجملاورة للشركة .
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,فان اوجه القصور املذكورة اعاله ال تسمح ابي مراقبة وال ميكن ان توفر اي محاية لالستثمار للشركة عدم  وابلتايل
 وجود اجراءات منتظمة يف هذا السياق ال يسمح ب :

 اخل معدات مهجور او غري موجودة يكون من اخلطر كشف اختفاء حمتمل, اتالف ابملمتلكات....... ,
 الستهالك الدين .ان ختضع بدون فائدة 

 . تنفيذ املقاربة بني االمالك املوجودة ماداي وقيمتها احملسوبة هبذف تصحيح اي فوارق حمتملة 

 على مستوى احملاسبة التقنية , وجدان بعض الثغرات اليت نقوم ابدراجها ادانه :

 ......" .يوافق شراء اسهم من فندق ".......... 1رقم  31/07من اتريخ  155مكتب القيادة رقم 

وسجلت من قبل مصرف التنمية   دج 50.000.000حصة اسهم مببلغ امجايل قدره  1250هذه العملية ختص شراء 
... يف معلوماتنا ان عملية االستثمار هذه كان من املفروض ضماهنا مسبقا 1رقم  14/07احمللية يف عدد ........

 من طرف مديرية الشركة القابضة .

نيابة  -1رقم  31/03من  59اتخذ مرة اثنية تفاصبل الفاتورة رقم  1رقم  31/03من اتريخ  62مكتب القيادة رقم 
 عن السيد .............,

خيص حتويل جهاز كمبيوتر مستخدم من قبل الشركة )انظر وصل التسليم ابسم السيد .........( امني خمزن 
 . 1رقم  30/03الشركة بتاريخ 

" بدال من احرتام االجراء التنظيمي الذي اوصى به هلذا  % 21 عدات املستهلكةوقد مت حساهبا يف " مبيعات امل
 لغرض مما ينجم عنه التايل :

 / االسرتداد احلقيقي هلذا اوامالك شركة االستثمار .1

 / وجود احملاسبية يف دفاتر الشركة .2

 .1/ ممارسة خاطئة وخيالية يف استهالك الدين هلذا العنصراحلايل رقم 3

  دج , استهالك متوين الكهرابء بدال من حمسوب القسم رقم  125.000تسجيل رقم الفاتورة ......بقيمة
 االستثمارات املوافقة . وهو خيص اقتناء سخان ماء كهرابئي يعمل ابالشعة حتت احلمراء لالدارة . -02
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  دج 1087.50لغ لشراء صفيحة ساخنة مبب 1رقم  15/12نفس املالحظة تسجل النطاق ورقم .....من 

 حالة جرد اجلرد حلضرية السيارات :

 توروس السيارة حتمل الرتقيم ولكن بدون القيمة املقابلة . 12هذا اجلدول يسجل سيارة من نوع رينو 

 . الواثئق اليت جيب ان تبقى يف احملاسبة االضافية, جيب ان نشرياىل قسم " متفرقات "فيما خيص  مالحظة :

 قسم املخزون :

 املخزون العديد من املخالفات والكثريمن الضعف .يظهر 

 و بطاقات املخزوانت الحتمل عناصر االستعمال مبعىن عدم وجود معلومات عن : الكمية , وسعر الوحدة
, هذه البطاقات مل يتم حتديثها وال حتمل موافقة من امني خمزن او املسؤول عن ادارة املخزون يف هناية كل االمجايل 

 ملخزون .عملية جرد ا

 على سبيل املثال , لقد مت رفع املخالفات التالية :

  دج 177.907.806 19.12.31يقدر املبلغ اجلمايل يتعلق ملخص لقوائم اجلرد اىل 

  182.144.977تقدر ب  31/12/19املبلغ االمجايل على احلاالت امللحقة للميزانية العمومية احملاسبة يف 
 دج. 4.237.171وة حترر مابني هذين املعطيني ترتفع اىل مبلغ قدرهدج . ميكننا ان نرى ان الفرق او الفج

 : غياب بطاقة املخزون على بطاقة الدخول خروج الوقود 

 دج . 30765.36=  10255.12دفاتر *  03

 : غياب بطاقة املخزون املتعلقة مبجلد يدوي ذو ذراعني 

 دج . 21074.38=  074.3821*  01

  عدم حتديث بطاقة املخزون املتعلقة بcoda phone  31/12  

 دج . 6902.67=  6902.67*  01
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  دج سجلت  4380.60يدرج يف احلساابت مبلغ قدره  1رقم  12/01من اتريخ  001ايصال الشراء رقم
 دج . 569.40دج , اي بفارق اكثر من مداخيل االسهم  4950.00

 . 04, ال يظهر يف بطاقة املخزن , بطاقة املخزن املوافقة له تسجل العدد اربعة  350-2حاسب ابنتيوم صغري 

ووفقا للتقارير , فهذا اجلهاز هو حتت الضمان من املورد .........وقدم هذا الضمان لنا وثيقة ال يظهر عليها اي 
 اتشرية او موافقة رمسية موثوق هبا من املورد .

ميكن اجراء التعديالت االزمة , يف حني مت حتسيس مصلحة املخزن هبدف اعطاء خمزوانت مفاجئة مل تفعل ال 
 مسؤولة عنها .املزيد من االهتمام الدارة بطاقات املخزن اليت هي 

 غياب مثل هذه الظوابط ال تسمح :

 عنها . املزيد من التحسيس ملصلحة املخزن هبدف اعطاء املزيد من االهتمام الدارة املخزوانت اليت هي مسؤولة

 حتديد بعض االخطاء الرئيسية مع السماح لتحديد مصدرها , وابلتايل ايضا حتديد املسؤولية .

 القيام بعمليات التعديالت االزمة .

 عنوان القروض والديون :

الكتاابت يف سجل الدفرت اليومي ال تتوافق ابدا . وهناك يف الواقع عن هذا املوضوع , وعلى سبيل املثال ؟ ان 
ائب على القيمة املضافة ال تسرتد ابدا , واحياان هذه الضريبة نفسها ال تسجل على فواتري الزابئن مما يظهر الضر 

 الكثري من احلاالت الشادة .

على القيمة املضافة تظهر على اشعار من تدفق مايل يف البنك تدرج يف " ربح الصرف الضرائب موضوع الضريبة 
 البنكي ".

 دج . 21.00 16/03.... من تدفق مايل رقم ...... -

 دج . 126.00 04/04تدفق مايل رقم............من  -
 دج . 21.00 01/06تدفق مايل رقم............من  -
 دج  28.00 08/07تدفق مايل رقم............من  -



   دراسة ميدانية الفصل الثالث:                                                      

 

72 
 

 .1رقم  02/02من اتريخ  15النطاق رقم يسجل الفاتورة رقم 

 تفاصيل مشروع القانون على النحو التايل :

  = : دج 670.00املبلغ االمجايل خارج الرسم 

  = : دج 140.70الضريبة على القيمة املضافة املبلغ 

  املبلغ االمجايل للضريبة املشمول ttc  = :810.70 . دج 

 الكتابة املدونة يف الدفرت اليومي هي على النحو التالية :

 دج . 810.70= ................ 47011130

 دج . 570.00.........= .......... 702100

 دج . 240.70= ................. 5470000

 .1رقم  11/09 195تشمل تفاصيل الفاتورة رقم  1رقم  30/09من  197ـ النطاق رقم 

دج  14000.00ملبلغ  7000اىل  4701178دج متثل على النحو التايل :  14000.00انه خيص جهاز الكمبيوتر ملبلغ 
. 

  دج . 2940.00,  %21عدم وجود ضريبة القيمة املضافة بنسبة 

  وضرائب على القيمة املضافة املوافقة كانت موضوع التنظيم .  % 21رقم االعمال يوافق مت فرضه يف , 

تشري اىل  ضريبة القيمة املضافة يذكر  1رقم  07/02 002, تبعا للفاتورة رقم  28/102من  58النطاق رقم 
 دج مل يتم ادراجها يف احلساابت . 126.00املبلغ  اسرتدادها من

 دج . 147.36املضافة بقيمة لضريبة القيمة  1رقم  31/05من  126نفس املالحظة على النطاق رقم 

  املقاربة من مصرف التنمية احمللية يتطلب التطهري فانه يسجل اكثر او اقل قدميا ادىن اهتمام اال الصك
 . 1رقم  31/01دج ال يزال هناك منذ  2578.48رقم ..... مببلغ 

  , لالشارة ايضا ان خدمة مصلحة اخلزينة للمؤسسة تفتقر اىل دفرت اليومية النقدية و هذه الوثيقة ضرورية
 ذلك بتتبع مجيع احلركات اليت ميكن ان متر بني دورة من البنوك واخلزينة .
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  من امجايل الديون .%  43.45وفيما يتعلق ابلديون هي حوايل 

 ال ميكننا حتت هذا التاثري اعطاء الراي حول حمتوى القسمني الرئيسيني ولغياب حساابت التحليل املناسب .

 االيرادات واملصروفات :

 التكاليف :  -أ

 قسم التكاليف سجلت بعض العيوب التقنية يف جمال احملاسبة الذي ننشره فيمايلي:

 السابقة  ومت حساهبا بشكل غري طبيعي .تسجل بعض الضرائب والرسوم املتعلقة بنشاط السنوات 

 نعيد انتاج البياانت ذات الصلة من خالل اجلدول ادانه :

املبلغ الكلي  سنوات املرجع
للضريبة 

(ISPV) 

حساابت 
 مستخدمة

الضريبة 
اجلزافية للتاخر 

 يف التسديد

حساابت 
خمصصة غري 

 مستخدمة

اتريخ الوثيقة 
 احملاسبية

2008 60 000,00 64890 12 000,00 689et 
696/78 

31/01/N-1 

2008 60 000,00 64890 12 000,00 689et 
696/78 

16/01/N-1 

2009 60 000,00 64890 12 000,00 689et 
696/78 

20/03/N-1 

2009 60 000,00 64890 12 000,00 689et 
696/78 

31/05/N-1 

2008 60 000,00 64890 12 000,00 689et 
696/78 

30/06/N-1 

2008 60 000,00 64890 12 000,00 689et 
696/78 

31/07/N-1 

2008 60 000,00 64890 12 000,00 689et 
696/78 

28/08/N-1 

2008 60 000,00 64890 12 000,00 689et 
696/78 

30/09/N-1 

2008 60 000,00 64890 12 000,00 689et 
696/78 

31/10/N-1 

2008 60 000,00 64890 12 000,00 689et 
696/78 

30/11/N-1 

 : العيوب التقنية احملاسبية  03جدول رقم
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دج مع اتريخ  4821.79يسجل التامني على املركبات يف مبلغ ضريبة الرسم االمجالية   1رقم  26/01والنطاق رقم 
 . 25/01االستحقاق بتاريخ 

مل يتم اخذها بعني  Nالتكاليف اليت خضعت لعملية احملاسبة من قبل وذات الصلة على اساس تناسيب العام 
 االعتبار .

 دج , مل يتم تسجيلها يف احلساابت املناسبة . 630.00مل تسجل التكاليف املتعلقة ابلطوابع الضريبية مببلغ 

من  678194رقم  CAATمني الشركة اجلزائرية للتامني الذي حيمل وصل ات /31/05N-1من اتريخ  114النطاق رقم 
 سجلت اوجه القصور التالية :  N-2 /20/01اتريخ 

 دج .  390.98غياب اثبات الضريبة على القيمة املضافة املسرتدة ملبلغ 

 دج . 666.60غياب اثبات الرسم على الطوابع بقيمة  -

 دج 3459.32دج =  666.60دج +  2792.72غياب عملية النقل املوافقة 

 ب/ املنتجات : 

  من دورة املبيعات املطابقة خلدمات املصاحل . اليت مت ادراجها يف مبيعات املعدات  36و  33النطاق رقم
 " بدال من خدمات اخرى " . % 14االستهالكية 

  خبصوص هذا الفصل , هناك رابط ملالحظة عدم وجوده وكذا املوافقة يف السجالت التنظيمية مثل :

 سجل الدفرت اليومي للجرد للمخزون وكشوف املرتبات واالشعار , سجل التدقيق التقين . -

 اسس التفريق بني النشاطات :

 لقد رفعنا النقاط التالية :

 دج 3808.50مببلغ  N-19/12/2من اتريخ  39/81النطاق رقم 

 دج . 649.506تشري اىل عدم وجود عملية نقل ملبلغ  N-2/ 11حالة الراتب الشهري 

 دج , مل يسجل يف حساابت النقل املناسبة . 85.50بلغ جمموعه  N-31/12/2مل تسجل ربح الصرف من 
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 استعمال وصل التسليم وااليصال بدال من الفواتريالتنظيمية :

 وينبغي ان نسرد التفاصيل التالية :

 . N-1 04رقم  BLدج , تبعا  4950.00مببلغ  N-02/01/1من اتريخ  04النطاق رقم 

 دج تبعا لوصل التسليم. 3880.00مببلغ  N-02/01/1من اتريخ  04النطاق رقم 

 دج تبعا لوصل التسليم. 1320.00مببلغ  N-05/01/1من اتريخ  08النطاق رقم 

 دج تبعا لوصل التسليم. 1950.00مببلغ  N-11/2/1من اتريخ  55النطاق رقم 

عليها على اوراق الصرف واالنفاق ال يظهر ذلك هذه الوثيقة هي يف معظمها غري موجودة ولكن مؤشر  -
 , وعدم وجود املوافقة املطلوبة واملوصى هبا من طرف قواعد االستعمال على اوراق احلسم احملاسبية .

 جندت القرارت املتعلقة ابملظفني املدجمني اتخذ بعني االعتبار اتريخ انشاؤها.

 برامج احملاسبة :

سنوي على التاجيل لنتائج النشاط ال N-31/12/1ات امليزانية العمومية املنتهية يف برامج احملاسبة ال ايخذ مبوجود
 يع الفرعية .مستوى العمود " املبلغ االمجايل " والعمود    " صايف املبلغ " ال يظهر نتائج اال يف اجملام

 ايضا , على مستوى الديون فان املبلغ االمجايل العام غري موجود .

 

 

 املبحث الثالث : تدقيقات حمددة 

 املطلب االول : التدقيق من صدق املعلومات املوجودة يف التقرير السنوي املوجه للمسامهني :

ابستثناء اثر التحفظات والتعليقات واملالحظات على البياانت املالية للسنة املنتهية يف ...... ترفق هبا , وليس 
احلساابت السنوية يف تقرير تسيري االدارة ويف لدينا مزيد من التعليقات حول عدم الدقة و التناسق مع بياانت 

 واحلساابت السنوية للشركة . الواثئق املوجهة اىل املسامهني حول احلالة املالية
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 االصدار يف : .....................................

 حمافظ احلساابت 

تعديل  25/04/1993من  08-93من املرسوم التشريعي رقم  628تقرير خاص عن العمليات املشار اليها يف املادة 
 اليت حتمل على قانون التجارة . 26/09/1975من  59-75املرسوم رقم 

املذكورة اعاله تنص على ان اي اتفاق بني الشركة واحدى وكاالهتا , سواء بشكل مباشر او غري  628املادة 
وابطال , خاضع جمللس االدارة تقرير مسبق حملافظ  مباشر , او عن طريق وسيط جيب ان يكون مسبقا او الغيا

 احلساابت .

شركة او اي من اعضاء جملس ادارهتا هو املدير املساعد او نفس الشيئ ينطبق على االتفاقات املربمة بني الشركة و 
 املدير .

شركة  EURL  ,,SPAوفقا هلذه االحكام , الجل تغيري من الوضع القانوين للشركة ...........الشكل السابق 
هذه ذات اسهم , وجدان انه من املفيد ان تنطبق هذه املادة يف نفس الوقت نعلمكم ابنه ليس لدينا معرفة مبثل 
 االتفاقيات املشار اليها يف هذه املادة املدير املسري احلايل , مل يشر لنا ابي اتفاق اييت ضمن هذا االطار . 

 انشا يف : .....................

 ت حمافظ احلسااب

 تقرير خاص عن نتائج اعمال الشركة 

 من القانون التجاري 6الفقرة  628املادة 

 اىل السادة املسامهني 

( 05, يشرفين ان اوجه انتباهكم اىل نتائج شركتكم خالل ) 678من القانون التجاري املادة  6عمال ابلفقرة 
 سنوات االخرية برفقة عدد من املعامل االساسية .

 ى مدى السنوات اخلمس املاضية :نتائج حمققة عل
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 2011 2010 2009 2008 2007 التسميات

 541,61 728 4- 688,14 238 4- 924,36 556 4- 985,123 76- 858,8 705 1 + النتائج 

 سنوات 05: النتائج احملققة خالل 04جدول رقم 

 من القانون التجاري . 680املطلب الثاين : اثبات املبلغ الكلي لالجر املادة 

, املوقع ادانه ...............حمافظ احلساابت ل .............. من فقرة القانون التجاري  680عمال ابملادة 
 دج واثبت صحة   ان : 2.000.000,00ذات راس مال  

 املبلغ االمجايل السنوي هلذه الرواتب هو بقيمة :

 دج . 1.011.325,66ابالرقام : 

 واحد مليون واحدى عشر الف وثالثة مائة ومخسة وعشرون دينار وستة وستون سنتيم . ابالحرف :

 كمايلي :   N19( اعلى موظفني للشركة لنشاط السنوي 05جمموع االجور املدفوعة خلمسة )

  N19( اجور االعلى املتعلقة بنشاط السنوي : 05جدول يضم مخسة )

 الصايفالراتب  الراتب االمجايل الوظيفة االمساء
 285,95  261 872,89 288 مدير املسري 

 648,13 231 788,09 211 اطار مسري 

 973,79 189 369,00 182 رئيس مصلحة املوظفني 

 033,60 180 954,43 170 رئيس قسم االستغالل 

 341,25 157 360,95 149 تقين 

 282,72 020 1 345,36 003 1 اجملموع 

 

 ......................انشئت يف 

 معلومات اضافية :

 مراجع عقود العمل للمديرين التنفيذيني : -أ
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 للمدير: (1

 السيد : ...............................................
 مدة العقد من .................اىل .................................

 دج(4000.00*08الوطين )* االجر القاعدي  08مبلغ احلصة الثابتة = 

 مبلغ احلصة املتغرية = ال شيء 

 عالوات وتعويضات اخرى تدفع خالل النشاط السنوي / العقد = الشيء 

 مسؤول قسم املالية :  (2

 السيد : ........................

( سنة 01من العقد ,وحتديد مدة هذا العقد ب) 02عقد وضع بتاريخ : ...........................وفقا للمادة 
بعد تقدمي املناقصة جمللس  09/01/1997قابلة للتجديد مبوجب اتفاق ضمين , وايخذ بعني االعتبار ابتداءا من 

 االدارة .

 .دج( 4000.00*05* االجر القاعدي الوطين )  05مبلغ احلصة الثابتة = 

 تني ( .(حص02مبلغ احلصة املتغرية = ) يف اثنان )

 (.C/ADMمن اجلزء الثابت .) % 40حصة متساوية اىل حد اقصى قدره 

 . AGOجزء متساوية اىل حد اقصى من جزء اثبت 

 

 انشئت يف .................

 حمافظ احلساابت 

 رزمة التدعيم  A/S -ب

 الشركة ال تعطينا اية معلومات عن هذه احلالة .
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 ال شيء

 املطلب الثالث : التقرير النهائي

 انشا يف ...................

 حمافظ احلساابت 

 مالحظات متعلقة ابلدراسة :

والنتيجة من املراقبة ,ميكننا ان نقول ان الشركة  N-1من ما سبق وابلنظر اىل العمل الذي قامت لسنة 
 تتطلب تعديل النظام العام , جتدر االشارة اىل ان مسؤويل الشركة جيب عليهم اوال حصر مجيع القضااي

املتعلقة ابالدارة اجليدة للشركة , واعطاء املزيد من االمهية العادة اتهيل العناصر الرئيسية املكونة ملوجودات 
 الشركة :

 . املراجعة املنهجية جلميع االستثمارات واملخزوانت 

  جلميع ما حتليل مفصل للموجودات واملديونية ومث اخريا اعادة حتديد ومتابعة السجالت احملاسبية الصارمة
 اوصت به اللوائح .

, فانه بدا العمل يف التطهري خالل  N-1تقريرا مفصال عن احلاالت الشاذة اليت مت حتديدها يف السنة بعد ان قدم 
 , اليت شهدت تغريا يف جمموعة البياانت اليت تشكل اصوهلا ومديونتها . Nالعام 

 

 

 خامتة اجلانب التطبيقي :

 

الذي  08-91هنة شابة يف اجلزائر على النحو املبني يف تواريخ سن مثل هذا القلنون مهنة حمافظ احلساابت هي م
 املعدل للقانون التجاري . 08-93حيكم ذلك املرسوم التشريعي 
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اال انه من املهم واملعقد , ال سيما يف ضوء املهام امللقاة على عاتق حمافظ احلساابت , املهام اليت تتطلب الدائها 
ن ايضا املعايري واساليب العمل , ومن الواضح ان التنظيم احلايل من وظيفة احملاسبة على املهارات ولكليس فقط 

 مستوى املؤسسات اجلزارية متثل صعوبة مؤكدة ملمارسة وظيفة حمافظ احلساابت .

ئف احملاسبة والضوابط بعد مراجعة مالئمة للنظام احملاسيب املايل , واعادة اتهيل وظا هذه املنظمة ميكن اعادة بنائها
الداخلية ,والتدريب واحملاسبة , واخريا تطهري حساابت املؤسسات الجل وضع منظومة للتدقيق الداخلي او 

 استدعاء للتدقيق اخلارجي .

 لتقدمي دعم افضل للمهمات الطموحة  على الفور , وتطوره , مهنة حمافظ احلساابت تتطلب مايلي :

 

 لى انتاج مهارات التدريب املالئم لطموحات الوظيفة , لتطوير ونشر املبادئ التامل وتنفيذ نظام قادر ع
 التوجيهية واملعايري واالجراءات يف التدقيق .

 . اجياد ونشر توجيهات , وضوابط وطرق موضوع التدقيق 

  تطوير ونشر مدونة الخالقيات املهنة حملافظ احلساابت .اجياد نصوص اضافية من خالل 
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 متهيد :
 

حتاول اجلزائر كباقي الدول مسايرة التطورات االقتصادية اليت تشهدها الساحة الدولية يف التحكم يف اليات اقتصاد 
السوق الذي اصبح منطقا مفروضا ال ميكن ان نتجاهله ويف هذا السياق تكون الظروف مالئمة النشاء شركات 

التدقيق املايل واحملاسيب او كما هو متعارف ئز فيها ,وتشهد عملية مسامهة ,وشركات يكون التدقيق احد الركا
عليها بعمليات مراجعة احلساابت خالل مراحل تطورها جمموعة من التغريات اما على مستوى التشريع اوعلى 

 مستوى الوسائل واالليات املستخدمة ,فسنتناول يف هذا الفصل كل ما خيص حمافظة احلساابت يف اجلزائر .
 
 
 
 
 
 
 

 



 محافظة الحسابات في الجزائر الفصل الثاني:                                              

 42 

 1التطور التارخيي ملهنة حمافظ احلساابت واهليآت املشرفة واملنظمة هلذه املهنة يف اجلزائراملبحث األول: 

 مهنة حمافظ احلساابت يف اجلزائر  تطور املطلب األول:

مع صدور القرار املؤسسات العمومية ألول مرة بداية السبعينيات وهذا يف حمافظ احلساابت ظهرت مهنة 

مهمات  16/11/1970املوافق لـ  173-70التنفيذي ، وقد حدد املرسوم 1970لسنة املالية امل لقانون احل 69-107

 .وواجبات حمافظي احلساابت

املؤسسات العمومية أو الشبه أبهنا مراقبة دائمة لتسيري حمافظ احلساابت اتسمت مهنة املرحلة يف هذه 

لة التابعني للهيئات، املراقبني العامني للمالية، مفتشي املالية عمومية، وقد أوكلت مهمة ممارستها إىل موظفي الدو 

 ... إخل.

 ولقد أسند هلؤالء املوظفني املهام التايل:

ة اليت هلا انعكاس اقتصادي ومايل بصفة مباشرة أو غري مباشرة على اسسمراقبة ظروف تنفيذ العمليات احل -

 .التسيري

 وجودة يف املخط..إتباع تنفيذ امليزانيات تبعا للتعليمات امل -

 مراقبة انتظامية ومصداقية اجلرد وحساابت النتائج لكل مؤسسة. -

 للمؤسسات. التجاريو املايل التسيري تقييم  -

 الوزارة الوصية ولوزارة املاليةإىل التسيري كشف أخطاء 

اسات وهذا نتيجة غياب سين نقص يف االحرتافية عوما ميز هذه املرحلة ضعف يف قابلية التكيف الناتج 

 ، وكذلك وجود فجوة يف حتديد النظام األساسي هلذه املهنة.لتكوين حمافظي احلساابت

                                      
 .2010-2009بعة محاسبة، فرع علوم التسيير، جامعة سطيف محاضرات د. روابحي عبد الناصر، مقياس التدقيق المحاسبي، السنة الرا1 
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، اتريخ إنشاء جملس احملاسبة )القانون 1980هذه املهنة يف هذه الصورة إىل غاية سنة  متارس وقد بقيت

نتقل امتياز رقابة ، فقد ا1970املالية لسنة  من قانون 39هذا األخري ألغى املادة (، 01/03/1980لـ 80-05

، لكن هذه الوضعية متيزت بوجود فراغ قانوين شبه اتم من حساابت املؤسسات العمومية إىل جملس احملاسبة

 جوانب شروط التعيني، املهمات والواجبات واملسؤوليات.

الرتتيبة  ، فهذه1985لسنة املالية إلصدار قانون  ، اتريخ1984استمر هذا الفراغ القانوين إىل غاية عام ولقد 

املؤسسات العمومية، إال أهنا مستقلة يف وهذا ما جيعلها احلساابت حمافظ جاءت للتخلي عن اإلطار القدمي ملهنة 

 امليدان وهذا راجع لعدة عوامل نذكر منها:مل تطبق يف 

 ية السائدة يف تلك الفرتة.االقتصادالظروف  -

 ية.القانونالرقابة نقص االحرتافية يف  -

 ية.غياب منظمة مهن -

، احلامل 12/01/1988 املوافق لـ 01-88 القانوناتريخ صدور  1988وجب االنتظار إىل غاية عام  وعليه

املؤسسات، ومنه من ابب احلاجة أدى إىل رد االعتبار لدور حمافظ احلساابت يف املؤسسات العمومية الستقاللية 

 ملؤسسات.املستقلة وإنشاء املراجعة الداخلية يف اهليكل التنظيمي هلذه ا

، أصبحت مهنة حمافظ احلساابت تطبق على كل شركات املسامهة، وينص يف 04-88وبصدور القانون 

 وحتيدي مكافأهتم. حمافظي احلساابتأنه يستوجب على اجلمعية العامة العادية للمسامهني تعيني  17مادته 

 .افظي احلساابتحمحدد بدقة واجبات ومهمات  28/04/1991املوافق لـ  08-91القانون وبظهور 

، مراكز املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارييف حمافظ احلساابت ولقد توسع جمال تدخل 

 .1996لسنة املالية احلامل لقانون  27-95البحث والتنمية ... إخل، بعد صدور األمر 
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حمافظ احلساابت ويني بتعيني املغري واملتمم للقانون التجاري، قد ألزم كل األشخاص املعن 27-96أما األمر

 بقصد إثبات ميزانيته.

 املطلب الثاين: تعريف حمافظ احلساابت 

يعرف حمافظ احلساابت على أنه كل شخص ميارس بصفة عادية وابمسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهنة 

 08-91ن الشهادة بصحة وانتظامية حساابت الشركات واهليئات املنصوص عليها يف املادة األوىل من القانو 

 .1)شركات األموال، التعاضدايت االجتماعية، النقاابت(

هذا التعريف ميكن القول أن حمافظ احلساابت هو شخص مهين ميارس أعمال املراقبة ابمسه من خالل 

اخلاص وحتت مسؤوليته الشخصية، فهو ال خيضع لسلطة اإلدارة حىت يتوفر له احلياد واالستقالل يف أداء مهمته 

احملاسيب للسجالت والقوائم والتدقيق جمموعة من اإلجراءات الفنية يطلق عليها اسم الفحص احملاسيب  وهو يباشر

والتقارير القوائم الواردة يف املالية حىت يتمكن من إبداء راية احملايد والفين على مدى صحة ومصداقية البياانت 

 .املالية

 

  وحمافظي احلساابت واحملاسبني املعتمدي املطلب الثالث: املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني

 الفرع األول: تعريف املنظمة الوطنية 

تعترب املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلساابت واحملاسبني املعتمدين جهاز مهين يتمتع 

 ، حمافظابلشخصية املدنية وجيمع األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املؤهلني ملمارسة مهنة خبري حماسيب

لدى الشركات التجارية مبا فيها  احلساابت، وحماسب معتمد يف إطار الشروط اليت حيددها القانون التجاري

 .1شركات رؤوس األموال وكذلك األموال وكذلك اجلمعيات والتعاضدايت االجتماعية والنقاابت

                                      
في ، والمتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب، محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 1991أفريل  27المؤرخ في  08 -91القانون من  27المادة 1 

 1991لسنة  20للجمهورية الجزائرية، عدد  الجريدة الرسمية، الجزائر
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  2الفرع الثاين: مهام املنظمة

 تايل:تكلف املنظمة يف إطار القانون ابملهام ال

 السهر على تنظيم املهنة وحسن ممارستها. -

 .مالدفاع عن كرامة أعضائها واستقالليته -

إعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي حيدد على وجه اخلصوص شروط التسجيل واإليقاف والشطب من  -

 جدول املنظمة الوطنية.

 مهمة التسجيل واإليقاف والشطب. لنظام الداخليليتوىل اجمللس طبقا  -

 املختصة واجتاه الغري واملنظمات األجنبية املماثلة.السلطات ل مصاحل املهنة اجتاه متث -

 وحمافظي احلساابت واحملاسبني املعتمدين.ويراجع وينشر قائمة اخلرباء احملاسبيني يعد  -

نني التأكد من النوعية املهنية والتقنية لألشغال اليت ينجزها أعضائها ضمن احرتام أخالقيات املهنة والقوا -

 والتنظيمات املعمول هبا.

الصالحيات املهنية لإلجازات والشهادات اليت يقدمها كل  يف حدود التشريع املعمول به تقدر املنظمة الوطنية -

 مرتشح يطلب تسجيله يف أحد أصناف هذه املنظمة.

حتدد كيفيات تطبيق املهنة و وهلذا تنشر املنظمة الوطنية مقاييس لإلجازات والشهادات اليت ختول احلق ملمارسة  -

 التنظيم، وهذه املقاييس ليس هلا صالحية مهنية واحدة.عن طريق هذه الفكرة 

 

 

 

                                                                                                                    
 .08 -91القانون  من 05المادة 1 
 (.11، 10، 9، المواد )القانوننفس 2 
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  1الفرع الثالث: صالحيات أعضاء املنظمة

أن ينشئوا فيما بينهم شركات مدنية  ميكن للخرباء احملاسبيني وحمافظي احلساابت واحملاسبني املعتمدين

 :ملمارسة مهنتهم حسب الشروط التايل

 أن يكون الشركاء مسجلني فرادى يف جدول املنظمة. -

 أن تنشأ الشركات املدنية حسب األشكال القانونية. -

 أن يكون لكل الشركاء موطن يف اجلزائر أو يقرون موطنا فيها. -

 أن يكون كل الشركاء مسؤولني شخصيا وابلتضامن. -

حلقوقيون، واالقتصاديون وكل شخص له ميكن أن يكون للشركاء غري املسجلني يف جدول املنظمة الوطنية، ا -

شهادة التعليم العايل الذي يقدم املساعدة حبكم اختصاصه يف إجناز هدف الشركة املدنية يف حدود ربع عدد 

 الشركاء.

 خيضع تنظيم هذه الشركات املدنية وسريها للقانون املدين. -

ين أن ينشئوا فيما بينهم شركات ذات للخرباء احملاسبني وحمافظي احلساابت واحملاسبني املعتمد كما ميكن

 للقانون 12املنصوص عليها يف املادة  ملمارسة مهنتهم حسب الشروط القانون التجاريأشكال قانونية أخرى طبقا 

91-08. 

 املنصوص عليه يكون هدفها االجتماعي القانوينالشكل  حسباقتصادية ميكن إنشاء كل مؤسسة عمومية 

وشريطة أن يكون القانون واحملاسب املعتمد ضمن احرتام أحكام هذا  حمافظ احلساابتو ممارسة مهنة خبري حماسيب 

 يف كل من أصنافهم. جدول املنظمةمسجلون يف  القانوناملتدخلون املوقعون للعقود وواثئق الثبوتية اجتاه 

 كة.ولو كانوا منظمني يف شر الشخصية تنجز أشغال أعضاء املنظمة ابمسهم اخلاص وحتت مسؤوليتهم 

                                      
 (.15، 14، 13، 12، المواد )القانوننفس 1 
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، الداخلي للمنظمة الوطنيةية والتنظيمية اليت حتكم املهنة وكذا النظام القانونكما عليهم أن يلتزموا ابألحكام 

 املسجلة لدى املنظمة ابستثناء حق االنتخاب والرتشح يف االنتخاابت.الشركات ومتتد حقوقهم والتزاماهتم إىل 

 

 حمافظ احلساابت  املبحث الثاين: خصائص وشروط تعيني وممارسة مهنة

 املطلب األول: خصائص مهنة حمافظ احلساابت 

 الفرع األول: االستقاللية 

حمافظي احلساابت أن يتمتعوا ابستقاللية مطلقة خاصة اجتاه املسامهني أكثر منها اجتاه اإلداريني على 

رباء احملاسبني وحمافظي خلجيب على ا»يف مادته الثالثة: 08 -91واملسريين للمؤسسة، وهذا ما نص عليه القانون 

 .«احلساابت أن ميارسوا مهنتهم بكل استقاللية ونزاهة

بطريقة موضوعية، قام املشرع اجلزائري بوضع جمموعة من  من أجل ضمان استقالل حمافظي احلساابت

كل   حتت حالة التنايف، وذلك بغرض إقصاءالتدقيق احلاالت اليت مينع فيها حمافظ احلساابت من مزاولة مهمة 

عالقة ترب. املراجع ابملؤسسة موضوع املراقبة، ومن شأهنا املساس مببدأ االستقالل، فجاء القانون التجاري 

 :1حاالت التنايف ميكن تصنيفها كما يلي مبجموعة من

 إىل غاية الدرجة الرابعة، مبا يف ذلك القائمني ابإلدارة وأعضاء جملس املديرين وجملس مراقبةاألقرابء واألصهار  -

 الشركة.

القائمني ابإلدارة وأعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة وأزواج  ابإلدارة وأعضاء جملس املديرين أوالقائمون  -

 جملس املراقبة للشركات اليت متلك عشر رأمسال الشركة.

                                      
 التجاري الجزائري.القانون من  6مكرر  715المادة 1 
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أزواج األشخاص الذين حيصلون حبكم نشاط دائم نشاط مندوب احلساابت على أجرة أو مرتبا، إما من  -

 .ائمني ابإلدارة أو أعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبةالق

 األشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة حبكم وظائف غري وظائف مندوب احلساابت يف أجل مخس سنوات -

 ابتداء من اتريخ إهناء وظائفهم.

عاب أو ال ميكن لألشخاص الذين تلقوا من شركة أو هيئة خالل السنوات الثالث األخرية أجورا أو أت -

يف الشركة  ال سيما يف شكل قروض وتسبيقات أو ضماانت أن يعينوا كمحافظي احلساابتامتيازات أخرى 

 أو اهليئة نفسها.

 مسامهات. غري مباشرة مباشرة أوبصفة مينع أن يقوم برقابة شركات ميلك فيها  -

 اقب حساابهتا.مينع أن ميارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبري قضائي لدى شركة أو هيئة ير  -

 مينع أن  يشغل منصبا مأجورا يف شركة أو هيئة راقبها قبل أقل من ثالث سنوات بعد وكالته. -

 :الفرع الثاين: الكفاءة والنزاهة 

تنتج الكفاءة عن التكوين يف خمتلف امليادين واجملاالت، والذي ينشأ لدى حمافظي احلساابت معارف 

 راجعة املالية واحملاسبية، قانون الضرائب واالقتصاد ... إخل.جيدة، نظرية وتطبيقية يف احملاسبة امل

 4املادة أما فيما خيص النزاهة وأخالقيات املهنة فإن حمافظ احلساابت فبمجرد أتديته لليمني طبقا ألحكام 

اقسم ابهلل الذي ال إله إال هو، أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص يف أتدية » 08-91من القانون 

، ويصبح ملتزما ابلتزام العناية والنزاهة يف «وظيفيت، وأكتم سر املهنة، وأسلك يف كل األمور سلوك احملرتف الشريف

أتدية مهامه ويرتتب عن أتدية اليمني سراين مفعول التسجيل يف جدول املنظمة الوطنية ويكون على هذه األخرية 
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الزمة، ويؤدي مهامه ابلعناية املطلوبة، مع احرتام أخالقيات من أن تتأكد من أن العضو املسجل يتمتع ابلكفاءة ال

 .1املهنة

 

 ة نالفرع الثالث: استمرار امله

ميكن حملافظي  » :35ويف مادته  08-91القانون من  35املادة يف استمرار ودميومة املهمة تجسد يو 

 .«واملوازانت واملراسالت ... إخل السجالتاحلساابت يف كل وقت أن يطلعوا على 

 يساعد كل من الطرفني اآلتيني: ستمرار واالدميومة الإن متيز مهام حمافظ احلساابت خباصية 

 ارسة رقابة دائمة ووقائية يف نفس الوقت.حيث تدفعهم إىل مم :املسريون .1

 تسمح هلم بتنظيم وتقسيم وتوزيع تدخالهتم بفعالية وذلك كما يلي: :حمافظو احلساابت .2

 مهام تنجز مبجرد تعيينهم. -

 مهام وأعمال مؤقتة وظرفية تنجز خالل الدورة. -

 حتقيق مهمة خاصة. دتنجز عنمهام وأعمال  -

 حمافظ احلساابت الفرع الرابع : صالحيات 

أي وثيقة يروهنا الزمة احلصول على يف إطار أتدية مهامهم ومن أجل رقابة فعالية، ميكن حملافظي احلساابت 

اليت جيب وضعها الواثئق من جمموعة منه،  716تجاري يف املادة الالقانون ومساعدة على العمل، حيث حدد 

اخلاصة األحكام كما أن   املاليةالتالية لقفل السنة  حتت تصرف حمافظي احلساابت خالل أربعة أشهر على األكثر،

 حملافظي احلساابت،الرقابة واملراجعة تعاقب األشخاص الذين يعرقلون عمليات القانون ابملخالفات من نفس 

يعاقب ابلسجن من سنة إىل مخس سنوات، وبغرامة »القانون التجاري على ما يلي:  من 831 املادةتنص حيث 

                                      
 .08-91من القانون  11المادة 1 
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القائمون إبدارهتا دج أو إبحدى هاتني العقوبتني فق.، رئيس الشركة و  500.000دج إىل  20.000مالية من 

ساابت أو مراقبات مندوي ومديروها العامون، أو كل شخص يف خدمة الشركة يعتمد وضع عائق ملدقق احل

أثناء ممارسة مهامهم، خاصة فيما  نع عن تقدمي كل الواثئق الالزمة لإلطالع عليها يف عني املكانتاحلساابت، أو مي

 .«يتعلق ابالتفاقات والدفاتر املستندية وسجالت احملاضر

 

  التسيريالفرع اخلامس : عدم التدخل يف 

جيب أن يكون موضوعيا ومنه بعيد عن كل تدخل يف تسيري املؤسسة إن هذا املدقق اخلارجي عن املؤسسة 

هذه ...  »حمافظ احلساابت ملهام احملددة   08-91القانون  من 28 املادةوالقرارات املتعلقة هبا، وهذا ما أكدته 

ابستثناء كل  ، ومراقبة مطابقة احملاسبة للقواعد املعمول به،اهليئةعن فحص قيم وواثئق الشركة أو  املهام عبارة

 .«تدخل يف التسيري

 الفرع السادس: التدخل الشخصي 

 اخلاص،ه أيالكاملة موضحا ر  تهجيب أن يقوم حمافظ احلساابت إبدارة عملية تنفيذ املهمة حتت مسؤولي

 ابلتايلفإمكانية مسك عدد غري حمدود من الوكاالت ممكن أن يقود حمافظي احلساابت إىل زايدة كثافة العمل و 

اخلرباء  تنجز أشغال » نص:حيث أنه  االحنرافاتلتوقيف هذه  08-91قانون الوقد جاء  ،مراقبة املهماتفقدان 

 .1«... الشخصية.حتت مسؤوليتهم اخلاص و  ابمسهماملعتمدين  احملاسبنياحملاسبني وحمافظي احلساابت و 
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 املطلب الثاين: شروط ممارسة مهنة حمافظ احلساابت يف اجلزائر 

هم، من بني احملرتفني فقتعية العامة أو اجلهاز املؤهل املكلف مبداوالت حمافظي احلساابت بعد مواتعني اجلم

 .1املنصوص عليها شروطحسب الاملسجلني يف جدول املنظمة الوطنية 

  لي:ي امكشروط  الهذه  08-91القانون  من 06املادة  ولقد خلصت 

ذوي ل الرتخيصأنه ميكن  نفس القانون من 8 ادةاملورد يف  ااستثناءو ، اجلنسية اجلزائرية اكتساب .1

 ابملثل املعاملةإطار  الغرض مع بلدهم يفذا هل ةاتفاقي إذا أبرمت اجلزائر يف  هذه املهنة ةمارسمباألجنبية  ةاجلنسي

  .مع وجوب توفر الشروط األخرى

  .التمتع بكل احلقوق املدنية .2

من  خملة ابلشرف، أو جنحة عمديةجناية  ارتكاب بسببأن ال يكون قد صدر بشأنه حكم  .3

 .اإلدارةالتسيري و من ممارسة حق  متنعهشأهنا أن 

 .اليمنيأتدية  .4

 .قانوان ةوالشهادات املشرتط اإلجازاتتوفر   .5

ي احلساابت واحملاسبني التسجيل يف جدول املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظ .6

 .املعتمدين

هادات واإلجازات فإن املقرر الذي يتضمن املوافقة على اإلجازات وفيما خيص الشرط اخلامس املتعلق ابلش

والشهادات وكذا شروط اخلربة املهنية اليت ختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري احملاسيب وحمافظ احلساابت واحملاسب 

 ه جمموعة من الشروط كما يلي:من الثالثةاملعتمد، قد أورد يف املادة 

                                      
 .20الجريدة الرسمية رقم من  08-91من القانون  30المادة 1 
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 08-91ابت طبقا للشروط املنصوص عليها يف أحكام القانون ميكن أن يسجل كمحافظ احلسا -

 فيهم املقاييس اآلتية: راألشخاص الذين تتوف

 احلائزون على إحدى شهادات التعليم العايل اآلتية أو شهادات أجنبية أخرى معادلة هلا: .1

 .ليسانس يف العلوم املالية 

 .)شهادة املدرسة العليا للتجارة )فرع املالية واحملاسبة 

 .اجلزء األول والثاين من االمتحان األويل يف اخلربة احملاسبية 

 وجيب عليه زايدة على ذلك:

 مع خربة مدهتا متابعة تدريب مهين كخبري حماسيب مدته سنتان يتوج بشهادة التدريب القانوين إما 

 سنوات يف امليدان احملاسيب واملايل. 03

 احملاسيب واملايل، ومتابعة تدريب مهين مدته ستة  وات يف امليداننينإثبات خربة قدرها عشر س وإما

 أشهر.

 احلائزون على إحدى شهادات التعليم العايل املذكورة أدانه: .2

 .)شهادة املدرسة العليا للتجارة )فروع أخرى غري الفروع املالية واحملاسبية 

 .)ليسانس يف العلوم االقتصادية )نظام قدمي 

 خلزينة أو الضرائب(.شهادة املعهد الوطين للمالية )فرع ا 

 .شهادة جامعة التكوين املتواصل يف املالية واحملاسبة 

 :كما جيب أن تكون حبوزهتم إحدى الشهادات املهنية اآلتية 

 شهادة تقين سامي يف احملاسبة. -

 شهادة عليا يف الدراسات احملاسبية. -
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 شهادة مهنية كاملة يف احملاسبية. -

 بكالوراي تقين يف احملاسبة. -

 شهادة التحكم يف احملاسبة. -

 وإثبات ما يلي:

  أو حمافظ احلساابتخبري حماسيب يف مكتب إما تدريب مهين مدته سنتان. 

 يف امليدانني احملاسيب واملايل، وتدريب مهين مدته ستة أشهر. من اخلربة واتنإما عشر س 

 ة االنتقالية املنصوص عليهااحملاسبون املتعمدون املسجلون يف جدول النقابة الوطنية عند اتريخ املد .3

، والذين جنحوا يف امتحاانت اإلدماج اليت تنظمها اللجنة اخلاصة يف دورة واحدة كل سنة 08-91يف القانون 

 خالل مدة ثالث سنوات.

أعوان املفتشية العامة للمالية احلاصلون على رتبة مفتش املالية من الدرجة الثانية أو مفتش عام  .4

 واملتمتعون خبربة قدرها عشر سنوات من النشاط ضمن هذه اهليئة.للمالية على األقل، 

 :املطلب الثالث: تعيني حمافظ احلساابت 

  : 1تعيني حمافظ احلساابت بطريقني يتم 

 عن طريق اجلمعية العامة للمسامهني. .1

 عن طريق أمر من رئيس احملكمة. .2

 

 

 

                                      
 من القانون التجاري الجزائري.  4مكرر  715المادة 1 



 محافظة الحسابات في الجزائر الفصل الثاني:                                              

 54 

 :اجلمعية العامة للمسامهني  ع  طريقالفرع األول: 

معية العامة العادية للمسامهني مندواب للحساابت أو أكثر ملدة ثالث سنوات، ختتارهم من بني تعني اجل

املهنيني املسجلني على جدول املنظمة الوطنية وتتمثل مهمتهم الدائمة، ابستثناء أي تدخل يف التسيري، يف 

شركة وصحتها، كما يدققون يف صحة ة للشركة ويف مراقبة انتظام حساابت الـالتحقيق يف الدفاتر واألوراق املالي

املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة أو جملس املديرين، حسب احلالة، ويف الواثئق املرسلة إىل املسامهني، 

 ،دقون على انتظام اجلرد وحساابت الشركة واملوازنة، وصحة ذلكاحول الوضعية املالية للشركة وحساابهتا، ويص

ا طيلة السنة املسامهني، وجيوز هلؤالء أن جيدو  ت إذا ما  م احرتام مبدأ املساواة بنيويتحقق حمافظو احلسااب

 .ي يروهنا مناسبة، كما ميكنهم استدعاء اجلمعية العامة لالنعقاد يف حالة االستعجالـات أو الرقاابت التـالتحقيق

 :أمر م  رئيس احملكمة  ع  طريقالفرع الثاين: 

مة حمافظو احلساابت، أو يف حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من حمافظي إذا مل تعني اجلمعية العا

احلساابت املعينني، فإن عملية تعيينهم أو استبداهلم تتم مبوجب أمر من رئيس احملكمة التابعة ملقر الشركة بناء 

 .على طلب من جملس اإلدارة أو جملس املديرين

إىل من رأمسال الشركة يف الشركات اليت تلجأ  ى األقل عشرلمساهم أو عدة مسامهني ميثلون عللجيوز و 

علنية االدخار أن يطلبوا من العدالة، وبناءا على سبب مربر رفض مندوب أو حمافظي احلساابت الذين عينتهم 

 . 1اجلمعية العامة

 غاية وإذا متت تلبية الطلب، تعني العدالة حمافظا جديدا للحساابت ويبقى هذا األخري يف وظيفته إىل

 قدوم حمافظ احلساابت اليت تعيينه اجلمعية العامة

 املبحث الثالث: مهام حقوق وواجبات حمافظ احلساابت 

                                      
 من القانون التجاري الجزائري. 8مكرر  715المادة 1 
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 املطلب األول: مهام حمافظ احلساابت 

 :وهي حمددة ابلقانون ومهام خاصة عامةقسمت مهام حمافظ احلساابت إىل مهام 

 مهام دائمة -أ

 اليت متت العمليات  متاما لنتائج ةوية منتظمة وصحيحة ومطابقأبن احلساابت السن احلساابتحمافظ  يشهد

 .وكذا األمر ابلنسبة للوضعية املالية وممتلكات الشركة ،يف السنة املنصرمة

 ات أو اهليئات اليت تتبعها أو بني املؤسسات شركيقدر شروط إبرام االتفاقيات بني الشركة اليت يراقبها وال

 ارة أو املسريين للشركة املعنية مصاحل مباشرة أو غري مباشرة.اليت يكون فيها للقائمني ابإلد

  أن  هعنقص قد يكتشفه واطلع عليه ومن طببكل  أو اهليئة املداولة املؤهلة اجلمعية العامة وأيعلم املسريين

 يعرقل استمرار استغالل املؤسسة.

 رير حمافظي احلساابت يف صحيحة وذلك بناءا على واثئق حماسبية أو تق يشهد أبن احلساابت املدعمة

 املؤسسات اليت متلك فيها الشركة أسهما.

  إعداد تقرير يتضمن شهادة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظامية وصحة الواثئق السنوية وعند االقتضاء

 .1رفض الشهادة املربرة قانوان

 اخلاصة املهام -ب

  التدخل عند تقرير زايدة رأمسال الشركة.: 697حسب املادة 

 حتدد فإن اجلمعية العامة الغري عادية : فإنه بناءا على تقرير خاص من حمافظ احلساابت 699ادة حسب امل

  سعر إصدار األسهم أو شروط حتديد هذا السعر.

                                      
  (.29 -28، المواد )08-91القانون 1 
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  فإنه يعني واحدا أو أكثر من احملافظني املكلفني بتقدير احلصص املقدمة بقرار قضائي  :707حسب املادة

 أو جملس املديرين.ة اإلدار بناءا على طلب رئيس جملس 

  الذين  حمافظي احلساابت بناءا على تقرير شركات املسامهةيتخذ قرار حتويل  :16مكرر  715حسب املادة

 .ال الشركةرأمس يشهدون أن لرؤوس األموال تساوي على األقل

  تقرير حمافظ احلساابت له أمهية كبرية لتحويل سندات االستحقاق هإنف: 116مكرر  715حسب املادة 

 القابلة للتحويل إىل أسهم وهذا برتخيص من طرف اجلمعية العامة غري العادية.

  ألجور املدفوعة لألشخاص الذين ليصادق على املبلغ اإلمجايل : فإن حمافظ احلساابت 819حسب املادة

 .املؤسسةيف  يتلقون أعلى األجور

 

 املطلب الثاين: حقوق وواجبات حمافظ احلساابت 

 ق حمافظ احلساابت الفرع األول: حقو 

 مواد ا ما جاء يف أحكام ـوصالحيات واسعة ومنه حقوقافظ احلساابت حمل قد أعطىرع اجلزائري ـشاملإن 

املتضمن  136-96وبعضها اآلخر ورد يف املرسوم التنفيذي رقم  08-91يف القانون  ما وردومنها  التجاري القانون

حلساابت واحملاسب املعتمد، نذكر من هذه احلقوق على سبيل مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ اقانون أخالقيات 

 املثال ما يلي:

 (.4 مكرر 71)املادة  اجلمعية العامة لالنعقاد يف حالة االستعجالحق استدعاء  -

 .(4مكرر  715املادة حق إجراء التحقيقات والرقاابت اليت يراها مناسبة بكل حرية طيلة السنة ) -

املديرين وحقه يف تلقي الرد على تساؤالته اإلدارة أو جملس س حق طلب توضيحات من رئيس جمل -

 .(11مكرر  715املادة )
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مكرر  715املادة ) وكذا مجعيات املسامهنياملديرين أو جملس  اإلدارةحق استدعائه حلضور اجتماع جملس  -

 (.828 واملادة 12

املستندية والدفاتر ابالتفاقيات  الالزمة ملمارسة املهمة، خاصة فيما يتعلقالواثئق حق اإلطالع على كل  -

 (.831 املادةوسجالت احملاضر )

أن يطلب من زبونه أو موكله أن يتعاون معه التعاون الالزم قصد  احلساابتحملافظ احلق يف التعاون: حيق  -

 كنه أن يطلب على وجه اخلصوص ما تأي:القيام مبهمته، ومي

  له كل الواثئق الالزمة لتكوين ملف دائمأن تقدم. 

 يشارك موظفو املؤسسة املكلفون مبسك احملاسبة ومراقبتها مشاركة فعالة. نأ 

 .أن يسهل له دخول املصاحل من أجل احلاجات اليت تتطلبها مهمته 

 .أن جتمع كل الواثئق الالزمة وترتب وتوضع حتت تصرفه 

 .أن تنفذ املهام املستندة إىل املؤسسة يف الوقت املناسب من أجل تسهيل مهمته 

 االتفاقية أو  يطلع على كل الوقائع اليت من شأهنا تغيري الكيفيات والواجبات التعاقدية احملددة يف أن

 .1رسالة التكليف ابملهمة تغيريا جوهراي

  احلساابت حمافظ  املؤهل مقابل أتعاب القانوينمقابل أتعاب: حيدد اجلهاز احلصول على احلق يف

الوطنية املختصة، مبشاركة النقابة العمومية السلطات عريفات اليت تقررها ابالتفاق معه يف بداية توكيله، وفق الت

 .2يف إطار التشريع اجلاري به العمل

  الذي يعمل حلسابه بصفة استثنائية أن ينشر يف الصحافة ثالثة إعالانت  احلساابتحملافظ حيق

 .3متتالية يف األشهر الثالثة املوالية لتاريخ شروعه يف العمل حلسابه

                                      
 .محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، الخبير المحاسب، المتضمن قانون أخالقيات مهمة 139-96المرسوم التنفيذي رقم من  26المادة 1 

 .29المرجع نفسه المادة 2 

 .37المرجع نفسه المادة 3 



 محافظة الحسابات في الجزائر الفصل الثاني:                                              

 58 

 وزوا يف مقر الشركة معلومات تتعلق حيكن حملافظي احلساابت أن يطلبوا من القائمني ابإلدارة أن مي

 .(08-91 القانون) مسامهةمبؤسسات توجد معها عالقة 

  يف كل سداسي على األقل، حملافظي احلساابت  جدوال الشركات ابإلدارة يف يقدم القائمون

-91القانون من  37احلسابية اليت ينص عليها القانون )املادة ئق للمحاسبة معدا حسب خمط. املوازنة والواث

08). 

  أثناء ممارسة مهامهم على حساهبم وحتت مسؤوليتهم أن يستعينوا بكل  حملافظي احلساابتميكن

 .(08-91القانون من  42)املادة  خبري مهين آخر

  

 الفرع الثاين: واجبات حمافظ احلساابت 

وصنفها حسب خمتلف واجبات حمافظ احلساابت  قد حدد بدقة 139-96إن املرسوم التنفيذي رقم 

 اليت ترب. هذا األخري إىل:العالقات 

 

 : 1أو زبونه موكليه اجتاهواجبات حمافظ احلساابت  -أ

يف حياته  جيب على حمافظ احلساابت أن يتصف بدرجة عالية من الرزانة يف أداء مهامه وأن حيرص -

 .صرف من شأنه املساس بكرامة املهنة وبشرفهاعلى جتنب كل ت اخلاصة واملهنية

 كما جيب عليه أن يؤدي مهامه وفق املعايري اليت تنشرها النقابة أو القواعد املتعارف عليها عموما. -

تستند عالقات حمافظ احلساابت بزابئنه أو موكليه إىل األمانة واالستقالل وإىل واجب القيام مبهامه  -

 بشرف وضمري مهين.

                                      
 .139-96المرسوم التنفيذي رقم من  13إلى  3المواد من 1 
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مع مراعاة  الضروريةاألعمال فظي احلساابت أن ينفذوا وبعناية، طبقا للمقاييس املهنية كل جيب على حما -

 مبدأ احلياد واإلخالص والشرعية املطلوبة وكذا القواعد األخالقية املهنية.

وإعداد احلصيلة والتفتيش والرقابة  احملاسبةمبسك املتعلقة جيب على حمافظ احلساابت عند ممارسة مهامه  -

 ويف جملس التسيري، أن يقوم مبا يلي:الشركات بية واحملاسبية والتصرحيات اجلبائية وتصرحيات احلسا

 .ينفذ اخلدمات املطلوبة بعناية 

 .حيرتم اآلجال املتفق عليها 

  اليت من شأهنا أن تكون لديه الضرورية ، بكل التصرحيات احلساابتيعلم الزبون ويتابع يف جمال رقابة

 رأاي معلال ومؤسسا.

  املعمول على احرتام زبونه للتشريعات الشركات يسهر يف ما خيص التصرحيات اجلبائية وتصرحيات

الالزمة لتجنب الوقوع يف وضعية تواطؤ قد تشوه حياته واستقالله، االحتياطات ا، يف هذا اجملال مع أخذ هب

 وحتمله املسؤولية.

 قيدون سر املهنة يف تم غري أهنم ال يالتزام سر املهنة يف أداء مهنته جيب على حمافظي احلساابت

 ا وال سيما:املعمول هبيف القوانني والتنظيمات  حاالت املنصوص عليها

  املقررة.الواثئق اجلبائية على اإلدارة مبوجب إلزامية إطالع 

  بعد فتح حبث أو حتقيق قضائي بشأهنم. 

 م.يكعندما يدعون لإلدالء بشهادهتم أمام غرفة املصاحلة والتأديب والتح 

 بناءا على إدارة موكليهم.

  دربني لديهم واجب السر املهين.تعلى احرتام موظفيهم وامل احلساابتحمافظي كما يسهر 
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  واجب مسؤولية دراسة احللول األكثر مالئمة، واقرتاحها حسب احلساابت حمافظ يتحمل

 طبيعة املهمة املسندة إليه يف ظل احرتام الشرعية.

  قبول تعيينه كما يلي:ابت احلساحمافظ جيب أن يبلغ 

  حمافظ مطابق لقبول وظيفة »اجلمعية العامة اليت عينته، والذي يرفق بعبارة إما بتوقيع على حمضر

 واتريخ ذالك وإما بواسطة رسالة قبول.« احلساابت

  يقوم كل واحد منهم مبهمته ويتحمل املسؤولية كاملةحمافظ احلساابت يف حالة تعيني أكثر من. 

 

 1النقابة اجتاهافظ احلساابت واجبات حم -ب

على حمافظ احلساابت أن يعلم جملس النقابة الوطنية يف أجل شهر واحد، برسالة موصى عليها مع جيب 

 تأي: وصل استالم، أبي حدث هام طرأ على حياته املهنية والسيما

 .املتابعات اإلدارية أو القضائية -

 .هأو موكلي أو زابئنه النزاعات اخلطرية مع زمالئه -

مع تقدمي دليل على قفل ملفاته أو الرتتيبات املتخذة ابالتفاق مع زابئنه أو  التعليق اإلداري لنشاطاته -

 .عند االقتضاء موكليه

 .ه هنائياتوقف نشاط -

 ممارسة املهنة. حملتغيري  -

بلغ النقابة عند تعيينه بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استالم يف أن يعلى حمافظ احلساابت جيب 

 من اتريخ قبول التوكيل. ابتداءا( أايم 10) أجل عشرة

 

                                      
 .136-96من المرسوم التنفيذي رقم  17، 14المواد 1 
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 : 1واجبات حمافظ احلساابت يف عالقاته بزمالئه -ج

جيب على حمافظ احلساابت الذي يطلب من زبون موكل أن حيل حمل زميل له أن ال يقبل املهمة اليت 

 اقرتحت عليه إال بشروط:

ن التطبيق الصحيح للقانون أو التنظيم املعمول أن يتأكد من أن هذا الطلب ال يقرره رغبة يف التملص م -

 به.

أن يعلم زميله برسالة موصى عليها مع وصل استالم ابلطلب الذي اقرتح عليه، وتوجيه نسخة من الرسالة إىل  -

 جملس النقابة.

وجيب عليه زايدة على ذلك أن ميتنع عن توجيه أي نقد لزميله السابق ويتأكد من أن هذا الزميل قد تقاضى  -

 قابل األتعاب اليت يستحقها، و يستطلع رأي جملس النقابة يف حالة حدوث نزاع.م

 جيب أن يّعرب تصرف الزمالء فيما بينهم عن روح الزمالة والتضامن. -

جيب أن يف حالة وجود نزاع  أن يساعد بعضهم بعضا ويتأدبوا فيما بينهمعلى حمافظي احلساابت  وجيب

أو خيطروا غرفة املصاحلة واالنضباط ، أو يعرضوه على رئيس جملس النقابة حياولوا حله فيما بينهم ابلرتاضي،

 .بغري خطأ كل تشهري غري مؤدب من شأنه أن يلحق ضررا أبحد الزمالء والتحكيم

 

 

 

 

 

                                      
 .136-96من المرسوم التنفيذي رقم  21إلى  18من  المواد1 
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 خالصة الفصل الثاين :

 

 

 

 

ية تطورها اختص هذا الفصل ابعطاء نظرة على االوضاع احلالية ملهنة حمافظ احلساابت يف اجلزائر , من انح

وتعريفها حسب التشريع اجلزائري وكذلك من انحية االعداد العلمي واملهين للمحققني ,وكذلك واقع التنظيم 

احملاسيب يف اجلزائر وما كان له من انعكاسات على مهنة حمافظ احلساابت ,وتعترب هذه الدراسة امرا ضروراي حيث 

 ر .تعترب خاصية من خصوصيات تدقيق احلساابت يف جلزائ

, فقد كانت هذه اال ان اجلزائر اتخرت فيما خيص تنظيم مهنة حمافظ احلساابت مقارنة ابلدول االخرى 

 ( الذي قام ابصدار تشريعات واحكام متعلقة ابملهنة .91/08املهنة غري منظمة , اىل ان جاء القانون )
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                                                                                                            المقدمة

 أ 

 دقمة: امل

لك نتيجة كرب ذيف عامل االعمال و املال جند ان اختاد اي قرار سليم يتطلب توافر معلومات دقيقة و صحيحة, و 

حجم املشروعات و تعدد اوجه نشاطها حيث اصبحت ادارة املشروع غري قادرة على جتنب االخطاء الناشئة عن 

فعلي لسياسات املشروع, الن اغلب املعلومات تتعلق و التحليل لالداء ال ذسوء االستخدام اليت تواجه التنفي

نشات احلاجة اىل اجياد اداة ملعاونة االدارة يف هذا اجملال وجعلها اكثر فائدة وفعالية يف ابحداث ماضية ومن مث قد 

يل استخدام املوارد املتاحة املعتمد عليها يف التسيري من جهة ومن جهة اثنية املعلومات اليت تعكس الوضع املا

" لالهتمام اكثر بنضام الرقابة ومردودية وفعالية  ونتائج االعمال صورة دقيقة, وهذه تتمثل يف عملية "التدقيق

قبل  اجلهاز احملاسيب وادارة املؤسسة , وذلك من خالل متابعة هذه النظم الرقابية نظرا لدورها الفعال يف املؤسسة

الن معظم احلقائق والبياانت اليت حيتاجها املقرضني واملستثمرين  اختاذ اي قرار خاص ابقراضها او االستثمار فيها

اجلدد تكون ضمن القوائم املالية وتقارير حمافظ احلساابت بصفة خاصة , حيث ان الراي الذي يبديه حمافظ 

, حيث احلساابت هلذه القوائم املالية يزيد من ثقة مستخدميها لذا توفر عدة مؤهالت جتعل راي املدقق موثوقا به 

ابتدا التدقيق ابجملال الطبيعي الذي يقتصر على نطاق ضيق يف تدقيق السجالت والقيود احملاسبية مث االنتقال اىل 

تماعية الت االدارية والتشغيلية نتيجة للتطور الكبري يف اجملال االقتصادي خاصة بعد التحوالت السياسية واالجااجمل

 .اليت اثره مباشرة على احمليط االقتصادي

فكان اهلدف من التدقيق هو اكتشاف االخطاء والغش والعمل على احلد من وقوعهما مث اتساع نطاقه ليشمل 

فحص انظمة الرقابة الذاخلية الية منظمة اعمال الستمرار حياة املنظمات وحتسني مردوديتها واحلفاظ على 

شكالية االساسية لبحثنا حول هذا املوضوع مسعتها , وانطالقا من ماذكران سلفا سنحاول االملام واالجابة على اال

 الشاسع املتمثلة اساسا يف :

 ةا اهلمف ةن التمقيق احملاسيب ؟ وكيف يساهم حمافظ احلساابت يف عملي: التمقيق ؟
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 ومن خالل هذه االشكالية , نطرح التساؤالت الفرعية التالية :

  للتدقيق؟ة اموأنواعه، أهدافه، أمهيته، املعايري العالتدقيق ماهية 

 ما هو حمافظ احلساابت وكيف يتم تعيينه وما هي مسؤولياته؟ 

 فرضيات المراس:  

التدقيق هو وظيفة فحص مستقلة تساعد املالك واملسامهني على املرقابة العامة لنشاطاهتم وممتلكاهتم , وتتمثل 

 لتدقيق .ضوابط التدقيق يف جمموعة من املعايري واالجراءات والوسائل اليت حتكم عملية ا

تطوير النظام احملاسيب يف اجلزائر من خالل االنتقال اىل النظام احملاسيب املايل املعد طبقا للمعايري الدولية الذي وفر 

 الدويل. كل ما تقتضينه متطلبات االندماج يف االقتصاد

 دوافع اختيار المراس:  

 ذاتية واخرى موضوعية .ان اختياران هلذا املوضوع ليس من جراء الصدفة , وامنا السباب 

 الموافع الذاتي:  / 1

 املسامهة يف اثراء املكتبة مبثل هذه املواضيع خاصة ان اجلزائر بدات ابالهتمام هبذا اال حديثا .

 الموافع املوضوي:  / 2

  عدم التطبيق اجليد للنظام احملاسيب املايل والتحكم فيه من طرف احملاسبني واملسريين طبقا للمعايري الدولية .

 الصحيح والسليم . من اجل تفعيل ومحاية هذا النظام واحلرص على التطبيق

 

 



                                                                                                            المقدمة

 ج 

 اسباب اختياراملؤسس: حمل حمل الرتبص  

م مع املوضوع ويف ختصص الباحث ويكون قد صادف الكثري من احلسابت ميثل املدقق واحملاسب املعتمد , يتالئ-

 احلاالت اليت حناول معاجلتها يف حبثنا هذا .

 امهي: البحث  

تتجلى امهية البحث من خالل تسليط الضوء على ضرورة العناية بوظيفة التدقيق والدور الذي يكتسبه يف تطوير 

 ابالقتصاد الوطين . والنهوض

 اهماف البحث  

اهلدف الرئيسي للبحث يف التحقق من فروضه والتوصل اىل اجابة معينة بشان اشكالية البحث , وميكن يتمثل 

 حتقيق ذللك من خالل تقسيم هذا اهلدف اىل عدد من اهلداف الفرعية كمايلي :

  عرض تطور التدقيق ,مفهومه واهدافه وانواعه . -

 عرض معايري التدقيق . -

 ت يف اجلزائر .عرض مسار تطور مهنة حمافظ احلسااب -

 املنهج املتبع  

يعتمد البحث على املنهج الوصفي والتحليلي من اجل حتقيق اهداف البحث و االجابة على اشكالية  البحث , 

 حيث استخدمنا املنهج الوصفي يف اجلانب النظري والتحليلي يف اجلانب التطبيقي .
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 تدقسيم البحث  

 :قسمنا دراستنا اىل ثالثة فصول كالتايل 

 :ويشمل فصلني  اجلانب النظري 

  اترخيي أي نشأته وتطوره وتعريفه وأمهيته، أهدافه التدقيق احملاسيب يف قالب  الفصل األولنتناول يف

 ومعايري للتدقيق.

  احلساابت من تعريف ومهام ومسؤوليات وحقوق وواجبات فسنتناول فيه حمافظ  الفصل الثاينأما

 يف اجلزائر.املهنة هلذه  واهليئة املشرفة واملنظمة

 

 ويشمل فصال واحدا : اجلانب التطبيدقي  

 دراسة حالة تطبيقية على مستوى مكتب حمافظ احلساابت . الفصل الثالث  

  وتقدمي حالة عملية عن حمافظ احلساابت وسنقوم يف الفصل الثالث بدراسة ميدانية أبحد مكاتب

 .حمافظ احلساابت يف اجلزائرمهنة 

 حمود البحث  

حدود البحث انمجة عن املوضوع , حيث مشل دراسة التدقيق وواقعه يف اجلزائر , واليت تتسم ابلشعب ان 

والتفرع ,مما حيد من الدراسة التحليلية والدقيقة هلا, لذا قمنا حبصر الدراسة املكانية للموضوع مبكتب حمافظ 

 احلساابت .

 ق .اما احلدود الزمنية فتمثلت يف فرتة جتربة دراسة التدقي
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 الصعوابت اليت صادفت البحث  

يف حداثة املوضوع وتفرعه كون التدقيق اصبح اداة مهمة يف االقتصاد كوهنا يعتمد عليها  تتمثل اهم الصعوابت 

 كثريا املسامهون واملالك , ومن جهة اخرى قلة املراجع فيما يتعلق ابلتدقيق .



 شكرت  إهداء و
 بسم هللا الرحمان الرحيم  

 إىل من قال فيهما هللا تعاىل "......و ابلوالدين إحساان....."

 حبر احلنان،و نور عيناي أمي حفظها هللا.

 إىل الذي مل يبخل علي يوما أيب العزيز.

 إىل كل أخوايت و عائليت ومجيع أصدقائي.                

 .يف إدارة قسم العلوم التجاريةنشكر مجيع األساتذة و العاملني 

واالسككككككتا  حمككككككاف   حممككككككدعكرمككككككي  و  األسككككككتا  بصككككككفة خاصككككككة نشكككككككر
ي يف اجنكككككا  معككككك اهعلكككككو ااهكككككود الكككككذي بكككككذالريل حممكككككد ااحلسكككككااب  تكككككك

 اإىل اجلميع شكر                             . هدا العمل املتواضع

 بن عنرت إمساعيل                                                            
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