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 هداءاإل

، إىل معلمي األول الرتياحيتعب إىل من انضل ألجلي و  إىل من علمين أجبدايت احلياة وسقاين كأسها حلوها ومرها
 ."أيب احلبيب " إىل جوهرة قليب ورمز االحرتام والتقدير 

إىل من يشتهي اللسان إىل نطقها وترف العني وحشتها إىل من ختشع األحاسيس لذكرها ويرجتف كبدي كلما ابتعد 
 . "أمي احلبيبة " عنها، إىل من حين القلب إىل تقبيلها وتشتاق األذان لسماع دعواهتا الغالية 

 .يكرره الزمن وأيب الفأمي ال تقدر بثمن  حساب،أمي وأيب من السبعون ألف الذين يدخلون اجلنة بال اللهم اجعل 

  القادر،عبد " إىل بلسم روحي وحيايت، إىل من هم أنس عمري وخمزن ذكراييت ومصدر سعاديت إخويت األعزاء 

 .حفظهم هللا" اجمليد، دمحم األمني  عبد

احة املتبادلة مثرهتا احلكمة والصر إىل من أشعر جبانبها بسعادة كبرية وراحة عظيمة وكانت عالقيت هبا مبنية على احلب 
 ."أخيت الغالية ايمسني" والنصح والوفاء 

 اليت كانت عوان يل ابرك هللا فيها" أمينة عبد الرحيم" إىل رفيقيت دريب وحبيبيت وأخيت الغالية 

" شيماء، الوايل،عبد  أشرف،يوسف، أنفال،  آية،" الضيوف اجلدد يف العائلة ومدخل البهجة والسرور الرباعم ىل إ
 .هللا وجعلهم من حفظة كتاب هللا حفظهم

 .األساتذة طيلة مشواري الدراسيإىل 

 

                                                           سعاد



 التشكرات

قه لنا إلمتام يمحدا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه حنمده ونشكره كثريا على توف م الصاحلاتته تتاحلمد هلل الذي بنعم
 .املتواضع هذا العمل

درجاتنا يف اللهم إان نسألك خري الدعاء وخري النجاح وخري العمل والثواب وخري املمات وثبتنا على دينك، و ثبت إمياننا وارفع 
 :واغفر خطاايان ونسألك العال يف جناتك الفردوس األعلى وصلي وسلم على خري اخللق دمحم أما بعد، اجلنة وتقبل صالتنا

 :نتوجه ابلشكر اجلزيل إىل من قال فيهما عزوجل

 .{واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا  }

 حفظهما هللا إىل إخويت، "أمي وأيب " إىل أعز ما أملك يف هذه الدنيا 

 إىل كل الصديقات اللوايت مجعين هبن أغلى الذكرايت  

 ".، خدجية فطيمة ،زكية ،نسيبةأمينة، يسرى، " 

ودعمه يل من  مساندتهجناز هذا العمل من خالل ملساعديت يف ا " بن زيدان احلاج"  لدكتورالشكر اجلزيل واخلا  إىل ابنتوجه 
مث أتقدم ابلشكر اجلزيل إىل كل من قدم لنا يد العون ، طيلة السنةا قيمة وعلى اجملهودات اليت بذهلاله ونصائح خالل توجيهاته

 .و من بعيد يف أجناز هذه املذكرةمن األساتذة الكرام وإىل كل من ساعدان من قريب أ

على مده يل يد العون  " األستاذ مرحوم عالء الدين"كما ال يفوتنا أن نتقدم ابلشكر اجلزيل والعرفان ابجلميل واالمتنان 
 .معنا من أجل الدراسة امليدانية واملساعدة وتواضعه

 .وال ننسى كل عمال املكتبةكما ال يفوتين أن أتوجه ابلشكر والتقدير إىل أعضاء جلنة املناقشة، 

  2017/2018تدقيق ومراقبة التسيري دفعة كما أتوجه بشكر إىل كل زمالئي ختصص 

 .إىل كل من نسيهم قلمي ويتذكرهم عقلي

 .وشكرا لكل هؤالء جزاكم هللا خري املتواضع، أقولم هذا العمل اوالشكر العميق لكل من ساهم من قريب أو من بعيد يف إمت
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 :قدمة عامةم

لقد شهد العالم تحوالت جذرية في مطلع القرن التاسع عشر، خاصة في املجال الاقتصادي والاجتماعي      

التطورات  نشاطها وأساليب تسييرها ملالئمة للشركات الاقتصادية، التي رأت من ألاجدر بها تغيير شكلها وطبيعة

والتغيرات الحاصلة، مع كبر حجم املؤسسات زاد معها التعقد في العمليات الاقتصادية واملعالجة املحاسبية، هذا 

ما أدى باألطراف ذو عالقة بالشركة اللجوء إلى تنظيمات ومكاتب املراجعة من أجل معرفة ما لهم وما عليهم، وهنا 

.ية املراجعة كون الشخص الذي يقوم بها محايد ومستقل تماما عن الشركةتظهر أهم  

تعتبر املراجعة الخارجية أحد فروع املعرفة الاجتماعية التي تتأثر في تطورها ونشأتها بتطور الحياة الاقتصادية      

الحتياجات ألافراد والاجتماعية، تكتسب مكانتها املستقلة في املجتمع من منفعتها وقدرتها على الاستجابة 

إذ يعتبر وجود محافظ الحسابات كجهة رقابية خارجية أحد ركائز ومقومات . وأصحاب املصالح في املجتمع

الاقتصاد الوطني الذي يعتبر بمثابة الترياق املضاد للفساد املالي وإلاداري، نظرا إلضفائه نوعا من املوثوقية 

افظ الحسابات ق املساهمين وأصحاب املصالح، حيث أن قيام محائم املالية وخدمة لحقو و واملصداقية على الق

عليه أن يبقى محافظا على استقالليته التي تعد شرطا أساسيا في مهنة محافظ  لهذا الدور املحوري يفرض

.الحسابات  

وتشريعات وعليه فالجزائر كغيرها من باقي الدول اهتمت بتنظيم ممارسة مهنة املراجعة إذ قامت بإصدار قوانين 

املتعلق باملهن  9119الصادر سنة  80_ 19مختلفة، الهدف من ورائها هو تنظيم املهنة، ومنها جاء في القانون 

املتعلق بمهنة الخبير املحاسبي  9898جوان  91املؤرخ في  89_  98املحاسبية وألغي هذا القانون بالقانون 

.ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد  

:وضوع نقوم بطرح إلاشكالية التاليةملعالجة هذا امل  

 فيما تتمثل عالقة املراجعة الخارجية بمهنة محافظ الحسابات؟

 :من خالل إلاشكالية تتفرع لنا التساؤالت التالية

 ما هو مقدار الحاجة لعملية املراجعة الخارجية؟_ 

من الدراسة؟محافظ الحسابات نصيبه  هل أخذ موضوع _  

 أثناء أداء مهامه؟( مسلك)يقوم بإتباع إجراءاتهل محافظ الحسابات _ 

 الفرضيات

 :قصد معالجة إلاشكالية املطروحة، والتساؤالت الفرعية املصاحبة لها، نقتض ي وضع الفرضيات التالية

عملية املراجعة الخارجية لها دور جوهري في تحقيق أهداف املؤسسة، حيث تحتاج إلى توافر  :الفرضية ألاولى

.  صفات ذاتية ومهارات شخصية ومعرفة واسعة، وإملام تام بمجموعة من معايير املراجعة املتعارف عليها  

محافظ الحسابات واملراجعة الخارجية هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بموضوع: الفرضية الثانية   

    إن اعتماد محافظ الحسابات مسلك أثناء أداء مهامه يمكن أن يسهل عمله :لفرضية الثالثةا

 

 :دوافع اختيار املوضوع
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    :قد تم اختيار هذا املوضوع لعدة أسباب منها

: دوافع موضوعية_ أ   

  النهائية في مجال الدراسات املحاسبيةتعتبر دراسة محافظ الحسابات بمثابة املرحلة. 

 التعرف على واقع دراسة املهنة. 

  بمهنة املراجعة في الجزائر تطور الاهتمامشعورنا بأهمية املوضوع في ظل. 

:دوافع ذاتية_ ب   

 الاهتمام الشخص ي باملوضوع نظرا الرتباطه بمجال التخصص العلمي الذي أدرس فيه. 

 محافظ الحسابات الرغبة في التعرف أكثر على عمل. 

 الرغبة في اكتساب معارف جديدة والتخصص في مجاالت املتعلقة باملحاسبة والتدقيق. 

 :أهمية املوضوع

تكمن أهمية البحث في محاولة تسليط الضوء على مهنة محافظ الحسابات في الجزائر حيث تعتبر هذه املهنة من 

الالزم في بالدنا إذ تكمن أهميته في الخدمات التي تؤديها  املهن العريقة في الدول املتقدمة، ال تحظى باالهتمام

فهو يخدم الاقتصاد الوطني (. الخ.... املساهمين، املديرين، مصالح الضرائب، الزبائن، البنوك )لجهات مختلفة 

بصفة عامة ويساهم بشكل كبير في تنمية املجتمعات في مجال الاستثمارات   والكشف على حاالت التالعب 

محاولة إظهار ألاهمية البالغة التي يكتسبها محافظ الحسابات . بحيث يضمن الشفافية في عملية التسيير والغش

.بصفة عامة وكيفية تطبيق معايير املراجعة أثناء أداء مهامه  

   :أهداف املوضوع

:     يهدف هذا البحث إلى       

 .حيث إبداء رأيه الفني املحايد إلظهار املهام املوكلة ملحافظ الحسابات وبيان مسؤوليته من_ 

 .الوقوف على مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر وإبراز الدور الذي يقوم به محافظ الحسابات_ 

  .الاطالع على محتوى التقرير الذي ينتج عن محافظ الحسابات في الشركة_ 

 أو صلة بموضوع هذه الدراسة التي لها عالقة التطرق إلى أهم الدراسات_ 

 :منهجية الدراسة

: لإلحاطة بمختلف جوانب املوضوع ولإلجابة عن إلاشكالية الرئيسية وألاسئلة الفرعية وإثبات الفرضيات اعتمدنا

 في الشق النظري من خالل وصف مهنة محافظ الحسابات واملراجعة الخارجية : ملنهج الوصفيا

ة الخارجية وكذا محافظ الحسابات،للمراجعمن خالل دراسة التطورات التاريخية : املنهج التاريخي  

الذي خصص للشق التطبيقي لتحليل ودراسة كيفية إعداد التقرير لشركة ذات مسؤولية : املنهج التحليلي

 محدودة وذلك باالعتماد على مكتب محافظ الحسابات

 

 

 

:أدوات الدراسة   
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املتخصصة في مجال التدقيق، املراسيم والقوانين قمنا باستخدام بعض ألادوات ولعل أبرزها الاستعانة بالكتب 

والجرائد الرسمية والنصوص التشريعية التي تنظم مهنة محافظ الحسابات في الجزائر، الرسائل املرتبطة 

.ضوع، إضافة إلى مواقع إلكترونيةباملو   

 حدود الدراسة: 

 مكتب محافظ الحسابات: حدود مكانية. 

 نظرا الرتباط املوضوع بمراحل تطور املراجعة الخارجية، فإن إلاطار الزمني ارتكز على عدة : حدود زمانية

 2010ما بعد مراحل زمانية بداية من بعد الاستقالل إلى 

 دراسات سابقة

 الدراسات السابقة سنتطرق لها في الفصل الثاني

 تقسيمات الدراسة

وملعالجة إلاشكالية والتساؤالت الفرعية والتحقق من الفرضيات قمنا تبعا لألهداف املتوخاة من الدراسة، 

 :بتقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول وهي كاالتي

 بمقدمة عامة؛نبدأ أوال 

وذلك باالعتماد على ، "املراجعة الخارجية ومهنة محافظ الحسابات "ت صياغته تحت عنوانتم: الفصل ألاول 

املراجعة الخارجية من خالل مفهومها وأنواعها ومعاييرها وكذا تطورها وأهدافها، مبحثين، يتناول ألاول ماهية 

ويتناول املبحث الثاني مهنة محافظ الحسابات من خالل إلاطار املفاهيمي ملحافظ الحسابات، حقوقه وواجباته، 

 .وأخيرا أخالقيات املهنة

 ضوع الدراسة تناول أهم الدراسات السابقة التي لها صلة بمو : الفصل الثاني

فقد تضمن الدراسة امليدانية بمكتب محافظ الحسابات، فقد تناول بدوره مبحثين ألاول  :أما الفصل الثالث

خصص لدراسة خطوات عمل محافظ الحسابات، أما املبحث الثاني فتطرقنا لدراسة تقرير محافظ الحسابات 

 لى مكتب محافظ الحساباتلشركة ذات مسؤولية محدودة بوالية مستغانم وذلك باالعتماد ع

 .   باإلضافة إلى خاتمة عامة التي تعبر عن حوصلة للموضوع تضم جملة من النتائج والتوصيات

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

                      

                     

الأولالفصل     
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 املراجعة الخارجية ومهنة محافظ الحسابات :الفصل ألاول 

 :تمهيد

عرفت املراجعة تغيرات جذرية مند ظهور أول ممارسة لها إلى غاية الوقت الحالي، ولقد أسهمت هذه            

التغيرات بشكل كبير في تطوير املهنة وكانت محل اهتمام العديد من املهنيين واملؤسسات والهيئات الحكومية   

ادات فكرية من أجل تطويرها وتنظيمها من خالل والباحثين، الذين أعطوا لهده املهنة اهتمامات وبذلوا اجته

العمل على وضع معايير تحكم املراجعة وتعمل على زيادة تحكيم وترشيد هذه املهنة بحيث يصبح ملزاولي مهنة 

املراجعة منهجية علمية وعملية يتبعونها أثناء تأديتهم ملهامهم، فهناك معايير متعلقة بالشخص املراجع في حد 

أثناء مزاولتهم ملهنة املراجعة ، فضال عن ( املراجعون ) ما جاء ليحكم الطريقة التي ينتجها املهنيون  ذاته ، و منها

املعايير التي يتم بها إعداد التقرير النهائي لعملية املراجعة ، يعد هذا التقرير من طرف شخص مؤهل ومحايد 

 يعرف بمحافظ الحسابات في نطاق عملية املراجعة الخارجيةـ

تطرق إلى املراجعة الخارجية وكيفية تنظيم هذه املهنة العريقة وتوفير الشروط العلمية والعملية يتم الس       

الالزمة في محافظ الحسابات وتحديد إلاجراءات الواجب إتباعها للخروج برأيه الفني املحايد والذي يعتبر ثمرة 

 :املراجعة، والذي قسم إلى مبحثين كاالتي

  اهية املراجعة الخارجيةم :املبحث ألاول 

 مهنة محافظ الحسابات: املبحث الثاني
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 ةماهية املراجعة الخارجي: ألاول  املبحث

ال شك أن هناك تزايد واضحا في الطلب على املراجعة الخارجية وخدماتها نتيجة حاجة أصحاب املصلحة            

في املؤسسات، وإدراكهم لضرورة تعين شخص مستقل عن املؤسسة، من أجل إبداء رأيه حول كفاءة أداء 

 لخارجية راجعة اعلى املفي هذا املبحث  لتركيزاملؤسسة لوظائفها ـ لهذا سيتم ا

 تعريف املراجعة الخارجية: املطلب ألاول 

 :للمراجعة الخارجية عدة تعاريف نذكر منها  

الحسابات كانت  ألن"  يستمع"ومعناها  Audireالالتينية من الكلمة  وهي مشتقة Auditاللفظي املراجعة بمعناها "

 ".1تتلى على املراجع

املستندات ودفاتر وسجالت املؤسسة فحصا فنيا انتقاديا محايدا  أما املراجعة بمعناها املنهي تعني عملية فحص  

 .2"للتحقق من صحة العمليات وإبداء رأيه

عملية منظمة للحصول على ألادلة والقرائن املوضوعية املتعلقة بالتأكد من ألاحداث   ألانشطة : " وتعرف أيضا

املوضوعية، وتوصيل نتائجها لألطراف  الاقتصادية، وتحديد مدى التناسق بين هذه التأكيدات واملعايير

هي املراجعة التي تتم بواسطة طرف من خارج : " تعرف املراجعة الخارجية على أنها.  3"املستخدمة لهذه املعلومات

املنشأة أو الشركة، حيث يكون مستقال عن إدارة املنشأة ـ بهدف فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات 

لخاصة بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املالي واملستندات والدفاتر ا

 .4"للمؤسسة في نهاية فترة زمنية ومدى تصويرها لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة

 

                                                                                       

.12:، صألاردن ،1ط دار وائل للنشر والتوزيع، ،(الناحية النظرية والعملية)علم تدقيق الحسابات  ،7002خالد أمين عبد هللا،  1  
، ألعمال نهاية الدورة وفق النظام املحاسبي املالي، دراسة ميدانية لدى محافظ الحسابات املراجعة الخارجية ،(7012-7012)حفيظة،  بوخالفة. 2

 : مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص فحص محاسبي، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، املوقع الالكتروني

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/1234567.pdf-http://dspace.univ  ،21: ص ،72/17/7012: تاريخ الاطالع. 
3
، مذكرة لنيل في تحقيق موثوقية املعلومات املحاسبية في ظل النظام املحاسبي املالي فعالية املراجعة الخارجية، (7012- 7017)مكاوي يوسف،  

 :جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، املوقع الالكتروني: شهادة ماستر، تخصص تدقيق ومراقبة التسيير

 YOUCEF.pdf-ouargla.dz/master/pdf/MEKAOUI-https://bu.univ  ،12: ص،07/01/7012 : تاريخ الاطالع. 
4
 ظي الحسابات بوالية ورقلة للفترةدور املراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم املالية دراسية عينة من محاف ،(7012- 7017)وسيلة  بوخالفة  

: املوقع الالكترونيورقلة، مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص دراسات محاسبية وجائية معمقة، جامعة مقاصدي مرباح ، (8008- 8002)

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/1936/1/Boukhalfa_Wasila_eco.pd-https://dspace.univ، 2:ص 20/20/0202:تاريخ االطالع.  

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/1234567.pdf
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/MEKAOUI-YOUCEF.pdf
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 1:من خالل التعريف نشير إلى أن عملية املراجعة الخارجية حتى تصل إلى هدفها يجب أن تمر بثالث مراحل

 مراحل املراجعة الخارجية(: 1.1)الجدول 

 التقرير التحقيق الفحص

يقصد به التأكد من صحة 

قياس العمليات وسالمتها 

وتسجيلها وتبويبها الخاصة 

 بنشاط املؤسسة؛

 

يقصد به إمكانية الحكم على 

صالحيات القوائم املالية 

فضال عن التأكد من  ،النهائية

تسجيل كل ما بشأنه أن يؤثر 

 عن عناصر الدخل أو الذمة؛

 

هو ختام عملية املراجعة يقصد به 

بلورة نتائج الفحص والتحقيق 

وإثباتهما في تقرير ويقدم إلى من يهمه 

 .ألامر داخل املؤسسة وخارجها

 (كرةاملذ 06أنظر ص) من إعداد الطالبة اعتمادا على املراجع السابقة: املصدر      

هي قيام طرف خارجي مستقل محايد مؤهل " الخارجية  إن املراجعةمن خالل هذه التعاريف يمكن القول       

 محايد كتعبير فني وإعطاء رأي، والسجالت املحاسبيةكفاءة مهنية، بفحص الكشوفات املالية  وعمليا ذوعلميا 

                                         ".زمنية معينة، في شكل تقرير يقدم لألطراف املعنيةسليم لنتيجة الاعمال املؤسسة خالل فترة 

 واع املراجعة الخارجية ومعاييرهاأن: املطلب الثاني

 الخارجيةأنواع املراجعة : أوال

 .املراجعة القانونية، املراجعة التعاقدية، الخبرة القضائية: تشمل ثالثة أنواع هي

 :القانونيةملراجعة ا .1

ة القانون القيام بها حيث يلزم املؤسسة بضرورة تعيين مراجع خارجي ملراجع يفرضهاهي املراجعة التي "

 .3"ية التي يقوم بها محافظ الحساباتويتمثل في أعمال املراقبة السنوية إلاجبار "، "2حساباتها

 

 

 

 (:الاختيارية)املراجعة التعاقدية  .8

                                                                                       
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص املراجعة الخارجية في تحسين جودة املعلومة املحاسبية، دراسة ميدانية ، دور (7012-7012)قداري، لنده   1

، تاريخ pdf-033-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-http://www.univ.1: الجزائر، املوقع الالكتروني ،محاسبي، جامعة حمه لخضر الواديتدقيق 

  .2،2:ص، ص، 07/01/7012: الاطالع
، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص أثر تطبيق معايير املحاسبية الدولية على تقارير املراجعة الخارجية في الجزائر، (7012- 7012)سعيد، بن دادة   2

، said.pdf-ouargla.dz/master/pdf/bendada-tps://bu.univht: ورقلة، املوقع الالكترونيمعمقة، جامعة مقاصدي مرباح  وجبائيهدراسات محاسبية 

 .00:ص ،12/17/7012: تاريخ الاطالع

.10: الجزائر، ص، 2، ديوان املطبوعات الجامعية، ط املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، 7002دمحم بوتين، 3 

http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-033-1.pdf
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/bendada-said.pdf
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والذي  املتعاملة مع املؤسسة( ارجيةالداخلية أو الخ)يقوم به محترف بطلب من أحد ألاطراف  الذيهي مراجعة "

 "1يمكن تجديده سنويا

 .2"طرف خارجي بطلب في املحكمة محترف من هي املراجعة التي يقوم بها " :الخبرة القضائية .3

 :تيآلاوللتعرف أكتر على هذه ألانواع يمكن املقارنة بينها من خالل الجدول 

 املراجعة الخارجيةاملقارنة بين أنواع (: 2.1)الجدول 

 املميزات مراجعة قانونية مراجعة تعاقدية الخبرة القضائية

تحدد بدقة من طرف 

 .املحكمة

مؤسساتية، ذات طابع  .تعاقدية

 .عمومي

 طبيعة املهمة

من طرف املديرية العامة أو  .من طرف املحكمة

 .مجلس إلادارة

 التعيين .املساهمينمن طرف 

إعالم العدالة وإرشادها حول 

أوضاع مالية ومحاسبية، 

 .تقديم مؤشرات باألرقام

املصادقة على شرعية 

 .وصدق الحسابات

املصادقة على شرعية 

وصدق الحسابات، تدقيق 

 .معلومات مجلس إلادارة

 الهدف

مهمة ظرفية يحدد القاض ي 

 .مدتها

مهمة محددة حسب 

 .الاتفاقية

دائمة تغطي مدة مهمة 

 .التعيين الشرعية

 التدخل

تامة اتجاه مجلس إلادارة  .تامة من حيث املبدأ .تامة تجاه ألاطراف

 .واملساهمين

 الاستقاللية

املديرية العامة، مجلس  .إلى القاض ي املكلف بالقضية

 .إلادارة

مجلس إلادارة، الجمعية 

 .العامة العادية وغير العادية

 :إرسال التقارير إلى

 إخبار وكيل الجمهورية .نعم .ال .غير مهم

 املسؤولية .مدنية، جزائية، تأديبية مدنية، جزائية، تأديبية مدنية، جزائية، تأديبية

اقتراح من الخبير يحدد من 

 .طرف القاض ي

 ألاتعاب .قانون الرسمي .محدد في العقد

طريقة تتماش ى وحاجة الخبرة 

 .القضائية املطلوبة

إلاجراءات، تقييم تقييم 

املراقبة الداخلية، مراقبة 

 الحسابات

تقييم إلاجراءات، تقييم 

املراقبة الداخلية، مراقبة 

 .الحسابات، مراقبة قانونية

 طريقة العمل املتبعة

 .12.ص ،مرجع سبق ذكره، 7002دمحم بوتين،: املصدر

 .معايير املراجعة الخارجية: ثانيا

                                                                                       
، مذكرة لنيل شهادة املاستر، تخصص تدقيق محاسبي على فعالية املؤسسة الاقتصاديةتأثير التدقيق الخارجي  ،(7012 – 7010)مختاريه، شاشور  1

 10 :ص غ منشورة، ،ستغانمم باديس،؛ جامعة عبد الحميد ابن ومراقبة التسيير

. 00:، صذكرهبن دادة سعيد، مرجع سبق    2
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تعتبر معايير املراجعة املبادئ التي تحكم أية عملية مراجعة وبالتالي فهي إلاطار العام الذي من خالله يقوم "   

فاملعيار يمكن اعتباره بمثابة القاعدة " ،1"تحقيقهااملراجع باستخدام إلاجراءات للوصول لألهداف الواجب 

تعارف عليها من قبل املعهد ألامريكي للمحاسبين لقد تم وضع املعايير املراجعة امل"،"2املراجعاملوجهة لعمل 

 3."معايير التدقيق املتعارف عليها" في كتيب تحت عنوان 1522القانونيين عام 

 :حيث قسمت هذه املعايير إلى ثالثة مجموعات رئيسية كما هو موضح في الشكل املوالي 

 الخارجية املتعارف عليها        معايير املراجعة: (1.1)الشكل رقم

 

 

 

 

               

   

            

 

 

                                                           

 

   البة اعتمادا على التقسيماتمن إعداد الط: املصدر

(الشخصية)املعايير العامة: املجموعة ألاولى  

                                                                                       
دراسات محاسبية   وجبائيه : معايير املراجعة من قبل مراجع الحسابات، مذكرة ماستر، تخصص ق، أهمية تطبي(7012/ 7012)وفاء بن شريف، 1

تاريخ ، EOk2V5lnogHcRusrTLOgHKaV6pVqq/viewhttps://drive.google.com/file/d/1oNg: املوقع الالكترونيجامعة قاصدي مرباح ورقلة،  ،معمقة

  .02:ص 17/17/7012: الاطالع
الجامعية، بن ، ديوان املطبوعات املراجعة وتدقيق الحسابات إلاطار النظري واملمارسات التطبيقية، مسعود صديقي، 7002دمحم التهامي طواهر،   2

  .22: عكنون، الجزائر، ص

.25:ذكره، ص، مرجع سبق خالد أمين عبد هللا  3
  

 معايير عامة
 معايير إعداد التقرير معايير العمل الميداني

 

  معايير التأهيل العلمي .1

 كفاية ألادلة .7

معيار العناية املهنية  .3

 الواجبة

  معيار التخطيط السليم .1

                                                                     معيار الاستقاللية .7

قيق لنظام تدالتقييم ال .3

 الرقابة الداخلية

اتساق القوائم مع  .1

 .املبادئ املتعارف عليها

ثبات تطبيق مبادئ  .7

 املحاسبة املتعارف عليه

 كفاية إلافصاح .2

الفني التعبير عن الرأي  .2

 املحايد

 

 معايير الخارجية املتعارف عليها

https://drive.google.com/file/d/1oNgEOk2V5lnogHcRusrTLOgHKaV6pVqq/view
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تتعلق هذه املعايير بالتكوين الشخص ي القائم بعملية املراجعة، ويقصد بها أن الخدمات املهنية ينبغي أن تقدم "

على درجة من الكفاءة املهنية بواسطة أشخاص مؤهلين وتوصف على أنها عامة ألنها تمثل مطالب أساسية 

مالئم، وتعتبر شخصية ألنها تحدد الصفات  نحتاج إليها ملقابلة معايير العمل امليداني وإعداد التقرير بشكل

 :ويندرج تحتها املعايير التالية1." الشخصية التي ينبغي أن يتحلى بها الشخص املمارس لهذه املهنة

يجب أن يقوم بالفحص وباقي الخطوات إلاجرائية ألاخرى شخص أو أشخاص على درجة كافية من التأهيل _ 

 ؛2العلمي والعملي في مجال املراجعة

يجب على املراجع أن يتوافر لديه الاستقالل والحياد في كل ما يتعلق بإجراءات العمل وهذا ما نصت عليه املادة _ 

 4؛00-00من قانون  76واملادة  02،3-10من قانون رقم  03

املراجعة يجب على املراجع بذل العناية املهنية املعقولة والالتزام بقواعد السلوك املنهي عند القيام بعملية _ 

 .5وإعداد التقرير

 معايير العمل امليداني: الثانية املجموعة

تتعلق هذه املعايير بتنفيذ عملية املراجعة، وتمثل مبادئ املراجعة التي تحكم طبيعة ومدى أدلة إلاثبات " 

تخدام الواجب الحصول عليها بواسطة إجراءات املراجعة املرتبطة باألهداف العريضة الواجب تحقيقها عند اس

 :ويحتوي على" 6هذه إلاجراءات 

يجب أن تخطط خطوات العمل امليداني تخطيطا مناسبا وكافيا، ويجب أن يتم الاشراف على أعمال املساعدين _ 

 بطريقة مناسبة وفعالة؛

دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل مفصل وواف حتى يمكن تقرير مدى الاعتماد عليه وتحديد  جبي_ 

 ؛10/017من قانون  72نوعية الاختبارات الالزمة عند تطبيق إجراءات املراجعة وهذا ما أشارت إليه املادة 

 معايير التقرير: املجموعة الثالثة

 :كيفية إعداد التقرير النهائي لعملية املراجعة وتتضمن املعايير التاليةهذه املعايير التي تتعلق بتحديد "  

                                                                                       

.02:، صالدار الجامعية، القاهرة، مصر ،املراجعة الخارجية ،7007حمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي،  1  
2
، أهمية معايير المراجعة الدولية في ظل اإلصالح المحاسبي، أطروحة دكتوراه، تخصص علوم التسيير، جامعة (7012/7012)سايج فايز  

: ، تاريخ الاطالع-PV.CSF.07.3.2018.pdf-CSF/2017-boumerdes.dz/images/PDF/PV-http://fsegc.univ/2018: ، الجزائر، الموقع االلكتروني7البليدة

 .25:ص ،72/17/7012
بما فيها  واملحاسب املعتمد لدى الشركات التجارية ومحافظ الحساباتالخبير املحاسب  وكيفيات ممارسةشروط املتعلق ، 10/02 قانون ، 02املادة   3

  .021:الجزائر، ص، 70عدد ، ج ر، 01/02/1551املؤرخ في  ،شركات رؤوس ألاموال وفقا ألحكام القانون التجاري 
الجزائر، ، 27عدد ر،  ، ج11/02/7010، املؤرخ في الخبير املحاسب، محافظ الحسابات، املحاسب املعتمد املتعلق بمهن، 00/00 قانون  ،02املادة 4

  .11:ص

.27،22:، ص، صجامعة القاهرة مصر كلية التجارة، أساسيات املراجعة ومعاييرها، ،7002،وآخرونالصباغ  أحمد عبد املولى  5  

.05:لنده قداري، مرجع سبق ذكره، ص  6
  

02:ص سبق ذكره، مرجع ،00/00قانون  ،72املادة   7
  

http://fsegc.univ-boumerdes.dz/images/PDF/PV-CSF/2017-2018/PV.CSF.07.3.2018.pdf
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 ؛دئ املحاسبة املتعارف عليهايجب أن يذكر التقرير ما إذا كانت القوائم املالية قد أعدت وفقا ملبا_ 

يجب أن يحدد التقرير الظروف التي يتم فيها تطبيق تلك املبادئ بثبات في السنة الحالية باملقارنة بالفترة _ 

 ؛001-00 من قانون  83السابقة وهذا ما نصت عليه املادة 

يرد في تعتبر البيانات الواردة في القوائم املالية معبرة تعبيرا كافيا عما تحتويه هذه القوائم من معلومات، ما لم _ 

 التقرير يشير إلى خالف ذلك؛

 :يمكن للمدقق أن يتخذ ثالثة مواقف رئيسية في تقريره وذلك إما"_ 

 ال يصدره املدقق على القوائم املالية التي قام بتدقيقها إال إذا كانت هذه القوائم املالية تعبر  :رأي نظيف

 عن صحة ومصداقية ودقة نتائج أعمال املشروع ومركزه املالي؛

 ال يكون إال إذا صادف خالل عملية التدقيق ما يقيد رأيه، فتكون في هذه الحالة مقيد  :رأي متحفظ

 بتحفظات، وأن يشمل تقريره التحفظي فقرة يوضح أسباب هذا التحفظ؛

 وذلك بناء على ظروف معينة كتعذره الحصول على أدلة إثبات كافية :الامتناع عن إبداء رأيه. 

 ، قرار وزاري من طرف وزارة املاليةالتي تم إصدار الجزائرية ما يخص معايير التدقيق الذكر فيبوالجدير    

 .01ها في امللحق رقم ، ويمكن توضيح2"حيث تخص الدرجة ألاولى املدقق الخارجي

 .تطور املراجعة الخارجية: املطلب الثالث

في البداية لم تكن هناك الحاجة للمراجعة أو حتى أشخاص يقومون بهذه املهمة، نظرا لقلة الصفقات "          

ت وذلك ظهرت الحاجة إلى املراجعة الخارجية أوال لدى الحكوما"؛3"كأنداوصغر العمليات التجارية التي كانت 

 ؛4"، وكان املراجع يستمع إلى القيود ويصححهالحاجتها ملراقبة موظفيها

كبر حجم الوحدات يا مما أدى إلى كبر هذا النشاط و عصر النهضة اتسع النشاط التجاري نسب ومع حلول  "      

أدى  والسرقة وهذا ماظهرت حاجتهم إلى معلومات تساعدهم على حماية ممتلكاتهم من الاختالس مما القائمة به، 

من خالل الاحتفاظ بسجالت  ة الرقابةلالستعانة ببعض ألافراد ليقوموا بالعمل كمشرفين يمارسون وظيف

                                                                                       

02:ص سبق ذكره، مرجع ،00/00قانون  ،72املادة    1  

 
2
عينة من املدققين الخارجين : ، املدقق الخارجي وعالقته باملدقق الداخلي في ظل املعايير املحاسبية الدولية، دراسة حالة(7012/7010)أحمد باملومن،  

  .02: تدقيق محاس ي ومراقبة التسيير، جامعة مستغانم، غ منشورة، ص: ذكرة ماستر في العلوم املالية واملحاسبية، تخصصوالداخلين بوالية مستغانم، م
، مذكرة لنيل شهادة املاستر علوم مالية ومحاسبية، تخصص دور املراجعة في ممارسة حوكمة الشركات، دراسة حالة ،(7012- 7010) تتبيرت ريمة، 3

: املوقع إلالكترونيمحاسبة وتدقيق، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، الجزائر، 

2V5lnogHcRusrTLOgHKaV6pVqq/viewhttps://drive.google.com/file/d/1oNgEOk ،2:ص  12/232017/: :تاريخ الاطالع.    

.12،12:مرجع سبق ذكره، ص، ص خالد أمين عبد هللا،  4  

https://drive.google.com/file/d/1oNgEOk2V5lnogHcRusrTLOgHKaV6pVqq/view
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حيث أن التقارير كانت تقدم للمالك  الخارجية،حاجة إلى املراجعة وفي ظل هذه الظروف لم تكن هناك ، ألاصول 

 ؛1تقدم للمؤسسةاملشرفين لبيان املركز املالي و  من طرف

يتطلب الزيادة في ألاموال، والتي وعند الازدهار الصناعي أصبحت الوحدات الاقتصادية تزيد من حجمها مما "  

يصعب توفيرها من بعض ألاشخاص وهذا ما أدى بدوره إلى ظهور مبدأ املسؤولية املحدودة في تنظيم شركات 

 ؛2خالل املراحل املبكرة للثورة الصناعية

ساهمون عن وهكذا ظهرت شركات املساهمة والتي تميزت بانفصال امللكية عن إلادارة، والذي بمقتضاه يتنازل امل 

ر عن حقهم في الاشراف وإلادارة لعدد من املديرين ألاجراء بحيث يجمعهم مجلس إلادارة، مطالبين بتقديم تقري

وقد يترتب عن الفصل بين إلادارة . القوائم املالية وذلك نهاية كل فترة معنية أداء الشركة من خالل مجموعة

املساهمين والذي قد يدفع إلادارة إلعداد قوائم مالية غير كما ظهر تعارض املصالح بين إلادارة و  .3وامللكية

 ؛4صادقة

ظهرت الحاجة إلى وجود شخص مستقل  .اإلادارة من عدم كفاءتهلحماية أسهم ألاشخاص غير املشاركين في 

وهكذا ظهرت الحاجة . يقوم بفحص حسابات إلادارة وسجالتها ويقدم تقرير إلى أصحاب ألاسهم لنتائج فحص

 . 5الخارجية بصورة جلية للمراجعة

 تطور املراجعة الخارجية في الجزائر                                                                       :ألاول الفرع 

سنقوم بتقسيم تطور املراجعة الخارجية في الجزائر، حسب مجمل النصوص القانونية والتشريعية املنظمة 

  2010بعد ما  إلى 1507مراسيم وقرارات من فترة للمهنة، وفقا لعدة 

 1696إلى سنة  1691من سنة  .1

، 1520املتضمن قانون املالية لسنة  1505ديسمبر  21املؤرخ في  71/006في هذه املرحلة تم صدور ألامر رقم        

 املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري بقصد تأمينأشار إلى الرقابة الواجب فرضها على حيث 

                                                                                       
الاقتصادية، ، أطروحة دكتوراه في العلوم التنظيم املنهي للمراجعة ـ دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس واململكة املغربية، (7017/ 7011)شريقي عمر، 1

 :، املوقع الالكترونيجامعة سطيف، الجزائر

setif.dz/Tdoctorat/facultes/facultes/fseg/2013/CHERIGUI%20Omar.pdf-http://www.univ   ،2 : ، ص12/17/7012 : تاريخ الاطالع. 

2
  .2ص، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مطبوعة للوفاء (7012 /7010)، التسيير الجبائييناملراجعة و شربي دمحم ألامين، خالدي عصام،   

. 10:لنده قداري، مرجع سبق ذكره، ص  3  
، مذكرة املحاسبية، دراسة عينة من املراجعين واملحاسبينمساهمة املراجعة الخارجية في تحسين جودة املعلومات ، (7012/  7012)بلعيد وردة،  4

http://these.univ-: املوقع الالكتروني دراسات مالية ومحاسبية، جامعة املسيلة، الجزائر،: لنيل املاجيستر، تخصص علوم تجارية، فرع

msila.dz/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=228 ،12: ص، 02/01/7012: تاريخ الاطالع. 

11:لنده قداري، مرجع سبق ذكره، ص     5  

http://www.univ-setif.dz/Tdoctorat/facultes/facultes/fseg/2013/CHERIGUI%20Omar.pdf
http://these.univ-msila.dz/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=228
http://these.univ-msila.dz/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=228
http://these.univ-msila.dz/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=228
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، حيث تم استناد محافظة الحسابات إلى موظفي الذين يتم تعيينهم من قبل وزير املالية "1"حق الدولة فيها

  2في استقاللية املراجع كونه يعين من طرف إلادارة وبالتالي نقص

تحديد مهام وواجبات املراقب، وخول ممارسة املهنة 1973مبر نوف 16ملؤرخ في ا 70/173كما تناول املرسوم "

 . املراقبين العاملين للمالية، مراقبو املالية، مفتشو املالية: ملوظفي الدولة التاليين

 3"يم مهنة املحاسب والخبير املحاسبيتضمن تنظ 1521ديسمبر  75املؤرخ في  60/28ر ألامر رقم  كما تم صدو

مر إلى تحديد اختصاص الخبراء املحاسبين واملحاسبين كذا الشروط وكيفية ممارسة املهنة، وبذلك فقد تطرق ألا 

كما تطرق إلى تشكيلة املجلس ألاعلى للمحاسبة وتسييره واختصاصه، ويالحظ أن القانون لم يتطرق إلى محافظ 

 .الحسابات، ألنه كان تابع للمفتشية العامة للمالية

 1116إلى  1661من سنة  .2

وكيفيات شروط " والذي يحدد 1551أبريل  72املؤرخ في  02 / 10خالل هذه الفترة تم صدور القانون 

رؤوس  بما فيها شركاتواملحاسب املعتمد لدى الشركات التجارية  ومحافظ الحساباتالخبير املحاسب  ممارسة

 ."ألاموال وفقا ألحكام القانون التجاري 

وبالتالي يوفر هذا القانون شروط ومقاييس ممارسة املهنة، وبذلك أصبحت مهنة املراجعة في الجزائر      

مستقلة، اذ تم جمع ثالثة تنظيمات في هيئة واحدة مستقلة سميت باملصف الوطني للخبراء املحاسبين ومحافظي 

. الحسابات واملحاسبين املعتمدين  

  يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء  1557جانفي  15ملؤرخ في ا18/80املرسوم التنفيذي رقم

 . املحاسبين ومحافظي الحسابات واملحاسبين املعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله

  يحدد هذا القرار نظام ألاجور " يتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات،  1552نوفمبر  02القرار املؤرخ في

 ".ي الحسابات في إطار املهام العادية التي يسند إليهم طبقا للتشريع املعمول بهالذي يطبق على محافظ

 يتضمن قانون أخالقيات مهنة الخبير ملحاسب 1550أبريل  12املؤرخ في  17/037 املرسوم التنفيذي رقم ،

ومحافظي الحسابات واملحاسب املعتمد، وقد تضمن هذا املرسوم التزامات وواجبات املهنيين وبعض 

 الحاالت املختلفة كحاالت التنافي التي تمنعه من ممارسة املهنة؛

  يتضمن إحداث مجلس وطني للمحاسبة1550ديسمبر  72املؤرخ في  17/302املرسوم التنفيذي رقم ،. 

                                                                                       
 .127، 121: سايج فايز، مرجع سبق ذكره، ص، ص 1
الدولية للمراجعة، مذكرة لنيل شهادة املاجيستر، تخصص املراجعة الخارجية بين التشريع الجزائري واملعايير  ، واقع(7012/ 7012)بن الصديق دمحم، 2

  :املوقع الالكتروني محاسبة، أدمحم بوقرة، بومرداس، الجزائر،

bitstream/123456789/2181/1/BEN%20SEDDIK%20MOHAMED.pdfboumerdes.dz:8080/-http://dlibrary.univ ،27:  ص ،12/07/7012:  تاريخ الاطالع. 

. 114   3 : شرقي عمر، مرجع سبق ذكره، ص 

http://dlibrary.univ-boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/2181/1/BEN%20SEDDIK%20MOHAMED.pdf
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  يتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في 1550نوفمبر  20مؤرخ في  17/130املرسوم التنفيذي رقم ،

املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي 

 والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا املؤسسات العمومية غير املستقلة، بناء على قدراته ومراجعه؛

  يحدد كيفيات نشر مقاييس تقدير الاجازات والشهادات التي تخول الحق في 1552مارس  72قرار مؤرخ في ،

 ؛1552ماي 12، بتاريخ 20ممارسة مهنة الخبير املحاسب واملحاسب املعتمد، صادر بالجريدة الرسمية رقم 

  18/80م التنفيذي رقم ، يعدل ويتمم املرسو 7001ديسمبر  70مؤرخ في  00/180املرسوم التنفيذي رقم 

، يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء املحاسبين ومحافظي الحسابات 1557يناير  15املؤرخ في 

 واملحاسبين املعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله؛

  1111سنة ا بعد م .3

خالل هذه الفترة، تم إعادة تنظيم املهنة ونقل صالحياتها من املصف الوطني للخبراء املحاسبين ومحافظي          

جوان  75املؤرخ في  00/00وتتميز هذه الفترة بصدور القانون . الحسابات واملحاسبين املعتمدين إلى وزارة املالية

وقد تلي بعد صدوره عدة مراسيم . ت واملحاسب املعتمد، يتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابا7010

 ،00/81 ،00/82، 00/86، 00/00،81/87، 00/81املراسيم التنفيذية أرقام " تنفيذية لتنظيم مهنة املراجعة، 

، 02، حيث صدرت هذه املراسيم في الجريدة الرسمية رقم "7011 جانفي 72املؤرخة في 00/38و 00/30، 00/30

 .7011فيفري  07بتاريخ 

  يحدد الشهادات الجامعية التي تمنح حق املشاركة 7011فيفري  10مؤرخ في  00/68مرسوم تنفيذي رقم ،

 في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم املتخصص ملهنة املحاسب؛

  يحدد كيفيات ممارسة املهمة التضامنية ملحافظ 7011فيفري  10مؤرخ في  63 /00مرسوم تنفيذي رقم ،

 الحسابات؛

  يحدد معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال اجال 7011ماي  70مؤرخ في  00/808مرسوم تنفيذي رقم ،

 إرسالها؛

 كبة من طرف ، يحدد درجة ألاخطاء التأديبية املرت7012جانفي  12مؤرخ في  03/00 مرسوم تنفيذي رقم

 ؛فتهم وكذا العقوباتالخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد خالل ممارسة وظي

  يحدد محتوى تقارير محافظ الحسابات8003جوان  81قرار مؤرخ في ،. 

  يحدد كيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات8001جوان  08قرار مؤرخ في ،. 

املراسيم التنفيذية التي أصدرتها الدولة، إال أنها تعد بطيئة في سياق ونحن نرى أنه بالرغم من أهمية 

 .التطورات التي تعرفها املهنة على املستوى الدولي

 .أهداف املراجعة الخارجية: املطلب الرابع
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 (:املتطورة)أهدافها بمجموعتين التقليدية والحديثة  ويمكن تحديد

 الخارجيةأهداف املراجعة يوضح  (:3.1)الجدول رقم 

(:املتطورة)ألاهداف الحديثة   :1ألاهداف التقليدية 

األهداف التقليدية وتعددت هذه ألاهداف باإلضافة إلى باهتمت 

:هي مهام جديدة لعملية املراجعة  

في  التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات املحاسبية

 الدفاتر ومدى الاعتماد عليها

مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذها ومدى تحقيق ألاهداف 

 الانحرافات وأسباب وطرق معالجتهاوتحديد 

إبداء رأي فني محايد يستند على أدلة وبراهين عن عدالة 

 القوائم املالية

اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من ألاخطاء  ج ألاعمال وفقا للنتائج املرسومةتقييم نتائ

 والغش

التأكد من صحة القيود املحاسبية أي خلوها من ألاخطاء 

املحاسبية والفنية سواء املعتمدة أو غيرها نتيجة إلاهمال أو 

 2التقصير

تقليص فرص ارتكاب ألاخطاء والغش بوضع ضوابط تحول 

 دون ذلك

تحقيق أقص ى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع إلاسراف في 

 جميع نواحي النشاط

 .3دائرة الضرائب وتحديد مبلغ الضريبةمساعدة 

 

 من إعداد الطالبة اعتمادا على املراجع املذكورة في الجدول : املصدر

انطالقا مما سبق ذكره يمكن القول إن هدف املراجع ألاساس ي هو إعطاء رأي مدعم بأدلة وبراهين تثبيت 

  4جمعية املحاسبين ألامريكيين صدق تلك الوثائق هو هدف عام متفق عليه دوليا حيث ان املراجع حسب

يدرس تلك القوائم بهدف إلادالء برأيه النهائي املحايد واملدعم بأدلة في تقرير حول الوضعية املالية للمؤسسة 

 .ومدى تطورها احتراما للمبادئ املحاسبية املتفق عليها

 .مهنة محافظ الحسابات: املبحث الثاني

                                                                                       
1
لنيل ، دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية ـ دراسة ميدانية بمكتب محافظ الحسابات، مذكرة (7017/  7011)نسرين حشيش ي،  

http://dspace.univ-: ، الموقع اإللكترونيتدقيق محاسبي، جامعة دمحم خيضر بسكرة، الجزائر: ماستر في العلوم املالية واملحاسبية، تخصص

km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789.pdf ،0: ص ،12/07/7012: الاطالع تاريخ.  

.15:ص، ، ألاردن7يرة للنشر والتوزيع، ط، دار املس(الناحية النظرية)تدقيق الحسابات املعاصرة ، 7005غسان فالح املطارنة،    2  

.15،70:ص، ص، ، ألاردنوالتوزيعالراية للنشر  ، داروالتدقيقالحسابات  مراجعة، 7005زاهر توفيق، عاطف سواد،   3  

75: دمحم بوتين، مرجع سبق ذكره، ص 
4
  

http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789.pdf
http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789.pdf
http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789.pdf
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محافظ الحسابات هو شخص ذو كفاءة يقوم بممارسة مهنته بكل عناية نظرا ألهمية دوره في مراجعة      

 الحسابات، وفي هذا املبحث قمنا بالتركيز على كل ما يتعلق بمحافظ الحسابات  

 .إلاطار املفاهيمي ملحافظ الحسابات: املطلب ألاول 

 مفهوم حمافظ احلساابت: الفرع ألاول 

 :العديد من التعاريف التي تناولت مفهوم محافظ الحسابات سنذكر البعض منهاهناك 

 :حسب القانون التجاري _ أوال

تعين الجمعية العامة العادية :" كما يلي (1مكرر  601)عرف القانون التجاري محافظ الحسابات في مادته 

يين املسجلين على جدول املصف الوطني، للمساهمين للحسابات أو أكثر ملدة ثالث سنوات، تختارهم من بين املهن

وتتمثل مهمتهم الدائمة باستثناء أي تدخل في التسيير، في التحقيق في الدفاتر وألاوراق املالية، للشركة وفي 

 ."1مراقبة انتظام وصحتها

 .8000جوان  81املؤرخ في  00_00من قانون  88حسب املادة : ثانيا

هو كل شخص يمارس بصفة عادية وباسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة املصادقة على صحة حسابات "  

 .2"لألحكام والتشريعات املعمول بها املؤسسات والهيئات وانتظامها ومدى مطابقتها

هو شخص مستقل، يعطي رأيه حول الحسابات السنوية للمؤسسات، ويصادق على شرعية وقانونية القوائم " 

 .3"معايير املراجعة املتعارف عليهاالية، حسب املبادئ املحاسبية العامة و امل

 .الشروط التي يجب أن تتوفر في محافظ الحسابات: الفرع الثاني

يمكن ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يمارس : " املتعلق باملهن الثالث، فإنه 00/00من القانون  08وفقا للمادة 

 واملقاييس املنصوصظ الحسابات إذا توفرت فيه الشروط لحسابه الخاص، تحت أية تسمية كانت، مهنة محاف

 :، وسنتطرق لكل حالة على حدى كاالتي"عليها في هذا القانون 

 

 ممارسة املهنة من طرف شخص طبيعي :أوال

                                                                                       

. 122:، ص7002الجامعية، الجزائر، الوطني للمطبوعات  الديوان، القانون التجاري  
1
  

 
2
 .02:، مرجع سابق ذكره، ص10/01 ، قانون 77ادة امل 

3
امللتقى الوطني ملحافظ  ،البنوك للحد من الفساد املالي وإلاداري  مداخلة حول دور محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة دمحمي،عبد العالي  

 02:ص ،7017,ماي 00/02 بسكرة، يومجامعة دمحم خيضر  الحسابات وتكييفه مع النظام املحاسبي واملالي
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تتوفر ملمارسة مهنة محافظ الحسابات يجب أن " 8000جوان  81املؤرخ في  00-00من قانون  02حسب املادة   

 :1التالية الشروط

 أن يكون جزائري الجنسية؛.   1

 أن يكون حائز على الشهادة الجزائرية ملحافظ الحسابات أو شهادة معترفا بمعادلتها؛ .1

 والسياسية؛أن يتمتع بجميع الحقوق املدنية  .7

 أن ال يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف املهنة؛ .2

أن يكون معتمدا من طرف وزير املالية وأن يكون مسجال في الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات وفق  .2

 ؛00/33 واملرسوم التنفيذي 00/00من قانون  00ملادة ا"  املنصوص عليها في هذا القانون 

من نفس القانون، أمام املجلس القضائي املختص إقليميا ملحل  07أن يؤدي اليمين املنصوص عليه في املادة  .2

 تواجد مكاتبهم 

تمنح الشهادات والاجازات الجزائرية ملحافظي الحسابات من معهد التعليم املختص التابع للوزير املكلف _  .0

 .باملالية، أو معاهد املعتمدة من طرفه

لتحاق بمعهد التعليم املختص أو املعاهد املعتمدة إال بعد إجراء مسابقة للمترشحين الحائزين ال يمكن الا

 .شهادة جامعية في الاختصاص تحدد عن طريق التنظيم

 ممارسة املهنة من طرف شخص معنوي : ثانيا

السابق الذكر على إمكانية ممارسة مهنة محافظة  10/01، نص قانون 51/02على غرار القانون  

 :حسب الشروط التالية( 08 املادة)تجمع  وأالحسابات ضمن شركة 

 ؛(17املادة )أن يحمل جميع الشركاء الجنسية الجزائرية _ 

 (81املادة )2*ل الغرفة الوطنيةفي جدو  حساباتمسجلون بصفة فردية بصفة محافظي أن يكون الشركاء _ 

في  وغير املسجلينأن تضم الشركة املدنية أعضاء الغرفة الوطنية فقط، وأن يكون الشركاء غير املعتمدين _ 

 ؛(27املادة )الشركاء ( 1/2)الجدول من قانونيون واقتصاديون أو أي حامل لشهادة التعليم العالي في حدود 

من بين املهنيين املسجلين في الجدول فقط  (17)املادة في والتجمعات املذكورةأن تعين ألاجهزة املسيرة للشركات _ 

 ؛(13 املادة)

 ؛(11 املادة)في أكثر من شركة أو تجمع ( 13)املادةأن ال تعين هذه ألاجهزة املسيرة املذكورة في _ 

                                                                                       
1
 .02: ، مرجع سبق ذكره، ص10/01القانون  

تنش ئ الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات، حيث تتمتع بالشخصية  ،00/00 من القانون 01حسب املادة  :الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات  *

من  01املعنوية، وتضم ألاشخاص الطبعيين واملعنويين واملؤهلين ملمارسة مهنة محافظ الحسابات حسب الشروط التي يحددها القانون؛ حسب املادة 

، الدفاع عن كرامة ألاعضاء واستقالليتهم السهر على تنظيم املهنة وحسن ممارستها؛: نفس القانون تعد الغرفة جهاز منهي يكلف في إطار القانون بما يلي

 .سن سيرهاالسهر على احترام املهنة وأعرافها؛ إعداد مدونة ألخالقيات املهنة؛ إبداء الرأي في كل املسائل املرتبطة بهذه املهنة وح
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املتعلق باملهن الثالث، بأنه يمكن ملحافظي الحسابات تشكيل شركات  00/00من قانون  (17)املادة  ولقد نصت

ويتم أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مدنية أو تجمعات ذات منفعة مشتركة ملمارسة مهنتهم، 

قل، رأس املال على ألا( 7/2)الشركاء عل ألاقل، ويمتلكون ثلثي ( 7/2)كلها عندما يشكل أعضاؤها ثلثي  تأهيلها

 .(12 املادة")محافظة الحسابات شركات"وتدعى 

 والتجمعات ذاتالشركات ذات املسؤولية محدودة عتماد، يجب على شركات ألاسهم و من أجل الحصول على الا  

 ( 10)يها شروط نصت عليها املادة منفعة املشتركة املشكلة ملمارسة مهنة محافظ الحسابات أن تتوفر ف

أيضا بإرسال طلب الاعتماد بواسطة رسالة موص ى عليها إلى املجلس الوطني وبدوره يلتزم الشخص املعنوي 

للمحاسبة أو يودع مقابل وصل استالم مرفقا بالوثائق إلادارية التي نصت عليها املادة الثانية من املرسوم 

  00/301التنفيذي 

 .الحسابات ومسؤوليات محافظمهام : الفرع الثالث

يجعلها عند  والقوانين ممامحافظ الحسابات في الجزائر إلى جملة من التشريعات  مهام ومسؤولياتتخضع 

 مهام ومسؤولياتاملمارسة املهنية، حيث تخضع ظل غياب معايير وطنية تحكم  وهذا فياملستويات الدنيا لألداء، 

 ؛00/002الحسابات في الجزائر للقانون  محافظ

 املهام: أوال

 :فإن مهام محافظ الحسابات هبي القانون السابق الذكر من 81_ 83 املادتينحسب     

يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقها تماما لنتائج عمليات السنة املنصرمة وكذا ألامر  "_

 بالنسبة للوضعية املالية وممتلكات الشركات والهيئات؛

للمعلومات املبنية في تقرير التسيير الذي يقدمه املسيرون  يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها_  

 للمساهمين أو الشركاء والهيئات؛

دارة ومجلس يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من مجلس إلا _ 

 ؛املديرين أو املسير

املؤهلة، بكل نقص قد يكشفه أو اطلع عليه، ومن طبيعته أن يعلم املسيرين والجمعية العامة أو هيئة املداولة _

 يعرقل استمرار استغالل املؤسسة أو الهيئة؛

هذه املهام فحص قيم ووثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مدى مطابقة املحاسبة للقواعد املعمول بها،  وتخص _ 

 دون التدخل في التسيير؛

                                                                                       
، يحدد شروط وكيفيات الاعتماد ملمارسة مهنة الخير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب 72/01/7011، املؤرخ في 11/20املرسوم التنفيذي   1

  .01/07/7011، مؤرخة في 02املعتمد، ج ر، عدد 
2
، جامعة الشهيد حمه خيضر، اقتصاديةسابات في الجزائر، مجلة رؤى فاتح سردوك، دراسة تحليلية لفجوة التوقعات ببيئة املراجعة الخارجية للح 

  .722: ، ص7012، ديسمبر 5الوادي، الجزائر، العدد 
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جة أو حسابات مدعمة، يصادق محافظ الحسابات أيضا على صحة عندما تعد الشركة والهيئة حسابات مدم _ 

وانتظام الحسابات املدعمة واملدمجة وصورتها الصحيحة وذلك على أساس الوثائق املحاسبية وتقرير محافظي 

 .1"الحسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار

 .سؤولياتامل :ثانيا

 :في املسؤوليات التالية 00/00تتمثل مسؤولية محافظ الحسابات كما نص عليه قانون 

يعد الخبير املحاسب، محافظ الحسابات، " على أنه 00/00من القانون  70نصت املادة  :املسؤولية املدنية_ 

 ."املحاسب املعتمد أثناء ممارسة مهامهم مسؤولين مدنيا تجاه زبائنهم في الحدود التعاقدية

يعد محافظ الحسابات مسؤوال تجاه الكيان املراقب، عن ألاخطاء التي " 00/00من قانون  70 وحسب نص املادة

نتج عن مخالفة أحكام هذا ويعد متضامنا تجاه الكيان أو تجاه الغير عن كل ضرر ي. يرتكبها أثناء تأدية مهامه

 ؛القانون 

يتحمل الخبير املحاسب ومحافظ " أنه  00/ 00من القانون  62 حسب نص املادة: املسؤولية الجزائية_ 

 ". 2الحسابات واملحاسب املعتمد املسؤولية عن كل تقصير في القيام بالتزام القانوني

كما ينص القانون املنظم للمهنة على أنه يعاقب كل من يمارس بصفة غير قانونية مهمة محافظ الحسابات "

 3بغرامة مالية

 

 

 

 

 

 

 

 .املخالفات املرتكبة من طرف محافظ الحسابات التي يترتب عنها مسؤولية جزائية(: 2.1)الشكل 

 

                                                                                       
 .02:، مرجع سبق ذكره، ص10/01من قانون  72و 72املادتين  1
 .10: ، مرجع سبق ذكره، ص10/01، قانون 07إلى  60املواد من   2

، دور محافظ الحسابات في الحد من آثار املحاسبة إلابداعية على موثوقية القوائم املالية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، (7012/  7012)ريحانة  خاليفة  3

  :تخصص تدقيق محاسبي، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، الجزائر، املوقع الالكتروني

1.pdf-136-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-http://www.univ  ،71:  ص،72/07/7012:  تاريخ الاطالع 

 املخالفات املرتكبة من طرف محافظ الحسابات التي يترتب عنها مسؤولية جزائية

http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-136-1.pdf
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 املذكور  صوص القانونيةمن إعداد الطالبة اعتمادا على الن: املصدر

يتحمل الخبير املحاسب ومحافظ " أنه 00 /00 من القانون  02حسب نص املادة : املسؤولية التأديبية .1

الحسابات واملحاسب املعتمد املسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد 

 .استقالتهم من مهامهم، عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد املهنية عند ممارسة وظائفهم

 النص القانوني العقوبة املخالفة املرتكبة 

أشهر إلى سنة 0من  العودفي حالة  :السجن  

  7000.000إلى 200.000من : الغرامة املالية

تضاعف الغرامة العودفي حالة   

00/00 من قانون  63املادة   

 

من القانون التجاري  281املادة   

 املمارسة بصفة غير القانونية ملهنة محافظ 

 

  أشهر إلى سنتين 0من  :السجن

200.000إلى 70.000من  الغرامة املالية   

 

املمارسة العمدية وقبول الاحتفاظ بوظائف 

محافظ الحسابات بالرغم من عدم املالءمة 

 القانونية

 

املنح عمدا أو املوافقة على البيانات غير 

صحيحة التي وردت في التقارير املقدمة 

في إلغاء حق للجمعية العامة املدعوة للبث 

ساهمينألافضلية في إكتاب امل  

من القانون التجاري  281املادة  أشهر 0من شهرين إلى  :السجن   

  700.000إلى  70.000من  :الغرامة املالية

 

أشهر 0من شهرين إلى  :السجن  

  700.000إلى  70.000من  الغرامة املالية

 

تعمد محافظ الحسابات تقديم معلومات كاذبة 

أو تأكيدها، أو عدم كشف عن الوقائع الاجرامية 

 التي علم بها وكيل الجمهورية

من القانون التجاري  230ملادة ا  

من شهر إلى أشهر :السجن  

  .2000إلى  200من  :الغرامة املالية

 

 إفشاء السر املنهي
من القانون التجاري  230املادة 

من قانون العقوبات 300واملادة   
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 :التي يمكن اتخاذها، وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها فيتتمثل العقوبات التأديبية 

 إلانذار؛  

 التوبيخ؛ 

  أشهر؛( 0)التوقف املؤقت في مدة أقصاها 

  الشطب من الجدول. 

. يقدم كل طعن ضد هذه العقوبات أمام اللجنة القضائية املختصة، لإلجراءات القانونية املعمول به         

  .ات التي تقابلها عن طريق التنظيمتحديد درجات ألاخطاء والعقوب

 .املهنةتنظيم : املطلب الثاني

 .تعيين محافظ الحساباتكيفية : الفرع ألاول 

يعين من قبل الجمعية العامة  والسائد أنهتوجد العديد من الطرق التي يتم بها تعيين محافظ الحسابات، 

تجمع  أوالشركة الذي حدده املشرع الجزائري، ويتعين على محافظ الحسابات أو مسير  وهذا ألاصلالعادية 

محافظي الحسابات، إبالغ لجنة املراقبة النوعية بتعيينه بصفة محافظا للحسابات عن طريق رسالة موص ي عليها 

 (.السابق ذكره 00/00من قانون  30 ملادةا)يوما ( 12)في أجل أقصاه خمسة عشر

قاعدة استثناء فقد يتم التعيين في القانون ألاساس ي للشركة أو من طرف الجمعية التأسيسية أو لكن لكل 

 عن طريق القضاء، وفق ما سنراه الحقا

 الحسابات من طرف الجمعية العامة العادين للمساهمينتعيين محافظ : أوال

بالنسبة لشركة املساهمة فان محافظ الحسابات يعين من طرف املستفيدين من املراقبة في الشركة،  

وتقوم الجمعية العامة بذلك بعد موافقة محافظي الحسابات من بين املسجلين في جدول الغرفة الوطنية حسب 

املؤهل املكلف باملداوالت بعد  أو الجهازالعامة تعين الجمعية :" 00/00من القانون  (87)ما تنص عليه املادة 

موافقتهما كتابيا، وعلى أساس دفتر الشروط، محافظ الحسابات من بين املهنيين املعتمدين واملسجلين في جدول 

ذه الحالة فان كل واحد منهم هكما يمكن أيضا أن تعيين أكثر من محافظ حسابات، وفي ، "الغرفة الوطنية

 .نون مهمته طبقا ألحكام هذا القا يمارس
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املتعلق بتعيين محافظي الحسابات، يجب على  00/381 من املرسوم التنفيذي (03)وبمقتض ى املادة  

مجلس إلادارة أو املكتب املسير أو الهيئة املؤهلة إعداد دفتر الشروط بغية تعيين محافظ الحسابات من طرف 

 .الجمعية العامة وذلك في أجل أقصاه شهر بعد إقفال آخر دورة لعهدة محافظ الحسابات

 :يجب أن يتضمن دفتر الشروط على الخصوص ما يلي 00/38 يذيمن املرسوم التنف (01)وطبقا لنص املادة 

 :جب أن يتضمن دفتر الشروط ما يليي

 عرض عن الهيئة أو املؤسسة وملحقاتها املحتملة ووحداتها وفروعها في الجزائر وفي الخارج؛ _ 

أبداها محافظ أو ملخص املعاينات واملالحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة التي  _ 

 محافظي الحسابات املنتهية عهدتهم؛

 العناصر املرجعية املفصلة ملوضوع مهمة محافظة الحسابات والتقارير الواجب إعدادها؛_ 

 الوثائق إلادارية الواجب تقديمها؛_ 

 نموذج رسالة الترشح؛_ 

 لألحكام التشريعية؛نموذج بالتصريح الشرفي الذي يبين وضعية الاستقاللية تجاه الكيان طبقا _ 

 نموذج التصريح الشرفي بعدم وجود مانع يحول دون ممارسة املهنة؛ _ 

 .املؤهالت والامكانيات املهنية والتقنية_ 

كما يتحصل محافظ الحسابات املترشح للمهمة ترخيص مكتوب يمكنه من القيام بتقييم مهمة محافظ " 

 :ت يسمح له باالطالع على ما يأتيالحسابا

 م الكيان وفروعه؛تنظي_ 

 تقارير محافظي الحسابات للسنوات املالية السابقة؛_ 

 .معلومات أخرى محتملة ضرورية لتقييم املهمة_ 

ها، خالل أجل يحدده دفتر يتم الاطالع على العناصر املذكورة أعاله في عين املكان، دون نقل الوثائق أو نسخ_ 

 ؛( 00/38من املرسوم التنفيذي 01 املادة) .الشروط

املوارد  املترشح للمهمة توضيحمن طرف محافظ الحسابات  ةقدماملكما يجب أن تكون العروض " 

لخاصة والختامية الواجب التقارير التمهيدية ا، برنامج عمل مفصل، املؤهالت املهنية للمتدخلين، املرصودة

ويجب أن تتوافق آلاجال و "، (00/38من املرسوم التنفيذي  06املادة)أجال إيداع التقاريروأخيرا  تقديمها

الوسائل التي يجب أن يرصدها محافظ الحسابات للتكفل باملهمة مع ألاتعاب املناسبة التي تكون محل تقييم 

مالي للمهمة ملدة ثالث سنوات متتالية موافقة لعهدة محافظة الحسابات مع مراعاة الحفاظ على املعايير 

 (00/38من املرسوم  التنفيذي  02املادة ) " ملبدئيالقاعدية التي تم على أساسها التقييم ا

                                                                                       

.  01/07/7011، الصادرة في 02، املتعلق تعيين محافظ الحسابات، ج ر، العدد 72/01/7011، املؤرخ في 11/27املرسوم التنفيذي   1  
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يمكن أن يترتب على عدم احترام الالتزامات من قبل محافظ الحسابات املعين في إطار العرض التقني "

 (من نفس املرسوم التنفيذي السابق 01 املادة)" العقوبات املالية املنصوص عليها في دفتر الشروط

الحسابات املنتهية عهدته، ال تلزم الهيئة أو املؤسسة بإعداد دفتر في حالة تجديد عهدة محافظ "

 (.00/38من نفس املرسوم التنفيذي 00املادة )"الشروط جديد

يرسل محافظ الحسابات املقبول رسالة قبول العهدة للجمعية العامة للهيئة أو املؤسسة املعنية، " 

 املرسوم التنفيذيمن  14املادة )". استالم تبليغ تعيينهأيام، بعد تاريخ وصل ( 02)خالل أجل أقصاه ثمانية 

00/38.) 

سنوات ( 02)لحسابات الشركة أو الهيئة ثالثة( عهدته)وبعد موافقة محافظ الحسابات تدوم فترة مراجعته 

 .قابلة للتجديد مرة واحدة، وال يمكن تعيين نفس املراجع بعد عهدتين متتاليتين إال بعد مض ي ثالثة سنوات

متتاليتين، يتعين على مراجع ( 07)حالة عدم املصادقة على حسابات الشركة أو الهيئة املراقبة خالل سنتين في 

جرى تجديد عهدة محافظ الحسابات إعالم وكيل الجمهورية املختص إقليميا بذلك، وفي هذه الحالة ال ي

 .الحسابات

 الاستثناءات الخاصة بتعيين محافظ الحسابات: ثانيا

 تعيين محافظ الحسابات في القانون ألاساس ي للشركة –أ 

يعين القائمون باإلدارة ألاولون :" من القانون التجاري هذه العملية بقولها( 000)حيث أجازت املادة"

 .وهذا التعيين تيسير تأسيس الشركة، "في القوانين ألاساسية ومندوبو الحساباتوأعضاء مجلس املراقبة ألاولون 

 افظ الحسابات من طرف الجمعية العامة التأسيسيةتعيين مح –ب 

، وتعين القائمين . . .تثبت هذه الجمعية أن : " من القانون التجاري ومحتواها كالتالي( 000)أكدت عليه املادة 

املراقبة وتعين واحد أو أكثر من مندوبي الحسابات، كما يجب أن يتضمن  باإلدارة ألاولين أو أعضاء مجلس

راقبة محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الاقتضاء إثبات قبول القائمين باإلدارة أو أعضاء مجلس امل

 .1"وظائفهم ومندوبي الحسابات

 

 

 تعيين محافظ الحسابات من طرف القضاء_ ج 

                                                                                       

تدقيق : ، املهام الدائمة ملحافظ الحسابات في ظل التشريع الساري املفعول في الجزائر، مذكرة لنيل املاستر، تخصص(7012/ 7012)عقيلة بوسماط،   

. 27، 21: ة التسيير، جامعة مستغانم، غ منشورة، ص، صبومراق 1  
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لم تتمكن الجمعية العامة إذا فشلت املشاورات أو " السير العادي للشركة،الهدف من هذا التعيين هو ضمان 

أو مؤسسة، بناء على  مقر الهيئةمن تعيين محافظ الحسابات، يعين هذا ألاخير بموجب أمر من رئيس محكمة 

 ؛(00/38من املرسوم التنفيذي رقم  01 املادة)"للكيان  عريضة من املسؤول ألاول 

ال تطبق أحكام هذا املرسوم إذا تم تعيين محافظ الحسابات من طرف القضاء وبالتالي عدم إعداد دفتر  

 (.00/38من املرسوم التنفيذي رقم  01املادة )الشروط املشار إليه سابقا 

 .إنهاء مهام محافظ الحسابات: الفرع الثاني

من القانون  72تنتهي مهامه بانتهاء العهدة التي عين لها طبقا لنص املادة  :انتهاء املدة املحددة قانونا .1

التي حددت عهدة محافظ الحسابات بثالث سنوات قابل للتجديد مرة واحدة، وقد تكون املدة  00/00

عند تعيينه بصفته مستخلفا أو عن طريق القضاء، وال تجدد عهدة محافظ الحسابات في حالة  أقل

على حسابات الشركة أو الهيئة املراقبة خالل سنتين متتاليتين وقام بإعالم وكيل عدم املصادقة 

 .الجمهورية املختص إقليميا بذلك

على حق محافظ الحسابات في  00/00من قانون  22نصت املادة : استقالة محافظ الحسابات .7

ية، ويجب عليه أن يمكن محافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانون" الاستقالة

 ".يلتزم بإشعار مسبق مدته ثالثة أشهر ويقدم تقريرا عن املراقبات وإلاثباتات الحاصلة

وال يجوز أن يكون الدافع لالستقالة مجرد الرغبة في التخلص من الوفاء بواجباته القانونية، لذلك وضع املشرع  "

 :1في هذه املادة شروطا خاصة باالستقالة وهي

 مفصل لألسباب املوضوعية؛إعطاء شرح _ 

 إعطاء إشعار مسبق مدته ثالثة أشهر ملنح الوقت للشركة التخاذ كافة الاحتياطات الالزمة؛ _ 

 إعداد تقرير مفصل عن املراقبات وإلاثباتات التي توصل إلليها؛_ 

 .أال تسبب هذه الاستقالة أضرارا للشركة_ 

إذا توفر الشرط الخطأ أو املانع يتم عزل محافظ الحسابات بموجب قرار  :عزل محافظ الحسابات .3

قضائي بناء على طلب يقدم من طرف مجلس إلادارة أو مجلس املديرين، الشركاء أو املساهمين، 

 .الجمعية العامة

                                                                                       

22-27: بوسماط عقيلة، مرجع سبق ذكره، ص، ص  1
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بنية ال يخفى على الجميع أن الوفاة تضع نهاية العالقة امل: وفاة محافظ الحسابات ّأو شطبه أو إيقافه .4

على الاعتبار الشخص ي كما هو الحال عالقة محافظ الحسابات بالشركة الخاضعة لرقابته ألن املحافظ 

 .من طرف الجمعية العامة يتم على أساس الثقة في الشخص املحافظ وأمانته وكفاءته

ل الشركة دون اللجوء إلى تصفيتها ألنه يمكن ح :اختتام عملية التصفية بعد حل الشركة وافالسها .5

فإن مهام محافظ الحسابات ال تنتهي بمجرد الحل أو شهر إلافالس خالل مرحلة التصفية، وإنما تنتهي 

 .بانتهاء عملية التصفية واقفالها نهائيا ألن ذلك يؤدي إلى انقضاء العالقة التي كانت تربط بين ألاطراف

أو في حالة ابتالعها ( اندماج باملزج)شركة أخرى قصد إنشاء شركة جديدة وفي حالة قيام الشركة باالندماج مع  

، في هاتين الحالتين يؤدي حل الشركة إلى إنهاء مهام محافظ (الاندماج بالضم)من طرف شركة أخرى أكبر منها 

ن عملية الحسابات في الشركة التي كان يزاول فيها مهامه وال يعتبر محافظا للحسابات في الشركة الناتجة ع

 .1الاندماج

 .حقوق وواجبات محافظ الحسابات: املطلب الثالث

حتى يستطيع محافظ الحسابات أداء مهامه بكفاءة وفعالية ينبغي أن يكون على دراية تامة بكل ما له من 

 حقوق وما عليه من واجبات 

 الحقوق : أوال

من الحقوق ضمنها له املشرع من أجل املمارسة الجيدة ملهامه، يتمتع محافظ الحسابات بمجموعة  

 :نلخصها فيما يلي 10/01الجزائري من خالل القانون 

 :يحق ملحافظ الحسابات أن يطلب التعاون من موكليه قصد القيام بمهمته ويتمثل الحق في

 سلطة التحري _   أ 

وواسعة ال يمكن ملحافظ الحسابات إتمام مهامه على أكمل وجه إذا لم يتمتع بسلطات التحري كاملة " 

تمكنه من الاطالع على أحوال الشركة، يمارس املحافظ هذه السلطة إما من قبل الشركة الخاضعة لرقابته أو 

 ؛"2قبل الشركات التي لها عالقة معها

 

 

 :21يتمتع بسلطة التحري تضمنها املادة : سلطة التحري من قبل الشركة املراقبة_ 

                                                                                       

72:خاليفة ريحانة، مرجع سبق ذكره، ص  1
  

  2 .70:، مرجع سبق ذكره، صبوسماط عقيلة 
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سجالت املحاسبية واملوازنات واملراسالت واملحاضر، وبصفة عامة كل الاطالع في أي وقت وفي عين املكان على ال"

 ؛ "1الوثائق والكتابات التابعة للهيئة أو الشركة

الغرض من إدراج هذه السلطة، تجنب أي تدليس : سلطة التحري قبل الشركات التي لها عالقة مع الشركة_ 

 :27بموجب املادة ممكن حدوثه تحت غطاء التجمع، لذلك يتمتع بسلطات التحري 

يمكن أن يطلب محافظ الحسابات من ألاجهزة املؤهلة في مقر الشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة " 

 ؛"بها أو مؤسسات أخرى لها عالقة مساهمة معها 

 الحق في إلاعالم_ ب 

في الحسابات، كما  يظهر هذا الحق في تلقي الوثائق املحاسبية، قصد تمكين محافظ الحسابات من إبداء رأيه

 :على التوالي 22و 22نصت املادتين 

أشهر على ألاقل، ملحافظ الحسابات كشفا محاسبيا، يعد ( 00)يقدم القائمون باإلدارة في الشركات كل ستة "

 ؛ حسب مخطط الحصيلة والوثائق املحاسبية التي ينص عليها القانون 

ة مهمته، هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون يعلم محافظ الحسابات كتابيا في حالة عرقلة ممارس"

 ؛ "التجاري 

 تعابالحق في ألا_ت 

وضع املشرع الجزائري سلم أتعاب محافظي الحسابات حتى ال يترك مجاال للمفاوضات الخاصة باألتعاب 

تحدد الجمعية العامة أو "ذلك بقولها  00/00من القانون  22للمساس باستقاللية املحافظ، ولقد حددت املادة 

 أتعاب محافظ الحسابات في بداية مهمته؛ الهيئة املؤهلة املكلفة باملداوالت

ال يمكن ملحافظ الحسابات أن يتلقى أي أجرة أو امتياز مهما يكن شكله باستثناء الاتعاب والتعويضات  

 املنفقة في إطار مهمته؛

ال من ألاحوال، على أساس النتائج املالية املحققة من الشركة أو وال يمكن احتساب الاتعاب في أي ح 

 "2.الهيئة املعنية

 الحق في الاستعانة باملعاونين_ ث 

منح املشرع الحق في الاستعانة بمعاونين مختصين كالخبراء أو القانونيين أو غير ذلك، يتصرفون باسم املحافظ 

تركت املجال مفتوحا أمام محافظ الحسابات لكن في إطار  00/00من القانون  18ملادة وتحت مسؤوليته، إذ أن ا

                                                                                       

، دور محافظ الحسابات في تعزيز موثوقية القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي، تخصص تدقيق محاسبي، جامعة حمة (7012-7012)إبراهيم منانة

72:ص : يخ الاطالعتار ، ،  http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-139-1.pdf :لخضر الوادي، الجزائر، املوقع الالكتروني 
1
  

02:، مرجع سبق ذكره، ص10/01، قانون 22المادة  
2
 

http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-139-1.pdf
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الشركة املدنية وفي حدود الربع حيث أجازت ذلك بقصد توفير ظروف مناسبة للعمل ضمن فريق متعاون من 

 .1"أجل تحقيق هدف هذه الشركة

 

 لتماماتالا: ثانيا

محافظ الحسابات احترامها أثناء لقد أوضح املشرع الجزائري مجموعة من الواجبات التي يجب على " 

 :تأدية مهامه، أوردتها مختلف القوانين سنستعرضها كما يلي

 الالتمام ببذل العناية التي تفتضيها املهنة . أ

يتحمل محافظ :" بقوله 00/00من القانون  11ملادة نص املشرع الجزائري على هذا الالتزام في ا 

ويقصد بهذا النص أن " الحسابات املسؤولية العامة عن العناية بمهمتهم ويلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج

لضرر وإنما هو التزام ببذل التزام املحافظ هنا ليس التزاما بتحقيق النتيجة، فال تنعقد مسؤوليته بمجرد تحقق ا

 خاص بالشركة الخاضعة لرقابته التزام املحافظ بإمساك ملفعناية، 

يتعين على محافظ الحسابات الاحتفاظ بملفات زبائنه ملدة "  00/00من القانون  20تضمنت املادة  

 "سنوات ابتداء من أول يناير املوالي آلخر سنة مالية للعهدة( 10)عشر 

 الالتمام بعدم التدخل في أعمال إلادارة . ب

:" وذلك بقولها 72السالف الذكر هذا الالتزام وأورده في الفقرة ألاخيرة من نص املادة  10/01تضمنه القانون 

 .2"دون التدخل في التسيير . . .وتخص هذه املهام 

 الالتمام باملحافظة على السر املنهي . ت

ومحافظ  . . .يتعين على :" كما يلي 00/00من القانون  21نص املشرع الجزائري على هذا الالتزام في املادة  

 2مكرر  212وبدوره نص القانون التجاري الجزائري على هذا الالتزام في املاد "  . . .كتم السر املنهي . . .الحسابات

 :     بقولها

 . . ."وتتمثل مهمتهم الدائمة باستثناء أي تدخل في التسيير"   

 

 

 

 

                                                                                       

. 71:خاليفة ريحانة، مرجع سق ذكره، ص  1
  

.72، 70: عقيلة وسماط، مرجع سق ذكره، ص، ص   2
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 في الشركة التمامات متعلقة بمهام محافظ الحسابات . ث

 الالتمام بإعالم أجهزة إلادارة باألعمال التي قام بها_ 0

يطلع مندوبو الحسابات مجلس إلادارة :" من القانون التجاري على هذا الالتزام بقوله 10مكرر  212نصت املادة " 

 :1أو مجلس املديرين أو مجلس املراقبة، حسب الحالة بما يلي

 مختلف عمليات السير التي أدوها؛قاموا بها و  راقبة والتحقيق التيعمليات امل_  

كل مناصب املوازنة والوثائق ألاخرى املتعلقة بالحسابات التي يرون ضرورة إدخال تغيرات عليها بتقديم _ 

 الضرورية حول الطرق التقييمية املستعملة في إعداد هذه الوثائق؛ املالحظات

 املخالفات وألاخطاء التي يكتشفونها؛_  

ائج التي تسفر عنها املالحظات والتصحيحات أعاله والخاصة بنتائج السنة املالية مقارنة بنتائج النت_  

 ".السنة املالية السابقة

 الالتمام بإخطار وكيل الجمهورية_ 8

ويطلعون عالوة على ذلك، وكيل الجمهورية باألفعال :" على هذا الالتزام بقولها 12مكرر  212نصت املادة 

 ."، وفي حالة عدم احترام محافظ الحسابات لهذا الالتزام يعتبر مرتكبا لجريمة"التي اطلعوا عليها الجنحية

  أخالقيات مهنة محافظ الحسابات :املطلب الرابع

، يعتبر محافظ الحسابات عنصر أساس ي وهام في إنجاح وظيفة التدقيق ومؤثر أخالقيا على مخرجاتها"

تعرف أخالقيات املهنة على أنها مجموعة من لذا كان البد من الاهتمام بالجانب ألاخالقي ملحافظ الحسابات، 

 "2أو القيم ألاخالقيةاملبادئ 

وملحافظ لجملة من الصفات التي يجب أن يتحلى بها املنهي بصفة يعتبر مصطلح أخالقيات املهنة شامل  

 :الحسابات بصفة خاصة كاآلتي

وتعني ّأن يكون محافظ الحسابات صادق وذو أسلوب قويم عند أداء مهامه، " :الاستقامة والنماهة .1

بالتقارير وإلاقرارات واملراسالت أو وحتى يتصف محافظ الحسابات بالصدق يجب أن ال يرتبط اسمه 

 :املعلومات ألاخرى عندما يعتقد بأن املعلومات تتضمن

                                                                                       

.75: عقيلة، مرجع سبق ذكره، ص سماطبو  1  

.72:خاليفة ريحانة، مرجع سبق ذكره، ص 2  
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 هري إيضاح مزيف أو مضلل بشكل جو _    

 "1قصور و معلومات معدة بشكل مهمل أو به إيضاحات أ_ 

حتى يتصف باملوضوعية يجب أن ال يسمح محافظ الحسابات بالتحيز أو تضارب ": املوضوعية .7

 املصالح 

 "2 أو التأثير املفرط لآلخرين لتجاوز الاحكام املهنية او التجارية

باحترام سر املهنة، ألافعال وألاعمال م ملزمون إن ملحافظي الحسابات ومساعديه" :السر املنهي .3

 "3عليها بحكم ممارستهم وظائفهم اواملعلومات التي اطلعو 

يجب على أعضاء النقابة الالتزام بسر املهنة في أداء مهنتهم غير أنهم ال يتقيدون بسر املهنة في الحاالت  "

 املنصوص عليها في القوانين والتنظيمات املعمول بها وال سيما

 إلزامية إطالع إلادارة الجبائية على الوثائق املقررةبموجب _ 

 بشهاداتهم أمام غرفة املصلحة والتأديب والتحكيمعندما يدعون لإلدالء _ 

 بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين بشأنهم_ 

 ."4تدربين لديهم بواجب السر املنهيكما يسهر على احترام موظفيهم وامل 

 

 

 

 

 
                                                                                       

، دراسة عينة من محافظي الحسابات بالجنوب الشرقي، مذكرة ماستر، 10/01قسوم فاطمية، تقييم جودة ألاداء املنهي ملحافظ الحسابات وفق القانون  1

ouargla.dz/master/pdf/guessoum-https://bu.univ- تخصص دراسات محاسبية وجبائيه، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، املوقع الالكتروني

fatima.pdf?idmemoire=3501 ، 00:ص ،02/02/7012: تاريخ الاطالع  
املمارسات السلبية إلدارة ألارباح في املؤسسة الاقتصادية الجزائرية دراسة ميدانية،  ، أهمية املراجعة الخارجية في تدنئة(7012/ 7012)بلقاسم بعوج،   2

: املوقع الالكترونيفحص محاسبي، جامعة دمحم خيضر بسكرة، الجزائر، : مذكرة ماستر في العلوم املالية واملحاسبية، تخصص  

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/1.pdf-http://dspace.univ  ،10،11:ص، ص،17/17/7012 : تاريخ الاطالع.  

  
3
مذكرة ماجيستر تخصص محاسبة وتدقيق،  حالة، والخارجية دراسةبين املراجعة الداخلية  التكامل ،(7010-7005)عبد هللا سعيد أبو سرعة،  

-الداخلية-املراجعة-بين-التكامل-ماجستير-رسالة/ content/uploads/2011/07-phttp://iefpedia.com/arab/w. :املوقع الالكتروني، 2جامعة الجزائر

  10 :ص 12/02/7012: تاريخ الاطالع، سرعة-أبو-هللا-عبد-السالم-عبد-الخارجية-واملراجعة

00: قسوم فاطمية، مرجع سبق ذكره، ص 
4
  

https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/guessoum-fatima.pdf?idmemoire=3501
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/guessoum-fatima.pdf?idmemoire=3501
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/guessoum-fatima.pdf?idmemoire=3501
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/4862/1/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D8%AF%D9%86%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/رسالة-ماجستير-التكامل-بين-المراجعة-الداخلية-والمراجعة-الخارجية-عبد-السلام-عبد-الله-أبو-سرعة
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/رسالة-ماجستير-التكامل-بين-المراجعة-الداخلية-والمراجعة-الخارجية-عبد-السلام-عبد-الله-أبو-سرعة
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/رسالة-ماجستير-التكامل-بين-المراجعة-الداخلية-والمراجعة-الخارجية-عبد-السلام-عبد-الله-أبو-سرعة
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 :خالصة

لقد توصلنا في هذا الفصل إلى أن املراجعة الخارجية هي عملية منتظمة تنطوي على تجميع وتقويم  

موضوعي لألدلة املتعلقة بمعلومات مقدمة عن احداث وتصرفات اقتصادية، وذلك للتحقق من درجة توافق 

كي تتحقق املراجعة هذه املعلومات واملعايير املوضوعة مع توصيل النتائج للمستخدمين ذوي الاهتمام، ول

واللباقة حتى لثقافة واملعرفة والتحلي بالصبر معين من االخارجية يجب أن يقوم بها شخص مؤهل وعلى مستوى 

يتمكن من أداء مهامه وهذا الشخص هو محافظ الحسابات، كما يجب أن يكون على دراية تامة بكل ما له من 

 .ومعايير املراجعة الخارجيةحقوق وما عليه من واجبات وفقا ملا تفتضيه قواعد 

 

 

 

 

 

 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

                 

الثاينالفصل   
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الدراسات السابقة: الفصل الثاني  

 تمهيد

جميع ب الحسابات خارجية وكذا مهنة محافظإلى دراسة نظرية حول املراجعة ال تطرقنا في الفصل ألاول         

بوضع إطار رة التي أوالها املشرع الجزائري ملحافظ الحسابات، وذلك بتوضيح ألاهمية الكبيمفاهيمهما، كما قمنا 

اإلضافة إلى طرق تعيينه وكذلك املهام بوالشروط الواجب توفرها في ممارسة املهنة  قانوني يحدد فيه مسؤوليته

وضوع قة ذات العالقة بمبتخصيص الفصل الثاني للدراسات السابومن أجل تدعيم دراستنا قمنا ، املوكلة إليه

:ره إلى مبحثينبدو الدراسة، حيث قسمنا هذا الفصل   

 

التوصيف القانوني والعلمي ملهام محافظ الحسابات في ظل املراجعة: ملبحث ألاول ا  

عالقة املراجعة الخارجية باألعمال املحاسبية ومحافظ الحسابات: املبحث الثاني  
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والعلمي ملهام محافظ الحسابات في ظل املراجعةالتوصيف القانوني : املبحث ألاول   

 الاقتصاد كبيرة في أهميتهن قوم بمراجعة حسابات املؤسسة، إذ أيعتبر محافظ الحسابات الشخص الذي ي   

الوطني من خالل الدور الرقابي الذي يمارسه على اعمال الشركات والهيئات املختلفة التي يجبرها القانون على 

والدور الذي يلعبه رأيه الفني املحايد في إضفاء الثقة على القوائم املالية ومدى عدالته  الحسابات،محافظ تعيين 

خبرة وكفاءة مهنيةذو سة الذي يشترط فيه أن يكون مستقال ومحايدا عن املؤس. ؤسسةفي تمثيل نتائج وأعمال امل  

مهنة محافظ الحسابات من املنظور التنظيمي: املطلب ألاول   

 :نجدمهنة محافظ الحسابات التي اهتمت بموضوع  السابقة الدراساتمن بين 

" في الجزائر لحسابات في ظل التشريع املعمول بهملحافظ االدائمة  املهام" تحت عنوان ، عقيلة بوسماطدراسة 

 .6102جامعة مستغانم، تدقيق ومراقبة التسيير، : تخصصمذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر، 

ر التنظيمي ملهنة محافظ الحسابات، وكذا الاطالع على محتوى التقرير الدراسة إلى معرفة املنظو هذه  سعت      

مهنة  وفق التشريع الجديد، معرفة التطورات التي وصلت إليها الذي ينتج عن املهام الدائمة للمحافظ في الشركة

 التدقيق في الجزائر

عتمدة في الدراسات للوصول لألهداف املرجوة تمت معالجة املوضوع من خالل الاستعانة باملناهج امل    

مهنة محافظ الحسابات حيث تطرقت إلى حيث اعتمدت املنهج الوصفي في الجانب النظري املالية، الاقتصادية و 

الجانب التطبيقي وواجباته، أما فيما من حيث كيفية تعيينه، التزاماته وحقوقه  01/10وفقا ملا جاء في القانون 

تطبيقيا، من خالل دراسة شركة ذات تقارير محافظ الحسابات نظريا و  رمحتوى معايية و تضمن املهام الدائم

 :، حيث ان النتائج املتوصل إليهامسؤولية محدودة

محافظ الحسابات  عن اهتمام الجزائر بالدور الذي يلعبه يعبر إنشاء الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات_ 

 للنهوض باالقتصاد الوطني؛

بصدور مختلف النصوص القانونية املتعلقة بهذه املهنة تظهر لنا رغبة املشرع في جعل محافظة الحسابات _ 

مهنة مكيفة مع القواعد املعمول بها عامليا، وذلك بنصه على العديد من الالتزامات القانونية السيما عدم التدخل 

بالرقابةداري للهيئة املعنية في التسيير لا   

يعتبر محافظ الحسابات صمام ألامان في الشركة فعندما تخرج إدارة على أحكام القانون أو تخالف نظام _ 

الي وأن الشركة ألاساس ي أو عندما يالحظ تالعبا في حساباتها أو يكشف أن ميزانيتها ال تعبر عن مركز الشركة امل

صورة حقيقية عن أرباح الشركة أو خسائرها عند نهاية السنة املالية، فعلى محافظ الخسائر ال تعطي ألارباح و 

.الحسابات أن يكشف عن هذه النتائج التي توصل إليها في تقريره إلى الجمعية العامة للمساهمين  

خلصت هذه الدراسة إلى أن مختلف التشريعات بقدر ما دعمت ووسعت في مهام وسلطات          

في مسؤولياتهم لكن ذلك من شأنه عدم فتح الباب أمام هؤالء للتعسف في سابات بقدر ما زادت محافظي الح

، واملالحظ أن هناك أمورا عديدة تفطن إليها املشرع تطلبهاأعمالهم أو إهمال أشغالهم وعدم منحها ألاهمية التي 
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مر الذي اعتبره باعتباره غطى مختلف الجزائري   وجسدها في القانون وحاوال جاهدا إحداث تغيير إيجابي وهو ألا 

."الجوانب  

رتقاء بالعمل دور مدونة أخالقيات املهنة في الا " عنوان  عليوة تحتدراسة نور الهدى كما تناولت 

 "املحاسبي في الجزائر

 علىوالتعرف القانونية الجزائرية املتعلقة بتنظيم املهنة في الجزائر الدراسة التحليلية للنصوص هذه ناولت ت" 

 ت املترتبة على عدم الالتزام بهااملسؤولياو  نهنييالالتزامات وحقوق املحاسبين امل

هميتها ومختلف مصادرها، تطرقت إلى املهن املحاسبية وأحيث  تحليلي،وصفي  نهجذلك باالعتماد على م 

قياس مدى مساهمة أخالقيات املهنة في تحسين ألاداء  تطرقت في الجانب التطبيقيكما مفهوم أخالقيات املهنة، 

محاسب  01فردا منها  01املحاسبي في الجزائر وهذا من خالل الاستعانة باالستبيان املوزع على عينة مكونة من 

 ، ملا لهم من دراية في املوضوع(محاسب، محافظ حسابات، محاسب معتمد خبير)محاسب مستقل  10أجير و

 :إلى عدة نتائج خلصت هذه الدراسة

تسعى الجزائر إلى إلزام املحاسبين املهنيين بتطبيق مبادئ املهنة املتعارف عليها، كما يبقى الاختالف بين الجزائر _ 

 لقوانين الجزائريةخالقيات املهنة ضمن التشريعات واوالدول العاملية هو عدم إدراج املشاكل التي تؤثر على أ

النضمامها إلى مجلس املعايير  املحاسبية الجزائرية وارتقائها باملستوى العالميالهيئات ضرورة رفع مستوى  _

املحاسبة والاتحاد الدولي للمحاسبين، والاستفادة من التجارب الدولية، لتحسين أداء مهنة املحاسبة واملراجعة 

 وتطبيقها على أرض الواقع

ت املهنة وتشمل املوضوعية والنزاهة والكفاءة تتكون أخالقيات لدى املحاسبين من مجموعتين هما أخالقيا_ 

أما ألاخالقيات الذاتية هي القواعد الدينية والعرفية والاجتماعية . والعناية املهنية والحفاظ على السر املنهي

 .املنظمة للعدالة

 .1"هنيين يلتزمون بأخالقيات مهنتهمتطور أو إنشاء وسائل تشجيعية تساهم في جعل امل_ 

التنظيم املنهي للمراجع، دراسة مقارنة بين الجزائر "أطروحة دكتوراه تحت عنوان  عمردراسة شرقي 

 "وتونس واململكة املغربية

ثالثة بلدان تربطها العديد من  مقارنة من خالل عناصر التنظيم املنهي للمراجع في تناولت هذه الدراسة

الخصائص التاريخية والاقتصادية وهي الجزائر وتونس واململكة املغربية، وقد تمت املقارنة من خالل عناصر 

، حيث تهدف إلى التعرف على التنظيم املنهي السائد للمهنة في البلدان الثالث، و من ثم نهي للمراجعاملالتنظيم 

ر التنظيم املنهي للمراجع بين هذه البلدان، وذلك لتبيان العناصر لايجابية وأوجه إجراء دراسة مقارنة لعناص

ا يشتركان مع ماململكة املغربية باعتبارهفي الجزائر باملقارنة مع تونس و  القصور املوجودة في التنظيم القائم للمهنة

                                                           
1
جامعة ، دور مدونة أخالقيات املهنة في الارتقاء بالعمل املحاسبي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخـــــــــــصص، (6100/  6102)نور الهدى عليوة   

 .60/12/6102: ، تاريخ الاطالع .ouargla.dz/master/pdf/Alioua_Houda.pdf-https://bu.univ: ، املوقع لالكترونيقاصدي مرباح ورقلة الجزائر

 

https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Alioua_Houda.pdf
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الجزائر من خالل تقديم مقترحات  دة خصائص، كما يهدف إلى املساهمة في تحسين تنظيم املهنة فيالجزائر في ع

تحقيق أهدافها، وذلك من خالل الحفاظ على العناصر ظيم املنهي تسمح بتطوير املهنة و تخص عناصر التن

 . لايجابية في التنظيم املنهي الحالي ومعالجة أوجه القصور املرجوة بناء على دراسة املقارنة

املناهج املعتمدة في البحث العلمي، املنهج التاريخي في تتبع مهنة املراجعة واملنهج  مجموعة مناعتمد على 

ملهنية املشرفة على تنظيم املهنة، معايير الهيئات االوصفي التحليلي من خالل لاطار العام للممارسة املهنية، 

 جع بين البلدان الثالثةاملراجع، واملنهج املقارن عند إجراء الدراسة املقارنة للتنظيم املنهي للمرا

 دبين الجزائر وتونس واململكة املغربية فق الدراسة املقارنة لعناصر التنظيم املنهي للمراجع على ضوء

تطور الكفيلة وت املتطلبات يتوفر على العديد من الخصائص و توصل إلى أن التنظيم الحالي للمهنة في الجزائر ال

 :تائج آلاتيةاملهنة، ومن خالل دراسته فقد توصل للن

في املجتمع  مهنة املراجعة مهنة عريقة ن ويجب ان تمارس وفق تنظيم منهي سليم تلقى من خالله املكانة الالئقة_ 

 وتمارس دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني؛

املمارسين لها بذلك التنظيم الذي والتزام نجاح مهنة املراجعة وتطويرها في أي بلد يتوقف على درجة تنظيمها _ 

 .جة ألاولى ثم مصالح أعضاء املهنةاملجتمع بالدر  هو في ألاصل يهدف لخدمة مصالح

دور محافظ الحسابات في الحد من آثار "مذكرة ماستر تحت عنوان  خاليفة ريحانةدراسة سعت 

 "ية على موثوقية القوائم املاليةاملحاسبة لابداع

 ولاطاروأهدافها  الحسابات من خالل التطرق إلى مفهوم املراجعة التنظيمي ملحافظةني و القانو  لاطار دراسةإلى 

حيث حاولت إظهار محافظ الحسابات،  ، كما تطرقت إلى طرق إعداد تقريرالقانوني ملحافظ الحساباتالعام و 

يخدم سبما  لدى القوائم املاليةاملهام املوكلة ملحافظ الحسابات، بيان دور محافظ الحسابات في زيادة الثقة 

 أطراف من ذوي املصلحة

والتنظيمي ملحافظ  نياعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي في الشق النظري املتعلق باإلطار القانو 

واقع مكاتب محافظي إسقاط على  بإجراءقامت  وبهدف تثمين دراستهاالحسابات في كل الجوانب املتعلقة به، 

ن خالل ذلك مالحسابات املتواجدة في الوالية وخارجها و خالل دراسة ميدانية بمكاتب محافظي  الحسابات وذلك

 :من اهم النتائج التي توصلت إليهاو  الدراسة وتحليل الاستبيان

         بة لابداعية هي الوسيلة ألاهم في اكتشاف ممارسات املحاس كفاءة محافظي الحساباتتعتبر يقظة و _ 

 حتهاألاقوى ملكافو 

 تنوع أساليب لانتاج والتسويق لذا فانهت سهلة خاصة في ظل كبر الشركات و إن مهمة محافظ الحسابات ليس_ 

الاعتماد على ما تقدمه إدارة الشركة التي يتم  إمكانيةيجب على مكاتب محافظي الحسابات ان تقيم مدى 

   .معلومات منعا ألي تالعب أو غشن بيانات و مراجعة حساباتها م
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املصادقة على املعلومة املحاسبية واملالية ومسؤولية " أوتلي صابرة مذكرة ماستر تحت عنوان دراسة 

 "محافظ الحسابات

مراجعة  علىسعت هذه الدراسة إلى معرفة املنظور التنظيمي ملهنة محافظ الحسابات، كما هدفت إلى التعرف  

يقوم محافظ الحسابات اتباعه في املؤسسة، حتى وأهميتها وأهدافها، التعرف على املسلك الذي الحسابات 

وتطرقت فيه إلى املقومات ألاساسية ملهمة  يتمكن من إبداء رأيه، التعرف على مسؤولية محافظ الحسابات

 . محافظ الحسابات ولاجراءات املتبعة من طرف محافظ الحسابات

ة املوضوع باالستعانة على املنهج الوصفي معالجللوصول إلى ألاهداف املرجوة واختبار صحة الفرضيات، تمت    

من الجانب النظري، أما في الدراسة امليدانية فتناولت دراسة حالة، لدى محافظ الحسابات بوالية سكيكدة، 

وتطرقت فيه على مؤسسة الذي قام بفحصها وألادوات التي استخدمت في قبول املؤسسة وتقرير محافظ 

 .الحسابات عن املؤسسة

 :الدراسة بأهم النتائجخلصت       

 مراجعة الحسابات تطورت أهدافها وزادت أهميتها وهذا راجع إلى الظروف املحيطة حولها_ 

 الحسابات وهذا نتيجة توسع امليدان املنهيظهرت أنواع جديدة ملراجعة _ 

التوصل إلى محافظ توجد له عدة أدوات وتقنيات يمكن أن يتبعها في التخطيط إلى عملية التدقيق حتى يتم _ 

صحيح إبداء رأيه الفني ويكون   

توجد عدة أنواع للتقارير التي يلجأ إليها محافظ الحسابات في نهاية املهمة وذلك حسب القوائم املالية قام _ 

.بمراجعتها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:يلي نموذج للتقرير النظيف وفيما    
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 .تقرير نظيف جنموذ(: 1.2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
املصادقة على املعلومة املحاسبية ومسؤولية محافظ الحسابات، دراسة حالة لدى محافظ الحسابات، مذكرة  ،(6102/6100)صابرة، أوتلي : املصدر

املوقع ،                                                     الجزائرسكيكدة، 0100أوت  61محاسبة مراقبة وتدقيق، جامعة : تخصص ماستر في العلوم تجارية ومحاسبية،

 .22:، صskikda.dz/images/Memo/outili%20sabra.pdf-http://fsecg.univ:الالكتروني

 

 

 

  .نظيف رغي نموذج تقرير :(2.2)الشكل رقم 

             عنوان التقرير              .......                                                        املعني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقرة الشرح قد تكون قبل فقرة الرأي

 

 إمضاء
 تاريخ

 فقرة تمهيدية

 فقرة النطاق

(نظيف تقرير )فقرة الرأي   

الشرحفقرة   

http://fsecg.univ-skikda.dz/images/Memo/outili%20sabra.pdf
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 .01: أوتلي صابرة، مرجع سبق ذكره، ص: املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               "دور محافظ الحسابات في ظل القوانين الجديدة ملحافظ الحسابات " عنوانب في موضوع

عنوان التقرير            .......                                                                      املعني   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقرة الشرح قد تكون قبل فقرة الرأي

 الامضاء

 تاريخ

 

 إمضاء

 تاريخ

 فقرة تمهيدية

 فقرة النطاق

الامتناع عن إبداء الرأيأسباب   

 فقرة الشرح
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وفق القوانين املعمول بها تؤدي إلى التعبير عن الوضعية  دراسة إلى معرفة دور محافظ الحساباتهذه التهدف 

، حيث تسعى الدراسة إلى إبراز الحقيقية للمؤسسة وتلبي احتياجات مختلف ألاطراف املستخدمة للقوائم املالية

الدور الحقيقي الذي يقوم به محافظ الحسابات، وذلك من خالل دعم الثقة في املعلومة املحاسبية املتضمنة في 

قوائم املالية، محاولة تأسيس إطار نظري كفيل بترقية املراجعة في الجرائر، الدور الذي تلعبه القوانين من ال

 إجراءات الضبط وعدم املخالفةخالل 

اعتمدت على املنهج الوصفي للجانب النظري من خالل التعرف على عموميات املراجعة واملراجعة  

حول محافظ  عموميات( تنفيذية، مراسيم قوانين)الحسابات الخارجية وكذا القوانين الخاصة بمحافظ 

القانوني ملحافظ الحسابات واملهام املوكلة إليه، الخصائص العامة املرتبطة  لاطارالحسابات، وكذلك دراسة 

أما الجانب التطبيقي فاعتمدت على املنهج التحليلي في مؤسسة توزيع وصيانة العتاد . بمهمة محافظ الحسابات

 .حيالفال

 :خلصت الدراسة بأهم النتائج

الوصول إلى بعد اتباع القوانين املنصوص عليها تؤدي إلى ضبط عملية املراجعة والشخص القائم بها من أجل _ 

 الحقائق الصحيحة

على دراسة ألاعمال والنظام املتبع وطريقة الرقابة والاشراف عليه عملية مراجعة حسابات ملؤسسة ما تشمل _ 

 السجالت والقيود املحاسبيةوفحص 

 واملستثمرينإن املصادقة على شرعية القوائم املالية من قبل محافظ الحسابات يزيد من ثقة املستخدمين _ 

مطابقة القوائم املالية للمبادئ املحاسبية  التقرير املنجز من قبل محافظ الحسابات الذي يحتوي على ما مدى_ 

 1"ة التعبيرية لها باإلضافة إلى التوصيات التي يقدمهاالصور عدالة  املتعارف عليها ومدى

 القراءة العلمية لنشاط محافظ الحسابات: املطلب الثاني

 : وهذا ما تم التطرق اليها من خالل الدراسات السابقة التالية

الجانب العلمي ملراجعة الحسابات في ظل القانون " مذكرة ماستر تحت عنوان دراسة زينب عون تهدف 

01/10" 

املتعلق  01/10محاولة تسليط الضوء على واقع ممارسة مهنة املراجعة في الجزائر، وفقا ملا جاء به القانون إلى 

ما أعقبه من مراسيم من تنظيم للمهنة و  هنة الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد،مب

كل ذلك من أجل زيادة ثقة املتعاملين بالقوائم املالية وتحسين نظام مراجعة الحسابات في الجزائر، كما  تنفيذية،

ذج على الجانب العملي ملحافظ الحسابات وذلك من خالل الدراسة و من بإعطاءمن خالل الدراسة إلى  سعت

 دية مهامه امليدانية مبينة اهم لاجراءات التي يقوم بها محافظ الحسابات أثناء تأ

ملراجعة الحسابات في  الوصفي، وكذا املنهج التحليلي لدراسة التطور التاريخياعتمدت على املنهج  

 الجزائر واملنهج الوصفي التحليلي في الدراسة امليدانية
                                                           

 أكاديميمذكرة لنيل شهادة ماستر ، دور محافظ الحسابات في ظل القوانين الجديدة ملتعلقة محافظة الحسابات، (6101/6102)عديلة ملوسخ، 1 

.10/12/6102: الاطالعتاريخ ،    http://://www.univhttp-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-024-1.pdf   :جامعة الوادي املوقع الالكتروني  
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 :خلصت الدراسة بأهم النتائج

التحقق من تطبيق املبادئ  إن املهمة الرئيسية ملحافظ الحسابات هي فحص الحسابات والقوائم املالية بقصد_ 

 .واملعايير املهنية والاجراءات بطريقة سليمة ومتجانسة من سنة إلى أخرى 

إن الغرض من القيام بمهنة املراجعة هو إعداد تقرير يتضمن رأي املنهي ملحافظ الحسابات حول القوائم املالية _ 

حافظ الحسابات بمثابة وسيلة اتصال الذي يوضع تحت تصرف مستخدمي هذه القوائم، وبذلك يعتبر تقرير م

 ."ةستخدمي القوائم املالية للمراجعبينه وبين م

دور محافظ الحسابات في تعزيز موثوقية  "منانة مذكرة ماستر تحت عنوان دراسة إبراهيم سعت 

 "القوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي

القوائم املالية وجعلها تعبر عن الوضعية الحقيقية إلى معرفة دور محافظ الحسابات في تعزيز موثوقية 

، بيان مدى استجابة مهنة مراجعة الحسابات واقع مراجعة الحسابات في الجزائر، كذا الوقوف على للمؤسسة

 ملتطلبات مستخدمي القوائم املالية وواجبات ومسؤولية محافظ الحسابات ملقابلة وتحقيق تلك املتطلبات

الذي يدخل ضمن الدراسات الاقتصادية، لهذا يكون املنهج وضوع ددة لتفي بأغراض املاعتمد على مناهج متع

وصفيا في بعض ألاجزاء املرتبطة بالتأصيل العلمي ملحافظ الحسابات، وتاريخيا في ألاجزاء املرتبطة بالتطور 

في دراسته على  اعتمد أيضاباإلضافة إلى استخدام منهج دراسة حالة، التاريخي ملهنة محافظة الحسابات، 

حيث تم تحليل القوائم والتقارير املالية ملحافظ الحسابات وبعض املقابالت الشخصية ملحافظ الحسابات، 

تقريرا للمؤسسة محل الدراسة بغية تحليل هذه التقارير املالية لتوصل إلى فهم أوضح لإلشكالية خمسة عشر 

بعض املهنيين من محافظي الحسابات ومحاسبين  املطروحة، كما مكنت املقابالت الشخصية من أداء آراء

 معتمدين

 : حيث خلصت الدراسة إلى أن

محافظ الحسابات له الدور الفعال في تعزيز موثوقية القوائم املالية وذلك من خالل املصادقة على هذه _ 

 الحسابات او عدم املصادقة عليها

 بنزاهة وبدون تحيز عند أداء الخدمات املهنيةيتمتع محافظ الحسابات باالستقاللية من خالل تصرفه _ 

يمتلك محافظ الحسابات في الجزائر املؤهل والتخصص العلمي املطلوب إضافة إلى الخبرة املهنية التي تمكنهم _ 

 .املاليةمن إبداء رأي فني محايد حول مصداقية القوائم 

 "الجزائرمراجعة الحسابات وواقع املمارسة املهنية في " عنوان ب في موضوع

أجل تضييق الفجوة لألطراف  في الجزائر منالعلمي ملراجعة الحسابات واقع تشخيص التناولت هذه الدراسة "

خالل قياس مدى تقيد مراجعي الحسابات بقواعد السلوك املنهي والتعرف  املهتمة بمراجعة الحسابات ذلك من

ول به في الواقع وإجراءات املهنة مجسدا بذلك ملا هو معمعلى مصاعب املهنة، كما تطرق الباحث إلى أهم خطوات 

 املنهي الجزائري 



الدراسات السابقة: الفصل الثاين  

41 
 

اعتمد على مناهج متعددة لتفي بأغراض املوضوع الذي يدخل ضمن الدراسات الاقتصادية، لهذا يكون املنهج 

بالتطور  الحسابات، وتاريخيا في ألاجزاء املرتبطة راجعةوصفيا في بعض ألاجزاء املرتبطة بالتأصيل العلمي مل

لواقع مراجعة الحسابات في  التاريخي ملهنة محافظة الحسابات، باإلضافة إلى استخدام منهج دراسة حالة

أفراد العينة فئة على  هاقام بتوزيعاستعمل الباحث استمارة استبيان أهداف الدراسة  الجزائر، لتحقيق

الت الشخصية مع أفراد العينة، كأدوات بحث واجراء املقاب املراجعين وكذا مختلف مستخدمي القوائم املالية،

 الاستبيانملعالجة اين ألاحادي بواستعمل برنامج احصائي وأدوات إحصائية، مثل اختبار تحليل الت

 :النتائجكما توصل الباحث إلى أهم  

املشمولة إن مراجعي الحسابات الخارجيين في الجزائر يتقيدون بشكل عام تقريبا من وجهة نظر جميع الفئات _ 

 بالدراسة بقواعد السلوك املنهي

إن مهمة تطوير مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر تتطلب التعرف على مشكلة املراجعة وأسبابها وطرق _ 

 عالجها،

 .1"فظة الحسابات في الواقع الجزائري أسباب عدم الرضا عن مهمة محا_ 

مذكرة مقدمة ، "في تفعيل نظام الرقابة الداخليةدور محافظ الحسابات " تحت عنوان ، بن نعمة فاطيمةدراسة 

 .6102جامعة مستغانم، مراقبة التسيير، و تدقيق : تخصصلنيل شهادة املاستر، 

وفير الشروط العلمية والعملية هنة محافظ الحسابات وكيفية تنظيم هذه املهنة العريقة وتتطرقت إلى م

محاولة إبراز  الذي يعتبر ثمرة املراجعة،محايد و زمة وتحديد لاجراءات الواجب إتباعها للخروج برأي فني ال ال

 مهام محافظ الحسابات ومدى اسهامه في خلق نظام رقابة داخلية فعالة

من أجل لاجابة على لاشكالية املطروحة في البحث، وجدت انه من املناسب أنه إتباع ألاسلوب الوصفي 

كما دعمت تحليلي في الجانب النظري لإلجابة على لاشكالية، على منهج دراسة حالة في الجانب التطبيقي ال

على عينة الدراسة موجهة ملجموعة من املهنيين مهنهم محافظي دراستها بتوزيعها لالستبيان في شكل استمارة 

همة محافظ الحسابات في تفعيل مستهدفين من ذلك في كيفية مسا الحسابات ومحاسبين وأساتذة جامعيين،

وذلك باستخدام برنامج احصائي للمساعدة . نظام الرقابة الداخلية، وكذا الدور الذي يلعبه محافظ الحسابات

على التحليل، وقد تم اختيار هذا النوع من الدراسة امليدانية وعدم إجراء دراسة تطبيقية نظرا لطبيعة البحث 

   وللوصول إلى نتائج أكثر شمولية

 :خلصت الدراسة بالنتائج التالية

مسيري املؤسسة ومتابعة الارشادات من قبل محافظ الحسابات والالتزام بتطبيقها يؤدي إلى تحسين  اهتمام_ 

 جودة القوائم املالية

                                                           
1
علوم  املاجيستر فيدراسة حالة من خالل استبيان، شهادة  ، مراجعة الحسابات وواقع املمارسة املهنية في الجزائر،(6112/6111)لقيطي ألاخضر،  

: االطالع ،تاريخbiskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789.pdf-http://dspace.univ : محاسبة، جامعة باتنة، املوقع الالكتروني: ، تخصصالتسيير

12/21/1222. 

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789.pdf
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 محافظ الحسابات له دور فعال في املؤسسة وهذا للحد من التالعبات املحاسبية التي تحدث داخل املؤسسة_ 

 "واملمارسة امليدانية مسؤوليات محافظ الحسابات على ضوء القانون "تحت عنوان في موضوع 

هذه الدراسة لتحقيق مدى مسايرة الواقع العلمي للنصوص القانونية السارية املفعول، وكذا الوقوف على  سعت

 جوانب املسؤولية املهنية املتعلقة بأداء محافظ الحسابات وذلك من خالل تقييم مدى التزامه بمسؤولياته

الحسابات ة الخبير املحاسب محافظ املتعلق بمهن 01/10املهنية وتسليط الضوء على أهم ما جاء به القانون 

 سب املعتمدواملحا

بهدف معالجة موضوع الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي بالنسبة للجزء النظري من خالل استخالص 

أهم الدراسات، الكتب، واملداخالت التي طرحت في امللتقيات العلمية، أما بالنسبة للجزء التطبيقي استخدمت 

ليلي حيث تم تصميم استبيان ووزع على عينة عشوائية متمثلة في محافظي الحسابات واملهتمين فيه املنهج التح

باملوضوع وإدخال املعلومات املتحصل عليها، ثم استنتاج أسئلة حسب ما جاء في الجزء النظري للدراسة وقد تم 

عض البرامج لاحصائية إضافة الاعتماد في التحليل على بعض الطرق لاحصائية مثل أدوات لاحصاء الوصفي  وب

  إلى برنامج معالج الجداول 

 :تتمثل أهم النتائج املتوصل إليها في هذه الدراسة ما يلي

 املتعلق باملهن الثالث 01/10ون مسؤوليات محافظ الحسابات موضحة في القان_ 

 للمستوى جهل أغلبية املهنيين للمسؤوليات املوكلة على عاتقهم نظرا لضعف التكوين وتحسين _ 

 يتحمل محافظ الحسابات املسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني_ 

 يتحمل محافظ الحسابات املسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة، حتى بعد _ 

 1"هنية عند ممارسة وظائفهماستقالتهم من مهامهم عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخالقي في القواعد امل

 

 

 

 

عالقة املراجعة الخارجية باألعمال املحاسبية ومحافظ الحسابات: الثانياملبحث   

كونها حقيق معلومات محاسبية موثوق بهاتعتبر املراجعة الخارجية من أهم العمليات املساهمة في ت      

الخارجية دور فعال في تحسين جودة القوائم املعلومات إن املراجعة . تساهم في إنتاج معلومات محاسبية موثوقة

املالية واملحاسبية، كما يلعب محافظ الحسابات دور فعال في تأكيد صحة ومصداقية املعلومات، ذلك باعتبار 

 املعلومات املحاسبية ركيزة أساسية في اتخاذ القرارات

                                                           
 

1
واملمارسة امليدانية، دراسة ميدانية لعينة من محافظي  01/10، مسؤوليات محافظ الحسابات على ضوء القانون (6100/6102)ملواح، بسمة  

معمقة، جامعة  وجبائيهدراسات محاسبية : ، تخصصواملحاسبية، مذكرة لنيل املاستر في العلوم املالية 6102الحسابات من واليتي ورقلة والوادي 

 .16/12/6102: ، تاريخ الاطالع  basma.pdf?idmemoire=54980-ouargla.dz/master/pdf/mlauh-https://bu.univ:اح ورقلة، املوقع الالكترونيبقاصدي مر 

https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/mlauh-basma.pdf?idmemoire=54980
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العالقة مع محافظ الحسابات: املطلب ألاول   

 : اليها من خالل الدراسات السابقة التالية وهذا ما تم التطرق 

وجودة  دراسة العالقة بين صفات املراجع الحسابات" مذكرة ماستر تحت عنوان دراسة بن داود رقية 

   01/10املراجعة في ظل القانون 

ما تهدف إلى إيجاد العالقة بين ى تعريف محافظ الحسابات وصفاته، سعت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء عل

ولتحقيق هذه ألاهداف قامت الباحثة ، 01/10صفات محافظ الحسابات وجودو املراجعة في ظل القانون 

دة دراسات سابقة متعلقة باملوضوعباالطالع على ع  

 ستمارة استبيانا، وعلى املنهج التحليلي في يةحيث تم الاستعانة باملنهج الوصفي فيما يتعلق بالدراسة النظر      

منها،  01، وتم استغالل ة املراجعة بمنطقة الجنوب الشرقيفردا من ممارس ي مهن 21من وزعت على عينة مكونة و 

:إحصائيا بواسطة برنامج الحزم لاحصائية للعلوم الاجتماعية خلصت الدراسة إلىوتمت معالجتها   

إن الاستقاللية والكفاءة يؤثران على جودة املراجعة_    

وجود عالقة بين التزام محافظ الحسابات بالحفاظ على كرامة املهنة يؤثر إيجابا على فعالية املراجعة_   

إن الالتزام بالسرية وألامانة وألاخالق العالية يزيد من فعالية املراجعة_    

.1"العلميال توجد فروق نحو عالقة صفات محافظ الحسابات وجودة املراجعة تبعا ملتغير املؤهل _   

 

تقييم جودة ألاداء املنهي ملحافظ الحسابات وفق "  مذكرة ماستر تحت عنوان دراسة قسوم فاطمةكما سعت 

 01/10قانون 

في املنظم ملهنة محافظة الحسابات  01/10إلى معرفة أهم العوامل املؤثرة على جودة املراجعة من خالل قانون    

الجزائر وكذا الوقوف على جوانب املسؤولية املهنية املتعلقة بأداء محافظي الحسابات، تحديد العوامل التي تؤثر 

املنهي ملحافظي الحساباتعلى جودة ألاداء   

 أهم لجانب النظري من خالل استخالصبهدف معالجة املوضوع استخدمت املنهج الوصفي بالنسبة ل     

الدراسات والكتب واملداخالت التي طرحت في امللتقيات العلمية، ولتحقيق هذه ألاهداف قامت الباحثة باالطالع 

على عدة دراسات سابقة متعلقة بموضوع بحثها، أما بالنسبة للجزء التطبيقي استخدمت فيه املنهج التحليلي 

جاء في الجانب النظري للدراسة، وقد تم باستخدام استبيان ثم استنتاج أسئلة حسب ما حيث يتم معالجته 

الاعتماد في التحليل على بعض الطرق لاحصائية مثل أدوات لاحصاء الوصفي وبعض البرامج لاحصائية 

:باإلضافة إلى برنامج معالج الجداول، من أهم النتائج نذكر  

                                                           

، دراسة ميدانية ملجموعة من (01/10في ظل القانون )، دراسة العالقة بين صفات املراجع الخارجي وجودة املراجعة (6100/6102) ،ةبن داود رقي 1 

معمقة،  وجبائيهدراسات محاسبية : ، تخصصواملحاسبيةمحاسبين معتمدين ومحافظي الحسابات وخراء املحاسبة، مذكرة ماستر في العلوم املالية 

  :اح ورقلة، املوقع الالكترونيبجامعة قاصدي مر 

.06/12/6102: تاريخ الاطالع،  https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10778/1/Bendaoud-roukaya%20%20.pdf  

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10778/1/Bendaoud-roukaya%20%20.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10778/1/Bendaoud-roukaya%20%20.pdf
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عدم التأثير على هذه  دعم استقاللية محافظ الحسابات من خالل وضع ضوابط ومحددات التي من خاللها_ 

 الاستقاللية ومن ثم انخفاض مستوى جودة ألاداء املنهي 

يحمل أكثر من طاقته وأال تحديد املسؤوليات القانونية ملحافظ الحسابات_   

أن عملية تحديد مسؤولية بخصوص ألاداء املنهي أمر صعب نظرا لوجود جوانب قصور متأصلة في عملية _ 

ف حاالت الغش والخطأ في بعض الحاالت، فتحمل محافظ الحسابات املسؤولية املراجعة تحول دون اكتشا

 يجب ان يتصف باملعقولية

ينتظرون خدمات أن محافظ الحسابات يقدم مجموعة من الخدمات لكن اغلب الاعوان الاقتصاديون قد _ 

.1أخرى منه وبالتالي تظهر هذه لاشكالية على مستوى املمارسة املهنية  

 

  "العوامل املؤثرة في جودة التدقيق الخارجي من وجهة نظر محافظي الحسابات"  عنوانبفي موضوع 

ق الخارجي وكذا تحليل هدفت الدراسة إلى بيان وجهة نظر محافظ الحسابات حول مفهوم وأهمية التدقي "    

تأثير على جودة التدقيق الخارجيالعوامل ألاكثر   

بعض الكتب من خال ل استقراء  الاستقرائي وذلكالباحثة على املنهج  اعتمدتلتحقيق هذه ألاهداف       

بهدف الاستفادة منها في معالجة مشكلة البحث، وكذا املنهج الدراسات السابقة املتعلقة بموضوع البحث، و 

الوصفي التحليلي فقد اعتمدت عليها في الدراسة امليدانية حيث تم توزيع الاستبيان على عينة من محافظي 

سكيكدة، ميلة، جيجل وبسكرة: لحسابات متواجدة عل مستوى الوالياتا  

:ث تم الوصول إلى النتائج التاليةحي  

مهنة التدقيق الخارجي عملية منظمة وهادفة تسعى لتمكين املدقق من إبداء رأيه الفني املحايد حوا صدق _ 

املالية وشرعية القوائم  

ستقل، محايد، ومسؤول مهنيا مملعرفة شخص مؤهل، مدرب، و  ما يميز مهنة التدقيق الخارجي أنها تؤدي_ 

ذلك هو معايير التدقيق الخارجي والسبيل إلى  

تعتبر محافظة الحسابات إلزامية بقوة القانون بالنسبة لبعض ألانواع من املؤسسات التي حددها املشرع في كل _ 

 بلد

لذا أوجب على القائمين بشؤون املهنة  التدقيق جودة التدقيق الخارجي تحقق أهداف ألاطراف املهتمة بعملية_ 

 وضع املعايير والارشادات املهنية التي من شأنها تطوير وتحسين أداء محافظي الحسابات

يتمتع محافظي الحسابات محور الدراسة بمستوى مناسب من التأهيل العلمي واملنهي_   

ف لدى املؤسسة محا نقاط القوة والضعمعرفة تعتبر جودة التدقيق الخارجي ذات أهمية لدورها الكبير في _ 

   .1"الثقة في تقارير محافظ الحساباتالتدقيق زيادة 

                                                           
.، مرجع سق ذكرهقسوم فاطمة  1
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دراسة العوامل املفسرة الستقاللية التدقيق الخارجي "  مذكرة ماستر تحت عنوان الصغيراء شهر دراسة 

 "القانوني

القانوني، ومعرفة ما يشوبه من غموض خاصة تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على التدقيق الخارجي   

املفهوم، ألاهمية، ألاهداف وألانواع وغيرها، التعرف على محافظة الحسابات في الجزائر والقوانين التي تنظمها 

وكذا معرفة العوامل املؤثرة على التدقيق الخارجي القانوني والتهديدات التي تواجهها، كما تمكن الدراسة من 

.ات والسياسات التي تساعد مكاتب التدقيق في تحقيق الاستقالليةمعرفة لاجراء  

أما بالنسبة للمنهج املتبع في الدراسة فقد اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري       

، كما تم رونيةالقوانين واملراسيم وكذلك املواقع الالكت وذلك باالعتماد عل الكتب واملجالت والرسائل العلمية،

الاعتماد على املنهج الاستقرائي في الجانب التطبيقي، عن طريق تصميم استبيان مكون من مجموعة من ألاسئلة 

تقدم للفئات املشمولة بالدراسة وتتكون من محافظي الحسابات ومحاسبي، مدققي مؤسسات املستفيدة من 

 خدمات التدقيق، وذلك من اجل إثبات أو نفي الفرضيات

:بين أهم النتائج من   

محافظ الحسابات عن طريق الجمعية العامة للمساهمين أحد أهم العوامل املفسرة الستقالليته تعيين_   

 

 

.2كما أثبتت النتائج ان عدم قدرة التأثير في رأي محافظ الحسابات يدل على استقالليته_   

 "التأهيل املنهي للمراجع الخارجي وأثره على جودة املراجعة "عنوان في موضوع ب

إلى إظهار أثر التأهيل املنهي للمراجع الخارجي على جودة املراجعة والهدف منها هو بيان مدى تهدف هذه الدراسة  

املؤثرة على وامل تأثير التأهيل العلمي والتدريب العملي للمراجع الخارجي على جودة املراجعة، والتعرف على الع

 عملية املراجعة

اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي لوصف متغيرات الدراسة وتحليلها واختبار فرضياتها وذلك في الجانب       

محافظ حسابات من واليتي  20التطبيقي من خالل وضع استبيان وتوزيعه على عينة الدراسة املكونة من 

في التحليل باالستعانة ببرنامج التحليل الاحصائي لتحميل  لاحصائيبعض أدوات  استخدامالوادي، ورقلة، مع 

. البيانات  

:إلى النتائج التالية الباحثة تتوصل  

                                                                                                                                                                                     
1
، العوامل املؤثرة في جودة التدقيق الخارجي من جهة نظر محافظي الحسابات في الجزائر، دراسة استكشافية، مذكرة (6102/6100) ،خراف سماح   

 http://fsecg.univ-:سكيكدة، املوقع الالكتروني 0100أوت  61محاسبة مراقبة وتدقيق، جامعة : املاستر في العلوم التجارية، تخصص لنيل

 skikda.dz/images/Memo/KHARAFE%20SAMAH.pdf 00/12/6102: ، تاريخ الاطالع. 
2
، دراسة العوامل املفسرة الستقاللية التدقيق الخارجي القانوني، دراسة ميدانية من وجهة نظر محافظي الحسابات (6102/6100)، شهرزاد الصغير  

سكيكدة،  0100أوت  61ة وتدقيق، جامعة بة مراقبمحاس: واملحاسبين واملدققين الداخلين والية سكيكدة، مذكرة ماستر في العلوم التجارية، تخصص

 .00/12/6102: ،تاريخ الاطالع  skikda.dz/images/Memo/SEGHIR%20CHAHRA.pdf-http://fsecg.univ  :املوقع الالكتروني

http://fsecg.univ-skikda.dz/images/Memo/KHARAFE%20SAMAH.pdf
http://fsecg.univ-skikda.dz/images/Memo/KHARAFE%20SAMAH.pdf
http://fsecg.univ-skikda.dz/images/Memo/SEGHIR%20CHAHRA.pdf
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معيار التأهيل العلمي ملحافظ الحسابات ضروري لتحقيق جودة عملية املراجعة_   

استقالليتهالتأهيل العلمي والعملي يساعد املراجع الخارجي كثيرا على املحافظة على _   

التأهيل العلمي العملي لشريك املراجعة املسؤول عن عملية املراجعة يزيد من جودة املراجعة_   

التدريب املستمر على جودة املراجعة مما يساهم في إعطاء مراجعة ذات لتأهيل املنهي للمراجع الخارجي و يؤثر ا_ 

   .1جودة عالية

أهمية تطبيق معايير املراجعة من قبل مراجع " مذكرة ماستر تحت عنوان دراسة وفاء بن شريف تهدف 

 "حسابات املؤسسة

إلى إبراز أهمية تطبيق معايير املراجعة من قبل محافظ الحسابات وذلك من خالل تقييم مدى تأثير معايير 

ر القانوني ملحافظ ، كما تناولت لاطار التنظيمي للمراجعة ولاطااملراجعة على مصداقية محافظ الحسابات

تتوافق وواقع املؤسسات  لفت النظر لالهتمام بمعايير املراجعة، وسن معايير مراجعة جزائرية، الحسابات

اعتمدت على  بمختلف جوانب املوضوع ولإلجابة على التساؤالت املطروحة وإثبات الفرضيات لإلحاطة، الجزائرية

وفي كما دعمت دراستها بالدراسات السابقة التي لها صلة باملوضوع، الوصفي التحليلي في الجانب النظري، املنهج 

 على مستوى والية ورقلةالجانب التطبيقي على منهج دراسة حالة املتمثلة في تصميم استبيان موجه للمراجعين 

 لاحصائيةالفرضيات من خالل برامج املعالجة  واختبارتستقص ي فيما يتعلق بجوانب الدراسة 

:الباحثة إلى النتائج التالية توصلت  

بتطبيق محافظ الحسابات ملعايير املراجعة املتعارف عليها فإن هذا يؤدي إلى مصداقية محافظ الحسابات مما _ 

 .يعزز ثقة العميل به كذلك ألاطراف ألاخرى التي تهتم لتقرير املراجعة

عن تطويرها كالغرفة الوطنية ملحافظي  توجد هيئات مسؤولة عن مهنة املراجعة في الجزائر وهي املسؤولة_ 

 .الحسابات

أن مهنة املراجعة في الجزائر تختلف عن املمارسة وفق املعايير الدولية للمراجعة، فمهنة املراجعة تمارس وفقا _ 

 لقوانين املهنة وال توجد معايير واضحة للمراجعة في الجزائر

الحسابات، ألنها تعتبر بمثابة وسيلة أو قاعدة يتبع  أن معايير املراجعة هي الدليل على مصداقية محافظ_ 

 .املحافظ أثناء القيام بعملية املراجعة مما تجعل مخرجات عمله ذات ثقة عالية

 "تقارير املراجعة الخارجية في الجزائرمحتوى معايير "  مذكرة ماستر تحت عنوان دراسة سليم كميليه

ماهية تقارير املراجعة  الخارجية وخصائصها وكذا التعرف علىبراز مفهوم املراجعة دفت الدراسة إلى إه"

محتوى معايير تقارير املراجعة  الخارجية، معرفة تقارير املراجعة الخارجية في مكاتب محافظي الحسابات بيان 

جية، الخارجية، وأيضا إلى إبراز ألاسباب التي تؤدي إلى عدم الرضا عن مهنة املراجعة الخارجية في البيئة الخار 

                                                           
1
جي وأثره على جودة املراجعة، دراسة ميدانية لعينة من محافظي الحسابات واليتي ورقلة ، التأهيل املنهي للمراجع الخار (6102/6100) مباركة شتح،  

دراسات محاسبية وجائية معمقة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، املوقع : والوادي، مذكرة ماستر في العلوم التجارية، تخصص

 .06/12/6102: تاريخ الاطالع، ouargla.dz/master/pdf/chetah_mebarka.pdf.pdf-https://bu.univ الالكتروني

https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/chetah_mebarka.pdf.pdf
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/chetah_mebarka.pdf.pdf
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ه لى املراجعة الخارجية، يتطلب توفر مجموعة من املعايير املتعارف عليها واملقبولة عموما، وهذا بشأنعباالعتماد 

يجعلها تعبر عن الوضعية املالية الحقيقية للمؤسسة، كما وأن معايير تقارير أن يعزز ثقة القوائم املالية و 

استدعت طبيعة البحث . مصداقية وأكثر موثوقية  أكثرعلميا مؤهل هي أعدت من شخص  املراجعة الخارجية

استخدام املنهج الوصفي التحليلي، الوصفي من خالل التأهيل العلمي للمراجعة الخارجية باإلضافة إلى ألاسلوب 

 التحليلي في الدراسة التطبيقية آلراء محافظي الحسابات حول محتوى تقارير املراجعة الخارجية

 :أهمهاخلصت الدراسة بنتائج 

 املراجعة الخارجية عملية هادفة، حيث تهدف إلى إبداء رأي في القوائم املالية للتأكد من سالمتها _

 بينه وبين مستخدمي القوائم املالية اتصالوسيلة  عتبر تقرير محافظ الحساباتي_ 

املراجعة الخارجية تكمن املسؤولين من اتخاذ القرارات الرشيدة من خالل التقارير التي يعدها محافظ _ 

التي تضمن رأيه حول شرعية وصدق الحسابات والحلول والتوصيات من شأنها رفع مستوى ألاداء الحسابات 

 .لدى املؤسسات

ائم املالية بقصد التحقق من تطبيق املبادئ املهمة الرئيسية ملحافظ الحسابات هي فحص الحسابات والقو _ 

واملعايير بطريقة سليمة ومتجانسة من سنة إلى أخرى ويكون الغرض من القيام بهذه املهمة هو إعداد تقرير 

 يتضمن رأيه املنهي على القوائم املالية، بوضع تحت تصرف مستخدمي القوائم املالية

 . 1"اتصال بينه وبين مستخدمي القوائم املالية للمراجعة يعتبر تقرير محافظ الحسابات بمثابة وسيلة_ 

 

 

 

 

 

 

  املطلب الثاني عالقة املراجعة الخارجية باألعمال املحاسبية

 : وهذا ما تم التطرق اليها من خالل الدراسات السابقة التالية

املعلومة دور املراجعة الخارجية في تحسين جودة " مذكرة ماستر تحت عنوان قداري  ىدراسة لند

 "املحاسبية

                                                           

، فحص مجاسبي: ، تخصصالعلوم املالية واملحاسبية ماستر في، محتوى معايير املراجعة الخارجية في الجزائر، مذكرة (6101/6102)كميليه، سليم  1 

 2017/10/22: ، تاريخ الاطالع biskra.dz:8080/jspui/bitstream.pdf-http://dspace.univ،  :دمحم خيضر بسكرة، املوقع الالكترونيجامعة 

 

http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream.pdf
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تناولت هذه الدراسة تبين دور املراجعة الخارجية في تحسين جودة املعلومة املحاسبية، حيث تم التطرق 

للمراجعة الخارجية من خالل عرض سريع ملفهومها وبيان أهميتها، ومختلف الخطوات العملية إلنجازها، ومن ثم 

 ا وعالقتها باملراجعةالتعرف على املعلومة املحاسبية من خالل جودته

هدفت إلى إبراز أهمية املراجعة الخارجية والدور الذي يقوم به املراجع الخارجي في النهوض بجودة املعلومة 

 املحاسبية، توضيح الدور الفعال الذي تلعبه املراجعة الخارجية في تقويم نظام املعلومات املحاسبية باملؤسسة

الوصفي التحليلي، الذي سمح بعرض املوضوع بشكل جيد وكذا  اعتمدت في هذه الدراسة على املنهج 

. القيام بتحليل وتفسير علمي منظم، وكذا املنهج التاريخي فيما يتعلق بعرض التطور التاريخي للمراجعة الخارجية

ة أما فيما يتعلق بالدراسة امليدانية والتي كانت على شكل استبيان تم إعداده وتصميمه وتوزيعه لغرض الدراس

 فردا  11على عينة من مجتمع الدراسة والبالغ عددها 

 :خلصت الدراسة بنتائج أهمها

إن املراجعة الخارجية عملية مراقبة وفحص القوائم املالية قصد التأكد من صحتها وصدقها وتكمن أهميتها في _ 

 إعطاء الصورة الحقيقية للوضعية املالية

رة على توصيل املعلومات املحاسبية، وهذا من خالل إعداد التقرير تعمل املراجعة الخارجية على زيادة القد_ 

 النهائي للمراجع، والذي يحتوي على مدى إفصاح وبصدق عن كافة املعلومات التي تتضمنها القوائم املالية

محافظ الحسابات في التقرير الذي يعده، معلومات محاسبية خالية من التحيز تزيد من ثقة مستخدمي  يوفر_ 

 .قارير املاليةالت

دور املراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم "بوخالفة مذكرة ماستر تحت عنوان دراسة وسيلة 

 املالية

حاولت من خالل هذا البحث استخالص دور املراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم املالية وإظهار الدور 

، تميز بالدقة للجهات التي تطلبهاعملية املراجعة في املساعدة على تقديم معلومات مالية ومحاسبية ت الذي تلعبه

لتحقيق هذه ألاهداف ولإلجابة عن التساؤالت وإثبات الفرضيات اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي في 

ثالثة سنوات متتالية ل الجانب النظري وعلى منهج دراسة حالة عينة من تقارير محافظي الحسابات 

 ، باستخدام أداتين هما املقابلة والوثائق وذلك في الجانب التطبيقي(6112/6106)

 خلصت الدراسة بنتائج أهمها

تعتبر املراجعة الخارجية وظيفة تتم عن طريق مراجع خارجي مستقل عن املؤسسة، هدفه اعطاء ضمان _ 

 املحايد الذي يصدره عن مدى صحة ودقة وعدالة تلك القوائم املاليةملستخدمي القوائم املالية من خالل الرأي 

لادارة بتقارير هذا  ق إرشادات املراجع الخارجي، ضعف اهتماممن بين ألاسباب التي تحد من الالتزام بتطبي_ 

 ألاخير وما يحتويه من اراء تخدم املؤسسة بشكل إيجابي

املعلومات املتعلقة باألحداث اليومية للمؤسسة وفق مجموعة  تمثل املراجعة الخارجية عملية فحص ملجموعة_ 

 مع ضرورة إيصال هذا الرأي إلى من يهمهم أمر املؤسسة من املعايير بهدف التحقق من سالمة هذه املعلومات
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ترتكز املراجعة الخارجية على درجة اكتشاف املراجع الخارجي لألخطاء واملخالفات التي توجد القوائم املالية _ 

 .والتقرير عنها

فعالية املراجعة الخارجية في تحقيق موثوقية " مذكرة ماستر تحت عنوان دراسة مكاوي يوسف هدفت 

 "املعلومات املحاسبية في ظل النظام املحاسبي املالي

في ظل النظام املحاسبي املالي  موثوقةإلى تقديم عملية املراجعة الخارجية ودورها في تحقيق معلومات محاسبية 

وذلك ألهمية عمل املراجع الخارجي في إنتاج معلومات موثوقة وذات مصداقية وذلك باعتبار املعلومات 

 املحاسبية ركيزة أساسية في اتخاذ القرار، إبراز دور املرجع الخارجي في تحقيق موثوقية املعلومات املحاسبية

في الجانب النظري كما دعمت موضوعها بالدراسات السابقة التي تناولت  اعتمد على املنهج الوصفي التحليلي

أما في الجانب التطبيقي اعتمد على منهج دراسة حالة حيث قام بتصميم استمارة  موضوع املراجعة الخارجية،

سات بعض املؤس) ثم توزيع مجموعة من الاستبيانات على املهنيين وألاكاديميين املهتمين باملحاسبةاستبيان 

ألخذ آرائهم حول موضوع الدراسة، بعد ( إلى أساتذة جامعيينالاقتصادية وبعض املحاسبين الخواص باإلضافة 

جمع املعلومات املطلوبة أجرينها تحليل لنتائج الاستبيان والتعليق عليها والتأكد من صدق الاستبيان واختبار 

 الفرضيات ،وذلك باستخدام البرنامج الاحصائي

 :ة بنتائج أهمهاخلصت الدراس

 للمراجعة الخارجية دور كبير في تحقيق مصداقية املعلومات املحاسبية_ 

على توصيل املعلومات املحاسبية وهذا من خالل إعداد التقرير تعمل املراجعة الخارجية على زيادة القدرة _ 

 تتضمنها القوائم املاليةالنهائي للمراجع والذي يحتوي على مدى لافصاح وبصدق عن كافة املعلومات التي 

  .إن عملية مراجعة القوائم املالية تعزز الثقة واملصداقية بها_ 

 "املراجعة الخارجية وفق النظام املحاسبي املالي" في موضوع بعنوان

في الجزائر، وكذا كيفية للمراجعة الخارجية ة ياملهناملمارسة سعت هذه الدراسة إلى معرفة واقع ممارسة  "    

 املراجعة الخارجية مع الواقع املنهي املحاسبية، تشخيص الواقع املنهي للمراجعة الخارجيةتكيف 

مع الاستناد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، من خالل الشرح وتحليل مختلف املفاهيم املرتبطة 

مثلت في الاستبيان موزع على عينة بدراسة ميدانية ت ثم الاستعانةباملراجعة الخارجية والنظام املحاسبي املالي 

 متكونة من خبراء محاسبين ومحافظي حسابات، محاسبين معتمدين

 :خلصت الدراسة بنتائج أهمها 

في الغايات املنشودة منها منها وفي الوسائل والامكانيات واملناهج ولاجراءات عرفت املراجعة الخارجية تطورا _ 

 ء رأي فني محايد حول مدى القوائم املالية على امليزانية الحقيقية للمؤسسةاملعتمدة بغية تمكين املراجع من إبدا

توحيد شكل ومضمون القوائم املالية في سياق التوافق املالي املحاسبي الدولي يستلم توحيد شكل ومضمون _ 

 تقارير املراجعة الخارجية
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املتعلق باملهنة يمنح صالحيات أوسع  01/10إن واقع املمارسة املهنية للمراجعة في الجزائر وفق القانون _ 

 .1"يم املهنة وممارسة الوصاية عليهاللسلطات العمومية من خالل استفادة وزارة املالية صالحيات تنظ

مساهمة املراجعة الخارجية في تحسين جودة املعلومات " مذكرة ماستر تحت عنوان بلعيد وردة دراسة 

 "املحاسبية

لاجراءات بات مع التطرق إلى أهم الخطوات و أهداف املراجعة الخارجية للحساأهمية و الدراسة إلى بيان تهدف 

املراجعة، وكذا إيجاد حلقة الوصل املفقودة ما بين العمل املحاسبي  التي يتم الاعتماد عليها أثناء القيام بمهمة

وعمل املراجعة الخارجية فيما يخص بالتحديد التحقق من مدى توافر مستوى معين من الخصائص النوعية 

ين املراجعة الخارجية للحسابات للمعلومات املحاسبية املعروضة بالقوائم املالية وكذا توضيح العالقة ب

، لفت الانتباه إلى الدور الذي تلعبه املراجعة الخارجية للحسابات كأداة رقابية في تحسين لومات املحاسبيةاملعو 

 جودة املعلومات املحاسبية

املنهج املعتمد عليه هو الوصفي التحليلي ألهم ما ورد في الكتب واملراجع العربية وألاجنبية والبحوث العلمية 

والدوريات الصادرة في مجال البحث، ثم استخدام املنهج لاحصائي من خالل استبيان قدم وامللتقيات واملقاالت 

الخبير املحاسب، محافظ الحسابات، املحاسبي )للعينة املختارة واجراء املقابالت الشخصية مع أفراد العينة 

 لاحصائية لتحيل املعطيات البرنامجاستعمل ، و (املعتمد

 :خلصت الدراسة بنتائج أهمها

الالتزام بالخطوات ولاجراءات العملية أثناء القيام بمهمة املراجعة الخارجية من شأنها ضمان حد معين من _ 

 الخصائص النوعية بالقوائم املالية

 هناك تزايد الطلب على املراجعة الخارجية باعتبارها املنتج النهائي لعملية املراجعة _ 

ى املعايير املتعارف عليها من شأنه توفير الخصائص النوعية للمعلومة إن اعتماد املراجعة الخارجية تقوم عل_ 

 املحاسبية الواردة بالقوائم املالية

 

أثر تطبيق معايير املحاسبة الدولية على تقارير "  مذكرة ماستر تحت عنوان دراسة بن دادة سعيدسعت 

 "املراجعة الخارجية في الجزائر

محاولة الوقوف على واقع املمارسة املهنية للمراجعة الخارجية ومدى تكيفها مع املعايير املحاسبية الدولية،  إلى

يقوم به املراجع في النهوض بمصداقية املعلومة املحاسبية، تصور ألابعاد النظرية إبراز الدور الكبير الذي 

تياجات املتزايدة لألطراف املستخدمة ملخرجات والعلمية للمراجعة في الجزائر التي تسمح باالستجابة لالح

املراجعة، وكذا محاولة تشخيص الواقع املنهي للمراجعة الخارجية في بيئة الجزائر مع تسليط الضوء على أهم 

                                                           
1
ة ماستر في العلوم مذكر  دراسة حلة عينة من محافظي الحسابات، املالي،ي ب، املراجعة الخارجية وفق النظام املحاس(6101/6102)التجاني عمر،   

: تاريخ الاطالع، df1.p-011-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-http://www.univ: ، املوقع الالكترونيجامعة الواديتدقيق محاسبي، : التسيير، تخصص

60/16/6102. 

http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-011-1.pdf
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بغية الوصول إلى ألاهداف وقصد لاحاطة بجوانب املوضوع والتمكن منه، اعتمد على ، القوانين املؤسسة لها

د الحقائق املتعلقة بتاريخ املراجعة وتطورها ومن خالل الاستعانة باملصادر العلمية ذات املنهج الوصفي لسر 

كما اعتمد على ألاداة التحليلية في باقي ألاطوار . العالقة بموضوعات املعلومات املحاسبية، مراجعة الحسابات

الخبراء املحاسبين لحسابات و م إلى عينة من محافظي االنظرية، أما في الدراسة امليدانية فعرض استبيان قد

 تأثيرعلى مدى قدرة املراجع الخارجي  واملراجعة للوقوفوبعض ألاساتذة الجامعيين املتخصصين في املحاسبة 

الثقة باملعلومات املحاسبية، ثم تحليل هذا الاستبيان باستخدام ألادوات لاحصائية باالستعانة بالبرنامج 

 :املتوصل إليها في هذه الدراسة ما يليتتمثل أهم النتائج ، كما الاحصائي

املراجعة الخارجية هي هيئة رقابية حيادية يعتمد عليها مالك املؤسسات واملساهمين في الوقوف على مدى _ 

 صحة وسالمة القوائم املالية وبناء على تقاريرهم النهائية يمكنهم من اتخاذ القرارات

خارجي كي يتمكن من إبداء رأي فني محايد في تقريره النهائي حول هناك أسس ومبادئ يجب توفرها في املراجع ال_ 

 القوائم املالية

 "دور املراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم املالية" عنوان ب في موضوع

في املساعدة على تقديم قوائم مالية الدور الذي تلعبه عملية املراجعة الخارجية هدف هذه الدراسة إلى إظهار 

، وكذا إبراز أهمية ودرجة استفادة هذه الجهات من املراجعة الخارجية في بالدقة للجهات التي تطلبهاتتميز 

النظري للمراجعة الخارجية مع تبيان ألاطراف التي بحاجة  لاطارالعملية التسييرية بصفة عامة، محاولة تحديد 

 لخارجية في جودة القوائم املاليةإلى هذا النوع من املراجعة، ومحاولة تشخيص مدى تأثير املراجعة ا

 32على أداة الاستبيان والذي تم توزيعه على عينة مكونة من  هفي دراست الباحث هذه ألاهداف اعتمد لتحقيق

 محافظ حسابات في مؤسسات مختلفة من والية ورقلة 

خصائصها وأهميتها، املنهج الوصفي تم اتباعه في لاطار النظري في البحث من خالل تعريف القوائم املالية وبيان 

طرحت في امللتقيات واملداخالت التي وكذا خصائصها ذلك باالعتماد على الكتب الخارجية  تعريف املراجعة

باستخدام ورقة الاستبيان ثم الدراسة امليدانية  املنهج التحليلي حيث تمت معالجة، العلمية والدراسات السابقة

استنتاج أسئلة حسب ما جاء في الجزء النظري للدراسة وقد تم الاعتماد في التحليل على بعض البرامج 

 :خلصت الدراسة بنتائج أهمها ،لاحصائية وبرنامج معالج النصوص

مستقل عن املؤسسة، هدفه الرئيس ي هو إعطاء تعتبر املراجعة الخارجية وظيفة تتم عن طريق مراجع خارجي _ 

ضمان ملستخدمي القوائم املالية للمؤسسة من خالل الرأي الفني املحايد الذي يصدره عن مدى صحة ودقة 

 وعدالة تلك القوائم املالية

هذا الالتزام بتطبيق إرشادات املراجع الخارجي ضعف اهتمام لادارة بتقارير من بين ألاسباب التي تحد من _ 

.1ألاخير وما يحتويه من آراء تخدم املؤسسة بشكل إيجابي  

                                                           
1
، دور املراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم املالية، دراسة لعينة من محافظي الحسابات وعض مؤسسات (6102/6100)، براء هللا ضياء الدين  

دراسات محاسبية وجبائيه معمقة، جامعة قاصدي مراح ورقلة، الجزائر، املوقع : والية بوالية ورقلة، مذكرة ماستر في العلوم املالية واملحاسبية، تخصص

 .00/12/6102: تاريخ الاطالع،  dhyaadin.pdf-ouargla.dz/master/pdf/baraallah-https://bu.univ: نيالالكترو

https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/baraallah-dhyaadin.pdf
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 :خالصة

معايير املراجعة عند بركزت اغلب الدراسات السابقة على مهمة محافظ الحسابات ومدى التزامه        

محافظ خالل التعرف على القيام مهامه، حيث اتفقت دراستنا الحالية مع الدراسات السابقة من 

الحسابات في الجزائر والقوانين التي تنظمها، والذي يشمل شروط ممارسة املهنة، وكذا تعيينه وموانع 

كما . تعيينه، مهمه وبيان مسؤولياته من خالل إبداء رأيه، وفي ألاخير إعداد التقرير الذي يعتبر ثمرة عمله

كل ما يشوها من غموض خاصة سعت دراستنا إلى تسليط الضوء على املراجعة الخارجية ومعرفة 

 .املفهوم، ألاهداف، تطورها التاريخي، وأنواعها وكذا معاييرها

، قة أو الحالية من حيث طرق املعالجة والدراسات امليدانيةبينما اختلفت كل من الدراسات الساب     

  .اعتمدت جل الدراسات على الاستبيان حيث
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ميدانية بمكتب محافظ الحسابات دراسة: الثالثالفصل   

 :تمهيد

ل مباشرة مهامه، بتكز دور محافظ الحسابات في الشركة على القيام عدة مهام وفق برنامج عمل يسطره قير      

 ويعتبر التقرير الذي يعده محافظ الحسابات املنتج النهائي لعملية املراجعة السنوية للمشروع، وهو وسيلة أو

 أداة الرأي الفني املحايد للمحافظ على القوائم ملجال املراجعة

إلى منهجية عمل محافظ  إلى مبحثين، ألاول سنتطرق فيهوعلى هذا ألاساس ستقسم دراسة هذا الفصل    

التطبيقي مكتب محافظ  بالحسابات ومحتوى معايير التقرير التي ينجزها، أما الثاني فخصصناه للجان

ولذا سوف نتطرق إلى تقديم عام للميدان التي الحسابات سيكون دراسة حول شركة ذات مسؤولية محدودة، 

 تمت فيه الدراسة وبعدها نستعرض دراسة تطبيقية  

استقبلنا السيد مرحوم دمحم عالء الدين محافظ حسابات ومحاسب معتمد في مكتبه ووضعنا أمام العمل وقد 

 . ومطابقة املعرفة النظرية على املعرفة التطبيقية حاسبي، مما سمح لنا باكتساب خبرة ميدانيةامل
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 خطوات عمل محافظ الحسابات :املبحث ألاول 

يتبع محافظ الحسابات منهجية لتحقيق أهداف قيامه باملهمة، والتي تتلخص في أربعة مراحل والتي تساعده  "

حيث تبدأ بقبول املهمة، حصول على معرفة عامة . كاملة باملؤسسة، وإبداء رأيه على وضعيتهاعلى فهم ومعرفة 

ونقاط الضعف، والذي يساعده  ية لها الذي يبين لنا نقاط القوة، ثم تقييم نظام الرقابة الداخلحول املؤسسة

املرحلة ألاخيرة أال وهي مرحلة النتقال إلى مرحلة فحص الحسابات والتأكد من خلوها من ألاخطاء والغش ثم تأتي 

 .إعداد تقرير محافظ الحسابات الذي يبدي فيه رأيه الفني حول الوضعية الحقيقية للمؤسسة

 قبول التوكيل: املطلب ألاول 

يتأكد محافظ الحسابات من عدم وقوعه تحت طائلة التنافي واملمنوعات الشرعية والقانونية املنصوص عليها، 

املنظم للمهنة، يجب على محافظ الحسابات أن يتأكد من أن  01/10التجاري والقانون السيما في القانون 

كفاءات مكتبه تسمح له بالتكفل بتنفيذ التوكيل بطريقة صحيحة، كما يجب أيضا من أنه بإمكانه تلبية مهمته، 

تابيا أنه ليس في ن كيجب على محافظ الحسابات عند قبول التوكيل إلاعال . بكل حرية السيما إزاء مسيري الشركة

أن يعلم عن طريق رسالة مضمونة مع  كما يجب عليهال في حالة مخالفة شرعية أو تنظيمية، وضعية التنافي و 

 يوم التالية لقبول التوكيل 01وصل إلايداع الغرفة الوطنية بإيداعه في ظرف 

راقبة رسالة تشير إلى إجراءات إلى الشركة امل، يجب على محافظ الحسابات أن يرسل تنفيذ التوكيلقبل بداية 

 :تطبيق توكيل محافظ الحسابات، وهذه الرسالة تشير إلى

وآلاجال القانونية التي يجب احترامها، آلاجال  فترات التدخل مسؤولية املهمة، املتدخلين، طرق العمل املستعملة،

كل واحد من هؤالء احترام إلاجراءات  القانونية إليداع التقارير، ألاتعاب، في حالة تعدد محافظي الحسابات يلتزم

 .1"املشار إليها أعاله وكأنه يتصرف بمفرده

 

 

 

 

 

 

 

 

الحصول على معرفة عامة حول املؤسسة: الثانياملطلب   

                                                           
 1

، الاجتهادات الدنيا في إطار قول 10، املتعلق باالجتهادات املهنية ملراجع الحسابات، التوصية رقم 10/10/0449، مؤرخ في SPM /011 /49مقرر رقم  

  .التوكيل والدخول إلى الوظيفة
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فة العامة للمؤسسة كمرحلة تمهيدية بعد قبول محافظ الحسابات التوكيل والتأكد من تعتبر املعر  "  

الداخلية، حيث تساعد هذه املرحلة محافظ الحسابات على فهم مكان تعيينه، وقبل تقييم نظام الرقابة 

:تتضمن هذه املرحلة ثالثة فروع. الدراسة وموضوع بيئتها ومحيطها الاقتصادي، الاجتماعي والقانوني  

ألاشغال ألاولية: فرع ألاول _   

يسمح له من التعرف هي خطوة يطلع محافظ الحسابات من خاللها على الوثائق الخارجية عن املؤسسة، مما 

.على محيطها ومعرفة التنظيم املنهي الخاص بها  

اتصاالت أولى مع املؤسسة: الفرع الثاني_   

م بزيارات ميدانية للتعرف على تهدف هذه املرحلة لتعرف محافظ الحسابات باملسؤولين واملسيرين، كما يقو 

.الوثائق الداخلية لها  

انطالق ألاشغال: فرع الثالث_     

قطع مختلف الخطوات وجمع معلومات تفي على نظرة شاملة حول املؤسسة بعد يحصل محافظ الحسابات 

.1"امللف الدائم، كما يمكنه في هذه املرحلة إعادة النظر في برنامج تدخله املسطر لتكوين  

تقييم نظام الرقابة الداخلية: املطلب الثالث  

تقييم نظام الرقابة الداخلية: الفرع ألاول   

  تعتبر مرحلة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية مرحلة جد مهمة، تساعد محافظ الحسابات على تحديد 

ألاخطاء املوجودة وكذا تقييم كفاءة ونوعية العمليات وألانظمة املوجودة في املؤسسة، وعليه قبل أن نخوض في 

م الرقابة الداخليةإجراءات فحص تقييم نظام الرقابة الداخلية سنوضح صورة مختصرة لنظا  

مفهوم : أوال  

مجموعة الضمانات التي " واملحاسبين املعتمدين نظام الرقابة الداخلية بأنه عرفت منظمة الخبراء املحاسبين"

تساعد على التحكم في الشركة من أجل تحقيق الهدف املتعلق بضمان الحماية وإلابقاء على ألاصول ونوعية 

:3من أجل تحقيق ألاهداف التالية2" املعلومات وتطبيق تعليمات إلادارة وتحسين ألاداء  

ول املؤسسة من السرقة والغش والاختالسحماية أص_   

تضفي الثقة والشفافية على القوائم املالية_   

.تعمل على التشجيع الحترام القوانين واملبادئ املحاسبية_   

 

وسائل دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية  : ثانيا  

                                                           
محافظي الحسابات، مذكرة لنيل في اكتشاف الغش، دراسة ميدانية لعينة من ( محافظ الحسابات)، دور املدقق الخارجي (0101/0102)شميريك دمحم،   1

  .91 – 99: تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير، جامعة مستغانم غ منشورة، ص، ص: املاستر في العلوم املالية واملحاسبية، تخصص

.94: زينب عون، مرجع سبق ذكره، ص  2  

.91: شميريك دمحم، مرجع سق ذكره، ص  3
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بعد التعرف على نظام الرقابة الداخلية، سنقوم بتوضيح الخطوات التي يتبعها محافظ الحسابات في سبيل "

:يلي فيمادراسته وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية وتتمثل هذه الخطوات   

الحسابات أن بة الداخلية فانه البد على محافظ قبل الحكم على مدى سالمة نظام الرقا: النظاموصف  .0

 :طريقة عمل هذا النظام وذلك عن طريقيفهم 

دراسة إلاجراءات املكتوبة للمؤسسة_   

محاورة ألاشخاص املعنيين_   

.ومن أجل تجسيد هذا الوصف يلجأ محافظ الحسابات إلى املذكرات الوصفية وخرائط التدفق  

الداخلية في يستخدم محافظ الحسابات أساليب متعددة لتوثيق نظام الرقابة (: التوثيق)جمع إلاجراءات .0

الشركة محل املراجعة، وذلك بغرض فهم النظام والتأكد من فعاليته والتزام العاملين بتنفيذه ومدى قدرته 

 :على إنتاج معلومات صادقة وموثوقة، حيث يوجد ثالثة أساليب شائعة لتوثيق نظام الرقابة الداخلية وهي

ومن يقوم بها ونوعية املستندات  لية نشاطبواسطة هذا النظام يتم عمل وصف لكل عم: الوصف التحليلي .1

والسجالت املستعملة ومن املسؤول عنها، ومن مزايا هذه الطريقة هو وصفها لكل نشاط من ألانشطة، لكن 

 .إغفال بعض النقاطيعاب عليها في أنها مطولة وربما تؤدي إلى 

 .في دورة عمليات محددةهي عرض بياني إلجراءات تدفق البيانات في نظام معين أو : خرائط التدفق .9

تتخلص هذه الطريقة في إعداد قاتمة نموذجية وافية من إلاجراءات املتبعة بالنسبة : قوائم الاستسقاء .1

  .1"لوظائف الشركة وعملياتها املختلفة

التقييم ألاولي لنظام الرقابة الداخلية: ثالثا  

خراج مبدئيا لنقاط القوة ونقاط الضعف في يقوم محافظ الحسابات بإعطاء تقييم أولي للرقابة الداخلية باست

.املؤسسة  

اختبارات الاستمرارية: رابعا  

إليها في التقييم الاولي  من أن نقاط القوة املتوصليتأكد محافظ الحسابات من خالل هذا النوع من الاختبارات 

.2"للنظام فعال أنها مطبقة في الواقع بصفة مستمرة ودائمة  

 

 

 

 

النهائي لنظام الرقابة الداخليةالتقييم : خامسا  

                                                           
.94:زينب عون، مرجع سبق ذكره، ص  1

  

.91وتين، مرجع سبق ذكره، صدمحم ب   2
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عند اكتشاف سوء تطبيق أو عدم تطبيق نقاط القوة، هذا باإلضافة إلى نقاط الضعف التي توصل إليها عند "

، يقوم املتدخل (القوة ونقاط الضعف نقاط)التقييم ألاولي لذلك النظام باالعتماد على النتائج املتوصل إليها 

.1"إلاجراءاتتقصد تحسين  حوصلة في وثيقة شاملة مبينا آثار ذلك على املعلومات املالية مقدمين اقتراحات  

خطوات فحص الحسابات: الفرع الثاني  

ر في تنجز مرحلة فحص الحسابات في عدة خطوات، بداية بتحديد آثار تقييم الرقابة الداخلية، يعاد النظ" 

برنامج التدخل، فان كانت الرقابة الداخلية سليمة يكون هذا دليل مبدئي على صحة الحسابات ولكنه غير كافي 

فيجب التحقق من خلو القوائم املالية من ألاخطاء ومن حاالت الغش التي قد تحدث، ويصعب على نظام الرقابة 

ى املراجع توسيع برنامج تدخله وذلك ملا من نقاط اكتشافها، أما في حالة ضعف الرقابة الداخلية عل الداخلية

:الضعف من آثار سلبية على شرعية وصدق الحسابات وتنجز هذه املرحلة في ثالثة خطوات هي  

 التقييم النهائي سيؤدي إلى تسهيل أو تعقيد املهمة، فالنظام : تحديد آثار تقييم نظام الرقابة الداخلية

املباشرة لشمولية وحقيقة التسجيالت، كما أن النظام مليء بالعيوب، خاصة الجيد يعفي املراجع من املراقبة 

 الناحية النظرية أو التصورية

 يسمح هدا النوع من الاختبارات للمتدخل التحقق أوال من تجانس وتطابق : اختبار السريانية والتطابق

اسبية وكذا املشاهدة امليدانية، ويكون املعلومات حول العمليات في امليدان عن طريق الاطالع على املعلومات املح

 .هذا بهدف اكتشاف فيما إذا كان هناك انحراف أم ال

 على محافظ الحسابات في ألاخير ان يصدر رأيه حول املعلومات املالية وذلك إلنهاء : انهاء عملية املراجعة

مدى توفر املبادئ املحاسبية وفحص  املهمة وعليه الادالء بهذا الرأي النهائي املدعم باألدلة، عن طريق التأكد من

 .2"ة مع إعادة النظر في أوراق العملالاحداث ما بعد امليزانية وتقديم القوائم املالية إلاضافي

 

 

 

 

 

 

إعداد التقرير: املطلب الرابع   

 تعريف التقرير: الفرع ألاول 

                                                           
.44، 44: دمحم بوتين، مرجع سق ذكره، ص، ص 
1
  

.11: شميريك دمحم، مرجع سق ذكره، ص  2
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املستقل عن صحة ومصداقية هو عبارة عن وثيقة مكتوبة من قبل محافظ الحسابات موضحا رأيه املحايد "

"1القوائم املالية ومساعدة املؤسسة على اتخاذ القرارات الصحيحة  

 شروط التي يخضع لها محافظ الحسابات أثناء إعداده التقرير: الفرع الثاني

، املحدد ملعايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال 0100ماي 02املؤرخ في  11/202 لقد حدد املرسوم التنفيذي

إرسالها بعض الشروط التي يجب أن يأخذ محافظ الحسابات بعين الاعتبار أثناء إعداده لتقريره، وتتمثل في 

:2النقاط التالية  

11/202من املرسوم التنفيذي  00 وفقا ملا ورد في املادة: أوال  

أشغال املراقبة، وال يمكن أن يكون هذا التاريخ  الحسابات تقريره بعد انتهائه منأنه يجب أن يعد محافظ _ 

 سابقا لتاريخ وفق الحسابات السنوية من طرف ألاجهزة املختصة

يوما على ألاقل من انعقاد الجمعية العامة أو الجهاز املؤهل 11يجب أن يعد التقرير قبل _   

الغرفة الوطنية ملحافظي محافظ الحسابات ورقم تسجيله في جدول اعتماد رقم يجب أن يتضمن تقرير _ 

.الحسابات، عنوان وإمضائه وختمه  

شرط الذي يجب توفيره إذا أعد التقرير من طرف ، فقد تناولت من نفس املرسوم السابق 00 أما املادة: ثانيا

 وممثل أوشركة محافظي الحسابات، ويتمثل هذا الشرط في أنه يجب توقيع التقرير من طرف ممثل الشركة 

الحسابات سواء كانوا شركاء أو مساهمين أو مسيرين لهذه الشركة من الذين ساهموا في إعداد ممثلو محافظ 

 هذا التقرير؛

شروط تسليم تقارير محافظ الحسابات: الفرع الثالث  

يجب إيداع تقرير محافظ الحسابات بمقر الشركة أو مقر املديرية إلادارية للشركة  11املادة  أوردت" :أوال

 املعنية، وذلك حسب أحكام القانون التجاري؛

أنه يجب عرض تقرير محافظ الحسابات على الجمعية العامة أو جهاز التداول املؤهل خالل  12املادة : ثانيا

دها؛تاريخ انعقا يوم قبل( 01)عشرخمسة   

 

قبل خمسة  التقرير تحت تصرف محافظ الحسابات إلعداديجب أن توضع مختلف الوثائق الضرورية : ثالثا

  .3"العامة أو هيئة التداول املؤهلة يوما على ألاقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية( 91)وأربعين

                                                           
  .45:ص عليوة، مرجع سبق ذكره،نور الهدى 1

 
2
محافظ الحسابات وأشكال آجال ، يحدد معايير تقارير 0100ماي  02: املوافق ل 0910جمادى الثانية  01:، املؤرخ في010-00املرسوم التنفيذي رقم  

  .04،01: ، ص، ص0100، 11إرسالها، ج ر، العدد 

.01:ص. ، مرجع سق ذكره010-00مرسوم تنفيذي رقم   3
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معايير التقرير في الجزائر :لفرع الرابعا  

، إعداد التقرير كتابيا يتضمن رأيه الفني 10/01من القانون  20يترتب على املهام التي حددتها املادة        

قدمها للجمعية العامة للمساهمين، وسنتناول من ونتائج النشاط للشركة أو الهيئة ي املحايد حول القوائم املالية

جويلية  09بها في الجزائر والتي حددها القرار املؤرخ في  خالل هذا الفرع معايير تقارير محافظ الحسابات املعمول 

:1، كما يلي0101  

معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم املالية: والأ  

يهدف معيار التقرير املتعلق بالتعبير عن رأي محافظ الحسابات حول القوائم املالية، إلى التعريف باملبادئ 

 املتعلقة بشكل ومحتوى التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات التطبيقألاساسية وتحديد كيفيات 

ألاول التقرير العام للتعبير عن الرأي، الثاني املراجعات واملعلومات الخاصة: يتمحور هذا التقرير حول جزئيين  

 التقرير العام للتعبير عن الرأي .1

 بـــــــــفي مقدمة التقرير، يقوم محافظ الحسابات : مقدمة: 

 التذكير بطريقة وتاريخ تعيينه؛ . أ

 التعريف بالكيان املعني، . ب

 ذكر تاريخ إقفال السنة املالية املعنية؛ . ت

 إلاشارة إلى أن القوائم املالية قد تم وقفها من طرف الجهاز املؤهل في الكيان؛ . ث

 التذكير بمسؤولية املسيرين الاجتماعيين عند إعداد القوائم املالية؛ . ج

 بمسؤوليته في التعبير عن رأيه حول القوائم املالية؛التذكير  . ح

تحديد إذا تم إرفاق التقرير بامليزانية وجدول حسابات النتائج وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات  . خ

 رأس املال وكذا امللحق عند الاقتضاء

  حول القوائم املاليةالرأي 

مع التوضيح أن ألاشغال التي انجزها ضمن هذا الجزء باإلشارة إلى أهداف وطبيعة مهمة املراقبة،  املحافظيقوم 

حول  أيهنة وأنها تشكل قاعدة منطقية للتعبير عن رأيه حول الحسابات السنوية، يعبر عن ر هتمت طبقا ملعايير امل

 :ة الذي يمكن أن يكون، حسب الحاالت التاليةالحسابات السنوي

 

 

 (بدون تحفظ)رأي بالقبول  . أ

                                                           
.، الفصل ألول 0109أبريل  11، املؤرخة في 09، يحدد معايير تقرير محافظ الحسابات، ج ر، العدد 0101يونيو  09قرار مؤرخ في   1

  



ميدانية مبكتب حمافظ احلساابت ةدراس: الثالثالفصل   
 

62 

 

خالل مصادقة محافظ الحسابات على القوائم املالية بأنها منتظمة وصادقة في جميع يتم التعبير عنه من 

جوانبها، وفقا للقواعد واملبادئ املحاسبية املعمول بها، كما تقدم صورة مطابقة للوضعية املالية ووضعية الذمة 

 .وخزينة الكيان عند نهاية الدورة

 (أو تحفظات)ي بتحفظ رأ . ب

من خالل مصادقة محافظ الحسابات بتحفظ على القوائم املالية بأنها منتظمة وصادقة في يتم التعبير عنه 

جميع جوانبها، وفقا للقواعد واملبادئ املحاسبية سارية املفعول، كما تقدم صورة مطابقة لنتيجة العمليات 

 الكيان في نهاية هذه السنة املاليةاملنصرمة وكذا الوضعية املالية وممتلكات 

يجب على محافظ الحسابات أن يبين بوضوح في فقرة تسبق التعبير عن الرأي، التحفظات املعبر عنها مع      

 .تقدير حجمها إذ أمكن قصد إبراز تأثير حول النتيجة والوضعية املالية للكيان

 فضرأي بالر  . ت

بوضوح من طرف محافظ الحسابات، املصادقة على القوائم  خالل رفض مبرريتم التعبير عن هذا الرأي من 

 املالية وأنه لم يتم إعدادها في جميع جوانبها وفقا للقواعد واملبادئ املحاسبية سارية املفعول 

يجب أن يبين محافظ الحسابات بوضوح في فقرة، قبل التعبير عن الرأي، التحفظات التي دفعته إلى رفض 

 .أمكن ذلك، قصد إبراز تأثيرها حول النتيجة والوضعية املالية للكياناملصادقة مع تقدير إذا ّ

 فقرة املالحظات . ث

للتعبير عن الرأي في فقرة منفصلة، يتم إدراجها بعد التعبير عن الرأي، مالحظات تهدف إلى يتضمن التقرير العام 

دون التشكيك في الرأي املعبر عنه، وفي حالة  لفت انتباه القارئ لنقطة أو لعدة نقاط تتعلق بالحسابات السنوية

وجود الشكوك معتبرة مبينة بشكل وجيه في امللحق، يرتبط حلها بأحداث مستقبلية من شأنها التأثير على 

 الحسابات السنوية، يلزم محافظ الحسابات بإبداء املالحظات الضرورية

 املراجعات واملعلومات الخاصة .2

:ت الثالثة املنفصلةيتمحور هذا الجزء حول الفقرا  

الخالصات الناتجة عن بعض املراجعات الخاصة؛_   

املخالفات والشكوك التي ال تؤثر على الحسابات السنوية؛_   

.الحسابات إلاشارة إليها التي يوجب القانون على محافظ املعلومات_   

يره العام املتعلق بالتعبير عن يؤدي محافظ الحسابات مهمته املتعلقة بفحص الحسابات السنوية وإعداد تقر       

من طرف جهاز التسيير املؤهل،  يوما من تاريخ استالم الحسابات السنوية املضبوطة( 91)الرأي، في أجل أقصاه 

.1"جب أن يتطابق تاريخ الانتهاء الفعلي من مهمة الرقابةوي  

معيار تقرير عن الرأي حول الحسابات املدمجة: ثانيا  

                                                           
. مرجع سق ذكره ، الجزء ألاول 0، الفصل 0101نيو يو  09قرار مؤرخ في   1
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التقرير، وفق املبادئ ألاساسية وكيفيات تطبيقها املنصوص عليها في املعيار املتعلق بتقرير هذا يتم اعداد "

املصادقة على الحسابات الفردية، ال يختلف هذا التقرير عن التقرير العام في جزئه ألاول، إال في املصطلحات 

 املستعملة في تعريف الحسابات الخاضعة لدراسة محافظ الحسابات

ر العام حول الحسابات الفردية والتقرير حول الحسابات املدعمة والحسابات املدمجة اللذان يكون التقري

  .يستجيبان إلى التزامين مختلفين، موضوع تقريرين منفصلين بغية تسهيل نشر املعلومة

معيار التقرير حول اتفاقيات املنظمة: ثالثا  

وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل محافظ الحسابات يهدف هذا املعيار إلى التعريف باملبادئ ألاساسية 

.تفاقيات املنظمة وكذا محتوى التقرير الخاص ملحافظ الحساباتا بخصوص  

تعويضات( 10)أو عشر( 01)معيار التقرير حول املبلغ إلاجمالي ألعلى خمس: رابعا  

أشخاص ألاعلى أجرا الذي ( 01)أو( 11)من خالل هذا املعيار إعداد كشف مفصل عن التعويضات املدفوعةيتم 

:يتم تسليمه إلى محافظ الحسابات، من مسؤولية الجهاز املسير للشركة، ويتضمن هذا الكشف  

، باستثناء تسديد املحصلة، مهما كان شكلها وصفتهاتشمل كل الامتيازات والتعويضات التعويضات الخام التي _ 

يف غير الجزافيةاملصار   

لألشخاص الاجراء العاملين بطريقة حصرية ودائمة في الشركة املعني وألاجراء العاملين التعويضات املدفوعة _ 

 بالتوقيت الجزئي وألاجراء العاملين في فروع في الخارج

املتحصل عليها التي دقق فيها  يتأكد محافظ الحسابات من أن املفصل للتعويضات، يتطابق مع املعلومات

دقة إلثبات التعويضات املنصوص عليها في ألاحكام القانونية املشار إليها مسبقا، ويعد التقرير الخاص للمصا

.أعاله  

معيار التقرير حول الامتيازات الخاصة املمنوحة للمستخدمين: خامسا  

الحسابات يهدف هذا املعيار إلى التعريف باملبادئ ألاساسية وتحديد كيفيات التطبيق التي تخص محافظ 

.صة املمنوحة ملستخدمي الكيان وكذا محتوى التقرير الخاص ملحافظ الحساباتباالمتيازات الخا املتعلق  

تتمثل الامتيازات الخاصة، النقدية أو العينية املمنوحة ملستخدمي الشركة في تلك التي ال تتعلق بالتعويض  

وحة للمستخدمينالعادي أو املعتاد للخدمات املقدمة، تعد الشركة كشفا سنويا اسميا لالمتيازات الخاصة املمن  

تتم املصادقة على مبلغها إلاجمالي من طرف محافظ الحسابات، استنادا إلى املعلومات املقدمة وتلك املحتمل 

.1"ارتباطها خالل مهمته  

 

ألاخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة  01معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات : سادسا

 الاجتماعية

                                                           
1 .، مرجع سق ذكره1، 9، 1، 0، الفصل 0101يونيو  09قرار مؤرخ في 
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تحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بالتدخل فيما يخص عرض و إلى التعريف باملبادئ ألاساسية  هذا املعياريهدف " 

ألاخيرة أو كل دورة  11تطور نتيجة الدورة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة الاجتماعية، للسنوات 

ويهدف كذلك إلى  11منذ تأسيس الشركة أو دمجها في الشركة ألاخرى في حالة ما إذا كان العدد أقل من مقفلة 

 تحديد محتوى التقرير الخاص بمحافظ الحسابات

السنوات ألاخيرة، يعرض العناصر التالية 11يتم إعداد تطور النتيجة على شكل جدول على مدى    

 النتيجة قبل الضريبة؛ 

 الضريبة على ألارباح 

 النتيجة الصافية 

  الاجتماعيعدد ألاسهم أو الحصص الاجتماعية املكونة لرأس املال 

 النتيجة حسب السهم أو الحصة الاجتماعية 

 مساهمات العمال في النتيجة 

 

معيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية : سابعا  

بمعرفة أنظمة املحاسبة يهدف هذا املعيار إلى التعريف باملبادئ ألاساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة   

فظ الحسابات وكذا محتوى التقرير الخاصوالرقابة الداخلية من طرف محا  

عندما تقوم الشركة بإعداد تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية، بموجب ألاحكام التنظيمية، التي لها تأثير 

معتبر على معالجة املعلومات املالية واملحاسبية، يقوم محافظ الحسابات بتقديم تقرير خاص يقدر من خالله 

ن قبل شركة للجمعية العامة والجهاز التداولي املؤهل، استنادا لألشغال املنجزة من صدق التقرير املرسل م

.طرفه، ويتضمن هذا التقرير تقييمه لصدق املعلومات الواردة في تقرير الشركة وليس إلاجراءات في حد ذاتها  

اله إلى الجمعية ، الذي يتم إرسيتضمن التقرير الخاص ملحافظ الحسابات حول إلجراءات الرقابة الداخلية

:العامة  

 عنوان التقرير، املرسل إليه وتاريخ وأهداف تدخالته؛ 

 فقرة تتضمن وصفا للواجبات املطبقة من أجل إبداء الرأي حول املعلومات الواردة في تقرير الشركة؛ 

 1"خاتمة على شكل مالحظات أو بدون مالحظات حول املعلومات الواردة في تقرير الشركة. 

 

 

 معيار التقرير حول استمرارية الاستغالل: ثامنا

 يهدف هذا املعيار إلى التعريف باملبادئ ألاساسية تحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بدور محافظ الحسابات" 

                                                           
1 .، مرجع سق ذكره4، و2، الفصل 0101يونيو  09قرار مؤرخ في  
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القاعدية حول استمرارية الاستغالل التي يستند علها إعداد الحسابات، بما فيها  الاتفاقية املحاسبية بالنسبة إلى

التقييم الذي تم إعداده من طرف املديرية حول قدرة الكيان على متابعة استغالله أو نشاط وكذا محتوى 

 التقرير الخاص بمحافظ الحسابات

 حدياملأخوذة بعين الاعتبار جملة أو كل على  يحلل محافظ الحسابات في إطار مهمته، بعض الوقائع أو الاحداث

مؤشرات ذات طبيعة مالية، : السيماوالتي تشكل مؤشرات تؤدي إلى التساؤل حول إمكانية استمرارية الاستغالل 

 ومؤشرات ذات طبيعة عملية، ومؤشرات أخرى 

 معيار التقرير املتعلق بحيازة أسهم الضمان: تاسعا

باملبادئ ألاساسية تحديد كيفيات التطبيق التي تخص محافظ الحسابات املتعلق  يهدف هذا املعيار إلى التعريف

بأسهم الضمان التي يجب أن يجوز عليها املتصرفون أو أعضاء مجلس املراقبة لشركات ألاسهم وكذا محتوى 

 تقرير محافظ الحسابات

 معيار التقرير املتعلق بعملية رفع رأس املال: عاشرا

املتعلقة بتدخل محافظ الحسابات كما هو إلى التعرف باملبادئ ألاساسية وتحديد التطبيق هذا املعيار يهدف 

الاجتماعي وكذا محتوى من القانون التجاري عند رفع رأس املال  1فقرة  411منصوص عليه، في أحكام املادة 

 التقرير الخاص ملحافظ الحسابات

الذي يرخص رفع  غير العادية وللجهاز التداولي املؤهل يتضمن تقرير محافظ الحسابات املقدم للجمعية العامة

 :، السيما املعلومات التاليةس املالرأ

 التذكير بالنصوص التشريعية والتنظيمية املقدمة؛ 

  فقرة تتضمن الفحوصات املنجزة والسيما حول كيفيات تثبيت سعر إلاصدار وحول احترام الحق

 التفاضلي لالكتتاب؛

  للمالحظات أو لغياب املالحظات حول عملية رفع رأس املالاستنتاجات تشير 

 .1"ال يصرح محافظ الحسابات بمالئمة عملية رفع رأس املال

 

 

 

 معيار التقرير املتعلق بعملية خفض رأس املال: الحادي عشر

                                                           
1 .، مرجع سق ذكره01، 4، 8، 0101يونيو  09قرار مؤرخ في  
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يخص رأس  يتضمن تقرير محافظ الحسابات املقدم للجمعية العامة غير العادية وللجهاز التداولي املؤهل الذي" 

 :املال، السيما املعلومات التالية

 ة؛لنصوص التشريعية والتنظيمية املطبقالتذكير با 

 فقرة حول الفحوصات املنجزة؛ 

  صات تتضمن مالحظات أو تشير لغياب مالحظات حول عملية تخفيض رأس املالخال 

 .ال يصرح محافظ الحسابات بمالئمة عملية تخفيض رأس املال

 التقرير املتعلق بإصدار قيم املنقولة أخرى معيار : الثاني عشر

، والثاني للجمعية العامة غير العادية وللجهاز التداولييقوم محافظ الحسابات بإعداد تقريرين ألاول يقدم  

 :تقرير تكميلي حيث يحتوي ألاول على املعلومات التالية

 ة؛لنصوص التشريعية والتنظيمية املطبقالتذكير با 

 املنجزة؛ فقرة حول الفحوصات 

  سندات رأس املال إشارة تبين أن الواجبات قد تمثلت في التحقق من كيفيات تحديد سعر إصدار

 الواجب إصدارها، هي مبينة في التقرير املنجز من طرف الهيئة املختصة؛

  استنتاجات مرفقة، عند الاقتضاء، بمالحظات حول كيفيات تحديد سعر إصدار سندات رأس املال

 إصدارها؛الواجب 

  إلاشارة إلى استحالة إبداء رأي حول الشروط النهائية لإلصدار وأنه سيتم إصدار تقرير تكميلي عند

 تحقيق إلاصدار؛

  يحرر خالصة حول صدق املعلومات املقدمة باألرقام املأخوذة من حسابات الشركة والواردة في تقرير

 الجهاز املختص؛

  اصر حساب سعر جهاز املختص حول عناملعلومات في تقرير اليقدم مالحظات، السيما في حالة نقص

 .الواجب إصدارها أو حول مبلغهإصدار سندات رأس املال 

 :أما التقرير التكميلي يحرره محافظ الحسابات بعد الانتهاء من عملية املراجعة ويبين من خالله

 ؛1"يقدر املعلومات املقدمة في تقرير الجهاز املختص للجمعية العامة 

  يبين فيما إذا وجدت مالحظات حول مطابقة شكل العملية بالنظر إلى التصريح املمنوح من قبل

 الجمعية والبيانات املقدمة لها أو ال؛

  يدلي برأيه، بالنظر إلى الشروط النهائية لإلصدار، حول املبلغ النهائي وكذا حول تأثير إلاصدار على

 .تسمح بدخول رأس املال، املقدر مقارنة برؤوس ألاموال الخاصةوضعية أصحاب السندات والقيم املنقولة التي 

 معيار التقرير املتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح ألاسهم: الثالث عشر 
                                                           

1 .، مرجع سق ذكره00، 00الفصل ، 0101يونيو  09قرار مؤرخ في  
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لدفع تسبيقات على أرباح ألاسهم، يتضمن السيما يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير بمناسبة قرار مرتقب " 

 :البيانات التالية

 افظ الحساباتأهداف تدخل مح 

 الجهاز املختص لضبط الحسابات قصد إجراء توزيع ألارباح على ألاسهم وتحديد مبلغ التسبيقات؛ 

 خالصة حول عملية التوزيع املرتقبة 

 .ترفق القوائم املالية املنجزة بهذه السنة بالتقارير

 معيار التقرير املتعلق بتحويل الشركات ذات ألاسهم: الرابع عشر 

 :الحسابات بإعداد تقرير حول تحويل الشركات ذات ألاسهم، يتضمن السيما املعلومات التاليةيقوم محافظ 

 فقرة حول الواجبات املنجزة؛ 

 مع التأكيد على الخصوص من أن خالصة مصاغة في شكل وجود أو عدم وجود مالحظات معبر عنها ،

 .ل الجديد للشركةمبلغ ألاصول الصافية يعادل على ألاقل رأسمال الشركة املطلوب للشك

 معيار التقرير املتعلق بالفروع واملساهمات والشركات املراقبة: الخامس عشر

أكثر  اكتسابيلزم محافظ الحسابات بالحاق تقرير العام للتعبير عن الرأي بتقرير متعلق بوضعية املساهمة أو 

 :من نصف رأس مال الشركة، خال الدورة وذلك السيما بإبراز

  الاجتماعيالاسم واملقر 

  ؛الاجتماعيرأس املال 

 الحصة املكتسبة من رأس متال الكيان؛ 

 1"ية وبالعملة الصعبة عند الاقتضاءتكلفة الاكتساب بالعملة الوطن. 

 

 

إعداد تقرير محافظ الحسابات: املبحث الثاني  

خالل تعريفه،  سنقوم في هذا املبحث بالتطرق إلى مكتب محل الدراسة واملتمثل في مكتب محافظ الحسابات من

 وتقديم هيكله التنظيمي، والخدمات التي يقوم بها

 تقديم املكتب محل الدراسة امليدانية: ألاول ملطلب ا

                                                           
1 .، مرجع سق ذكره01، 09، 01، الفصل 0101يونيو  09قرار مؤرخ في  
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والية مستغانم وقد بن قادة طيب 09شارع رقم مكتب محافظ الحسابات محل الدراسة امليدانية متواجد  إن    

 :ويتمتع صاحبه باالعتماد التالي 2010زاول نشاطه سنة 

الصادر عن املصف  00/12/0119ملؤرخ في ا 08 /91محافظ حسابات ومحاسب معتمد وفقا للقانون رقم  -  

، يقوم بتسديد مبلغ الاشتراك ت واملحاسبين املعتمدين بالجزائرالوطني للخبراء املحاسبين ومحافظي الحسابا

وهنا يصبح مسجال في جدول الغرفة لدى الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات دج 12000.00: السنوي املقدر ب

 .الوطنية

جودة عالية كما  ذات هييتميز املكتب بالجدية والانضباط والالتزام في الخدمات التي قدمها ويقدمها لزبائنه     

قام صاحب املكتب بالتربص امليداني لدى رئيس املصف الوطني للخبراء املحاسبين وفيما يلي نبين تقديم الهيكل 

 :التنظيمي ملكتب محافظ الحسابات

 .مخطط مكتب محافظ الحسابات :(1.3)الشكل رقم

 

 

الحساباتمكتب مساعد محافظ   

 

ألارشيفمكتب معلومات   

 

ملفات محاسبية ومالية الخاصة بالزبائن     

ةالطالب إعدادمن  :ملصدرا  

 

 

 الخدمات التي يقوم بها املكتب :املطلب الثاني

:إن املكتب ينشط في ميدان املحاسبي واملالي بحيث يقوم  

 مكتب محافظ الحسابات
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  إن مكتب املحاسبة مجهز بوسائل إلاعالم آلالي، حواسيب مزودة ببرنامج للمحاسبة((logiciel de 

Comptabilité برامج أخرى مثل(Execl.Word)  بمسك ويمكن لبرنامج املحاسبة أن يضم عد ملفات، ما يسمح

الزبون  ملف قد يكون ، مؤسساتأشخاص طبعيين كاملحامي، والصيدلي، وأشخاص معنويين ك محاسبة عدة

والتصريحات الجبائية الشهرية، وإعداد ، تاجر جملة، مصنع إنتاجي، مقاول أشغال عمومية، مؤسسة نقل

 .امليزانيات الختامية والقوائم املالية

  الحسابات السنوية كما يقوم بعملية املراقبة القانونية املستقلة، وذلك باإلدالء بشهادته على صحة

 .الخاص بالتسيير وذلك دون التدخل في التسيير لس الادارةالتحقق من املعلومات املعطاة في تقرير مجو 

تعريف الشركة :الثالثاملطلب   

" ، x ةالخاص بشركة ذات مسؤولية محدود وضع محافظ الحسابات تحت تصرفنا امللف   

، حسب العقد القانوني 9/11/0101منذ  ،دج 00.000.000 :مالها، يبلغ رأس 01/00/0111: تم تأسيسها في

.تتكون من شريكين كل ساهم بمبلغ معين  

 مهمة محافظ الحسابات 

يتمتع محافظ الحسابات باالستقاللية التامة داخل الشركة، حيث يمارس نشاطه تحت سلطته، بعد اتفاق 

القتراح عليه عمل  مجلس إلادارة على تعيينه، يقوم املجلس بإرسال رسالة طلب تعين محافظ الحسابات،

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وينتظر منه القبول؛ 1محافظ الحسابات ملدة   

بعدها يقوم محافظ الحسابات بالرد عل الرسالة إما بالقبول أو الرفض، وفي حالة القبول ال يستطيع التوقف أو 

مهمته؛ سنوات، إال إذا حدث ش يء مفاجئ أو عائق يعيق 1الانسحاب من العمل قبل   

 

 

 

 

إعداد تقرير محافظ الحسابات: ملطلب الرابعا  

 مرحوم دمحم عالء الدين

 محافظ حسابات
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طريق بن قادة طيب 10رقم   

 مستغانم

001.02.01.10: الفاكس/ الهاتف  

                         إلى السيد املدير 

x" الشركة ذات مسؤولية محدودة      "        

 سيدي عثمان صيادة                

            

م ملحافظ الحساباتتقرير عا: املوضوع  

:سادة  

 ؛10/00/2016إلى  10/10/2016افظة الحسابات، في فترة نتشرف بأن نرسل لك التقرير العام عن مح      

تم تنفيذ ضوابطنا وفقا للقواعد وإلاجراءات العادية املتعلقة بمعايير التقرير؛    

؛املسح، وأحيانا عن طريق العينة تم تخطيط ملف املراقبة لدينا في بعض ألاحيان من خالل صيغة  

ولهذا الغرض نود أن نشير بأننا تحت تصرفكم الكامل ألية معلومات التي يمكنكم أن تسأل على محتوى هذا 

 التقرير العام؛

.تقبلوا، السادة، تعبير عن التزامنا كامل الاعتبار         

 

 

 

 01/12/2017: أعددت في

 محافظ الحسابات

 

 

:عرض الشركة_  2   

:التسمية  

، تقع مقابل سوق الجملة سيدي عثمان صيادة مستغانم،"  X "الشركة تسمى شركة ذات مسؤولية محدودة  
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.دج 41.111.11لرأسمال اجتماعي، قدره   

: النظام ألاساس ي  

  01/00/0111عقد التوثيق من 

.دج 01.111.11: ، لرأس مال اجتماعي ب “X” إنشاء الشركة ذ م م 

  01/10/0118عقد التوثيق من 

 تعديل املوضوع الاجتماعي

  19/11/0101عقد التوثيق من 

 .دج، تعديل املوضوع الاجتماعي 41.111.111زيادة في رأس املال الاجتماعي إلى 

 رأس املال الاجتماعي

بمبلغ  اجتماعيةحصة  988.111دج، مكون من  41.111.111: رأس املال الاجتماعي لشركة ذ م م يتم تقييمه ب

 :دج للوحدة، موزعة على املساهمين كما هو مفصل0111

 "دج" رأس املال الاجتماعي  "دج"القيمة الاسمية  عدد الحصص الاجتماعية أسماء املساهمين

 A 44.111 0111 79.000.000املساهم 

 B 00111 0111 11.000.000املساهم 

 00.000.000 1000 00.000 املجموع

 :املقر الاجتماعيعنوان 

 مقابل سوق الجملة سيدي عثمان صيادة مستغانم

 

 

 

 

 

 

 0 _ تقرير املصادقة على حسابات الشركة 
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الرئيسية املحاسبية واملالية تحليل التغيرات _( 1.0  

البيانات املحاسبية واملالية للهياكل ألاساسية للشركة  _( 1.1.0  

عملية تدقيق الشركة _( 2.1.0  

املالحظات التي املستنتجة _( 0.1.0  

  2016للسنة املالية  ةحسابات الاجتماعيالاملصادقة على  _( 2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016للسنة املالية  الرئيسية املحاسبية واملالية تحليل التغيرات _( 1.0

البيانات املحاسبية واملالية للهياكل ألاساسية للشركة  _( 1.1.0  
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، بشكل تخطيطي على 10/00/2016البيانات املحاسبية واملالية للهياكل ألاساسية للشركة ذم م ، توقفت في 

 :النحو التالي

 مليزانية املحاسبيةا 

:املعلومات ادناهامليزانية املحاسبية لسجالت الشركة، تسجل في أصولها وخصومها في   

 

 

 نتيجة السنة املالية 

 : تكون النتيجة الجبائية للسنة املالية مساوية للنتيجة العادية قبل الضرائب للسنة املالية كما يلي

 

 

 النتيجة الصافية للسنة املالية 

دج، النتيجة العادية قبل الضرائب للسنة  2.192.141311خصم الضريبة على أرباح الشركات التي تبلغ بعد 

.دج 08.110.444311: دج، النتيجة املحاسبية للسنة املالية يقدر ب 09.848.884311: املالية املقدرة ب  

عملية تدقيق الشركة _( 2.1.0  

2016/12/31 :على النحو التالي  في الفترة     "X "تتم عملية مراقبة حسابات الشركة ذم م   

  تحديث امللف الدائم 

 فتح ملف العمل الخاص بالسنة املالية 

في نهاية العمل، للتحقق الذي يغطي جميع البيانات املالية مللف العمل الذي تم فتحه، من الضروري تقديم 

 .مالحظات مختلفة سواء في الشكل أو املضمون 

 

املالحظات املستنتجة _( 0.1.0  

 مالحظات على الشكل 

دج 000.230800.,0,= خصوم = أصول   

دج 0800,,.,0,.20= النتيجة العادية قبل الضرائب   
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:التنظيم وجهاز الرقابة الداخلي_ 0  

تجدر إلاشارة إلى أنه من أجل تحسين إدارة الشركة، يجب على إلادارة اعتماد دليل إلاجراءات التسيير لتعزيز 

؛نظام الرقابة الداخلية  

بالطريقة التي تعمل بها الحسابات وكذلك دليل إجراءات التسيير يجب أن تستند إلى خطة الحسابات الداخلية 

.ومبادئ املحاسبة وفق للنظام املحاسبي واملالي  

  مالحظات على املضمون 

املرحلة، فإننا نقدم لكم البيانات أدناه، حسب البند الرئيس ي في امليزانية وجدول حساب النتائج، وفق لإلطار هذه 

، بشأن نظام 14/00، املتعلق بتطبيق قانون 02/14/0118املحاسبي املنصوص عليه في أحكام املرسوم في 

 .املحاسبة املالية

  ألاموال الخاصةكتلة 

 :مفصلة على النحو التالي 2016/12/31لشركة ذم م ، مغلقة في  إن حقوق املساهمين املدرجة في امليزانية

 الرصيد املبالغ التسمية رقم الحساب

 رصيد دائن 41.111.111311 رأس املال الصادر 010111

 رصيد دائن 1.010.449314 احتياطي قانوني 012011

 رصيد دائن 18.412.414318 ترحيل من جديد 000111

 رصيد دائن 08.110.444311 النتيجة الصافية للسنة 001111

 رصيد دائن 041.140.410321  املجموع

 :وتظهر دراستنا وتحليل هذه الحسابات، من جانبنا املالحظات التالي

 

 

 

 

  مساهمات الشركاء، (010111)الحساب 
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يجب أن تكون مفصلة في العديد الحسابات الفرعية، وفقا ملساهمة كل شريك، على النحو املنصوص عليه في 

.النظام ألاساس ي للشركة  

 كتلة ألاصول غير الجارية 

 :، على النحو التالي10/00/2016كتلة غير ألاصول الجارية لشركة ذ م م، يتم تخطيطها 

رقم  التسمية املبالغ إلاهتالك القيمة الصافية

 الحساب

 019111 برمجيات إلاعالم آلالي 001.111311 001.111311 _

4.024.891321 _ 402.4891321 MSB000111 أراض ي 

01.121.111311 _ 01.121.111311 MASRA 00010 أراض ي 

092.821.191344 080.921.119394 908.101.198318 MSB 001011 بناءات 

098.108.141318 14.994.114301 081.421.404311 MASRA 001011 بناءات 

 001011 معدات وأدوات 091.114.889311 009.924.119382 00.188.104329

_ــ 1310  088011 معدات النقل  08.408.110300 08.408.110309 

 088111 معدات مكتب 1.002.891309 9.920.811301 121.111300

 008911 التهيئة والتركيب 920.411311 109.880311 094.894311

 008111 مرافق اجتماعية 0.111.291321 0.194.912300 282.019318

 000111 أراض ي ممنوح امتيازها 4.099.801311 _ 4.099.801311

40.881.104312 _ 40.881.404312 MASRA010110 التثبيتات الجاري إنجازها 

التسبيقات والحسابات عن طلبيات  4.099.801311 _ 4.099.801311

 التثبيتات 

018011 

 020111 سندات الفروع املنتسبة 04.081.020301 _ 04.081.020301

 04101 الضمانات املدفوعة 0.291.184319 _ 0.291.184319

 018111 املنتجات وألاعباء ألاخرى املؤجلة 4.412.419311 _ 4.412.419311

موع ـاملج  0.114.044.894310 948.199.440344 181.411.112341  

 

:حسابات مختلفة من ألاصول غير الجارية تكشف من جانبنا مالحظات التالية دراسة وتحليل  



ميدانية مبكتب حمافظ احلساابت ةدراس: الثالثالفصل   
 

76 

 

  الجرد عمليات 

يجب الاحتفاظ بملفها باستمرار، و  مالية تضع الشركات جرد شامل ومفصل للتثبيتات العينية، ي نهاية كل سنةف  

قانوني وتستغلها الشركات  تلك اململوكة بشكلفضال عن  ،وجهة ألاصول التي تمتلكها الشركةالجرد  يحددس

.ألاخرى في املجموعة  

 كتلة املخزونات 

 :مفصلة على النحو التالي، 2016/ 10/00كتلة املخزون التي تظهر في امليزانية مغلقة عند 

(دج) املبالغ  رقم الحساب التسمية 

 101111 مخزونات املواد ألاولية الخام 1.124.004311

املحسناملخزون  0.114.499312  101110 

 10110 مخزون الخيوط 4.111311

كلغ 11تغليفات أكياس  840.814391  102110 

كلغ 01تغليفات أكياس  091.000309  102110 

كلغ 10تغليفات أكياس  010804321  102111 

كلغ 01أكياس تغليفات  400.919311  102119 

 102111 تغليفات  1.911100380

 املجموع  01.442.441344

:نشير بأن الكيان في التزام بمرة أخرى، نود   

الجرد )النظام املحاسبي واملالي  تحديد طريقة جرد املخزون املعتمدة بين الطريقتين املعتمدتين التي يتيحها _

  (.الدائم، الجرد املتناوب

(FIFO/ CMP) تحديد طريقة رصد تدفقات املخزون _   

.تحديد طريقة إجراءات ملعالجة الفروق في املخزون_   

 

 

 كتلة املستحقات والوظائف املماثلة 
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، على النحو 10/00/2016يتم بيان الذمم املدينة والاستخدامات، الظاهرة في امليزانية لشركة ذ م م، املغلقة عند 

 :التالي

الحسابرقم  التسمية املبالغ  

 90011 الزبائن  01.401.824311

 914000 موردون مدينون  111.910318

 914011 التسبيقات واملدفوعات على الحساب مخزون 001.411321

واملدفوعات على الحساب خدماتالتسبيقات  114.014309  914021 

 914911 التسبيقات واملدفوعات 0.411.111311

24.110.444314 GISB à MSB 911011 شركاء الحسابات 

04.811.111311  " B  شركاء الحسابات"  911001 

 991001 شركات الحسابات الجارية 009.111.111311

 924411 حسابات أخرى دائنة 011.111311

خدمات_ رسم قيمة مضافة قابلة للخصم على السلع  8.080441390  911221 

 املجموع  090.202.494391

:املراقبة على مستوى هذا لعنوان تكشف من جانبن املالحظات التاليةإن عمليات        

، "عائد ضريبي   ، مع آخر "991221" ساب خدمات ح/ تسوية رصيد حساب الرسم على القيمة املضافة سلع_ 

. 0102للسنة املالية G50 " 

، رصيد 10/00/0102املعروض في " الحساب الجاري للشركاء" 911من لضروري أن نذكر بالتفصيل حساب _ 

لنظام امدين، في العديد من الحسابات الفرعية اعتمادا على مساهمة كل شريك، كما هو منصوص عليه في 

.للشركة ألساس ي  

 

 

 

حسابات الخزينة_  1  
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:دج، مفصل على النحو التالي 491.040311، تعكس رصيد مدين، الذي يبلغ 10/00/0102ألاموال املتاحة في   

 رقم الحساب التسمية املبالغ

48.441382 BNA 1100011 حساب البنك 

194.182301 BNA 2100010 حساب البنك 

 190192 الصندوق  199.419348

   _10.441341  190111 اعتمادات البنك 

  املجموع 000.201800

:على مستوى هذا العنوان تكشف لنا عن املالحظات التالية إن عمليات مراقبة  

التسوية املصرفيةيجب تحديث بيانات _   

.في نهاية السنة املالية البد من توقيف الصندوق، ووضع محضر وبيان الخروج النقدي_   

الخصوم الجارية_  3  

:، رصيد دائن، مفصل كما يلي10/00/0102إن الخصوم الجارية للشركة ذ م م، يالحظ في   

 رقم الحساب التسمية املبالغ

 910111 موردو املخزونات 00.980.190301

 910211 موردو الخدمات 99.214.214391

 919111 موردو التثيتات 88.040.941314

مخزونات/ هابموردو الفواتير التي لم تصل إلى أصحا 829.180341  918111 

خدمات/ هابموردو الفواتير التي لم تصل إلى أصحا 00.811.414348  918211 

 999 الضرائب 4.814.912311

  ديون أخرى  009.029.991311

11.211.921301 BEA 1100011 بنك 

0.480.010314 BEA 2100011 بنك 

 104111 املساهمات املصرفية 009.011.111311

 

.الضوابط التي تتم على مستوى هذا العنوان ال تكشف من جانبنا عن أي مالحظات مهمة  

 

 

 

 

 

 2016املصادقة على حسابات الاجتماعي للسنة املالية  _( 2.0
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 ة، من طرف محافظ0102عبد التحقيقات ومراقبة املؤسسة والاشراف على القوائم املالية للسنة املالية      

ية، وأحيانا ، التي تتم وفق للعناية الواجبة العادية أي مطابقة للقانون، وفي عض ألاحيان طريقة منهجاتبالحسا

، يمكننا في رأينا أن نستنتج أعاله، ال تتضمن اقصاءرة استثناء املالحظات والتحفظات املذكو  على شكل عينات

: ، وأن مجموع ألاصول يساوي مجموع الخصوم عند مبلغ10/00/0102أن حسابات شركة ذ م م، توقفت في 

.، صادقة ومنظمة وأعطت صورة صادقة عن وضعية الشركة دج 000.230800.,0,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحقيقات الخاصة_ 0  
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، تحديد معايير 20/03/2010، توقفت في (00 الفصل)ة الداخلية بتقرير خاص عن إجراءات الرقا _( 1.0

 تقارير محافظ الحسابات

أجور  01تقرير خاص على املبلغ إلاجمالي ألعلى _ ( 2.0  

تقرير خاص حول الامتيازات الخاصة املمنوحة ل_ ( 0.0  

 ملستخدمين

املعلومات الواردة في تقرير التسييرتقرير خاص شأن التحقق من صدق _ ( 0.0  

سنوات ألاخيرة للسنة املالية 01معيار خاص حول تطور نتيجة _ ( 1.0  

(.من القانون التجاري  1,0املادة )تقرير خاص على صافي أصول الشركة _ ( 3.0  
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تحديد معايير ، 20/03/2010، توقفت في (00الفصل )تقرير خاص عن إجراءات الرقاة الداخلية  _( 1.0

 تقارير محافظ الحسابات

.الشركة لم تقدم لنا أي تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية ومن ذلك ال يمكن التعبير عن رأينا فيه        

أجور  01تقرير خاص على املبلغ إلاجمالي ألعلى _ ( 2.0  

أي وثيقة يمكننا التعيير عن رأينا  أجور في الشركة، لم يقدموا لنا 11وفيما يتعلق ألاجور املخصصة ألفضل     

.بشأنها  

تقرير خاص حول الامتيازات الخاصة املمنوحة للمستخدمين_ ( 0.0  

أما النسبة للتقرير الخاص حول املزايا الخاصة املمنوحة للمستخدمين، فإن الشركة لم تقدم لنا أي وثيقة      

 يمكننا التعبير عن الرأي عنها

حقق من صدق املعلومات الواردة في تقرير التسييرتقرير خاص شأن الت_ ( 0.0  

، كما 10/00/0102إلى  10/10/0102حالة الشركة د م م ونشاطها في الفترة وضع ، تقرير التسيير في رأينامحتوى 

10/00/0102يظهر في القوائم املالية املنتهية في   

سنوات ألاخيرة للسنة املالية 01معيار خاص حول تطور نتيجة _ ( 1.0  

سنوات املاضية 11نتشرف أن نلفت انتباهكم إلى نتائج شركة ذات مسؤولية محدودة، خالل   

 التسمية السنة املالية املبالغ

 النتيجة الصافية 2011 

 النتيجة الصافية 2010 

 النتيجة الصافية 2010 0.000.232800

 النتيجة الصافية 2011 12.102.302800

الصافيةالنتيجة  2013 102.000800.,1  
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(.من القانون التجاري  1,0املادة )تقرير خاص على صافي أصول الشركة _ ( 3.0  

رصيد إيجابي من  10/00/0102من القانون التجاري، فإن أصول الشركة ذ م م يقدم في " 184"وفقا للمادة 

:التالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/01/2010: أعدت في  

 محافظ الحسابات

 

 

 

دج+  041.140.410311= ألاصول الصافية   
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 :الصةخ

تم التطرق في هذا الفصل لخطوات محافظ الحسابات، أهمها قبول التوكيل، لحصول على معرفة عامة       

حول املؤسسة، ثم تقييم نظام الرقابة لداخلية، ثم مرحلة أخيرة إعداد التقرير الذي يعبر فيه حول الوضعية 

 .الحقيقية للمؤسسة

الثاني دراسة حالة املتمثلة في شركة ذات مسؤولية محدودة، لتقرير محافظ الحسابات كما تضمن املبحث 

، أنها تعبر بصدق عن املبالغ املسجلة بالقوائم املالية، وذلك للتأكد من القيم و 0109نة الخاص الشركة لس

ل املحاسبي ومدى شرعية التسجيالت املحاسبية كما هو مسجل ضمن القوائم املالية، وكذلك التأكد من التسجي

 .تطابقه مع القوانين املعمول بها في املراجعة، حيث تمت املصادقة بتحفظ في هذا التقرير

وفي ألاخير يمكن القول إنه ال يوجد أي إثبات قاطع يتضمن صحة واملصداقية في حسابات الشركة فالتصديق 

 . د رأي شخص ي للمحافظأعمال محافظ الحسابات، عبارة عن تعبير العتقاالذي هو يمثل نتيجة 
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 :عامة خاتمة

للمراجعة الخارجية أهمية بالغة في خلق اعتقاد رشيد وثقة في املعلومات املحاسبية املتواجدة في القوائم  

الصورة الوفية للحالة املالية املالية، وذلك من خالل الادالء بحكم انتظامها وصدق الحسابات السنوية وإعطاء 

 للمؤسسة

محل  أوجب املشرع الجزائري إلى تعيين محافظ الحسابات كممثل قانوني ومحاسبي مستقل على املؤسسة 

الدراسة وذلك من أجل العمل على إثبات شرعية وصدق حسابات املؤسسة، وفق معايير ألاداء املنهي ملحافظ 

اس جاءت دراستنا عالقة مهنة محافظ الحسابات باملراجعة الخارجية، باعتبار الحسابات في الجزائر، وعلى هذا ألاس

املهنة تقوم على مجموعة من املعايير، حتى يقوم محافظ الحسابات بعمله على أحسن وجه، وإيصال تقريره إلى 

كما . ة القوائم املاليةمستخدمي القوائم املالية، مما يزيد من اطمئنانهم فهذا السبب أدى إلى زيادة الحاجة إلى مراجع

أوجب عليهم املشرع حماية ملصالح الشركة الخاضعة لرقابتهم بكتمانهم للمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم 

ملهامهم للمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أدائهم ملهامهم فيها، وهو ألامر الذي ترجمه من خالل نصه على التزام 

 .املنهيمحافظ الحسابات بالسر 

فبعد معالجتنا وتحليلنا ملختلف جوانب املوضوع، توصلنا للنتائج الخاصة باختبار الفرضيات ونتائج عامة 

 مع مجموعة من التوصيات وآفاق الدراسة

 :اختبار الفرضيات

عملية املراجعة الخارجية لها دور جوهري في تحقيق أهداف املؤسسة، حيث تحتاج إلى توافر " :الفرضية ألاولى

  ".صفات ذاتية ومهارات شخصية ومعرفة واسعة، وإملام تام بمجموعة من معايير املراجعة املتعارف عليها

حيث تعتبر عملية املراجعة الخارجية من أهم ألانشطة والوظائف من خالل التأكيدات التي تقدمها حول صحة         

ملراجعة الخارجية نظرا ألهمية مخرجات هذه العملية وسالمة املركز املالي للمؤسسة، ولذلك قد التزمت املؤسسات با

التي تتمثل في التقرير العام الذي تستفيد منه جهات عديدة داخلية وخارجية عن سياج املؤسسة، وهذا ما يثبت 

.   صحة الفرضية  

هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بموضوع محافظ الحسابات واملراجعة ": الفرضية الثانية -

الخارجية، وتم مالحظة ذلك من خالل تخصيص الفصل الثاني للدراسات السابقة التي لها صلة بموضوع 

 .دراستنا، وهنا نكون قد أثبتنا بأن هذه الفرضية صحيحة
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 إن اعتماد محافظ الحسابات مسلك أثناء أداء مهامه يمكن أن يسهل عمله: لفرضية الثالثةا

ق أهداف قيامه باملهمة، والتي تتلخص في أربعة مراحل والتي تساعده يتبع محافظ الحسابات منهجية لتحقي

حيث تبدأ بقبول املهمة، حصول على معرفة عامة حول . على فهم ومعرفة كاملة باملؤسسة، وإبداء رأيه على وضعيتها

اعده النتقال إلى املؤسسة، ثم تقييم نظام الرقابة الداخلية لها الذي يبين لنا نقاط القوة ونقاط الضعف، والذي يس

مرحلة فحص الحسابات والتأكد من خلوها من ألاخطاء والغش ثم تأتي املرحلة ألاخيرة أال وهي مرحلة إعداد تقرير 

 .محافظ الحسابات الذي يبدي فيه رأيه الفني حول الوضعية الحقيقية للمؤسسة، وهذا ما يثبت صحة الفرضية

 :النتائج

 :ن النتائج أهمهاأسفرت هذه الدراسة على مجموعة م 

 محافظ الحسابات هو من يقوم باملراجعة الخارجية_ 

اتضح لنا أن للمراجعة الخارجية دور هام في اكتشاف ألاخطاء والتالعبات من خالل عملية التدقيق والفحص وكذا _ 

 .القراراتنظرا للمعلومات والخدمات التي تقدمها العملية ملستخدمي التقارير املالية من خالل اتخاذ 

مهنة املراجعة الخارجية عملية منتظمة وهادفة تسعى لتمكين املدقق من إبداء رأي فني محايد حول مدى صدق _ 

 وشرعية القوائم املالية

ما يميز املراجعة الخارجية أنها تؤدي بمعرفة شخص مؤهل، مدرب، مستقل، محايد ومسؤول مهنيا والسبيل إلى _ 

 الخارجيةضمان ذلك معايير املراجعة 

محافظ الحسابات شخص منهي مستقل يقوم بعملية مراقبة املؤسسات بصفة منتظمة من أجل إضفاء _ 

 املوضوعية واملصداقية والشفافية على البيانات املالية املقدمة

 يقوم محافظ الحسابات بمهنته وفق ما تتطلبه معايير املراجعة الخارجية_ 

في الشركة فعندما تخرج إدارة الشركة على أحكام القانون أو تخالف نظام  يعتبر محافظ الحسابات صمام ألامان_ 

الشركة ألاساس ي أو عندما يالحظ تالعبا في حساباتها أو يكشف أن ميزانيتها ال تعبر عن مركز الشركة املالي وأن ألارباح 

ابات أن يكشف عن هذه والخسائر ال تعطي صورة حقيقية للشركة عند نهاية السنة املالية، فعلى محافظ الحس

 .النتائج التي توصل إليها في تقريره إلى الجمعية العامة للمساهمين

 الهدف من املراجعة الخارجية هو إعطاء رأي حول مدى مصداقية الحسابات والقوائم املالية_

مارسة املهنة أو توجد مسؤوليات متعددة ملحافظ الحسابات وذلك حس الخطأ أو املخالفة التي قام بها سوء أثناء م_ 

 .في التقرير الذي يقدمه لألطراف املستخدمين له

 

 

 :التوصيات
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:فيانطالقا من هذه الدراسة، فإنه يمكن تقديم مجموعة من التوصيات املتمثلة         

 أن يتم الربط بين واقع امليداني والنظري الذي يتطرق إليه الطالب خالل السنوات الجامعية_ 

ات بذل العناية املهنية الواجبة من أجل الوصول إلى إبداء الرأي الفني املحايد، وتحقيق على محافظي الحساب_ 

 الجودة في ألاداء

دعم املراجعين علميا من خالل الدورات التكوينية وألايام الدراسية لتجديد املعلومات ومواكبة التغيرات الحاصلة _ 

 على املستويين املحلي والدولي

 ير مهنة محافظة الحسابات بالجزائر بما يتماش ى والتطورات الدوليةالبد من مواصلة تطو _ 

 .في الختام نرجو أن نكون قد أنجزنا هذا البحث املتواضع وفقا لقواعد منهجية البحث العلمي وهللا املوفق

 :آفاق الدراسة

املواضيع  وفي ألاخير لم يكن هذا املوضوع إال دراسة مبسطة حول موضوع معمق، حيث يمكن اقتراح بعض 

 : لتي يمكن دراستها الحقاا

 على مسؤولية محافظ الحسابات 01/10أثر قانون _ 

 وى تقارير محافظ الحسابات في ظل التشريع الساري املفعول في الجزائرمحت_ 

 محافظ الحسابات في املؤسسة العمومية_ 

تكون هذه الدراسة دراسة  أرجو أنكما أتمنى أن أكون قد أحطت بكل النقاط املهمة في هذا املوضوع، كما      

     .قيمة
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 قائمة املراجع

 أوال: الكتب

، كلية التجارة، جامعة القاهرة أساسيات املراجعة ومعاييرها، 8002أحمد عبد املولى الصباغ وآخرون، .1

 .مصر

 .   الدار الجامعية، القاهرة، مصر، املراجعة الخارجية، 8008حمد سمير الصبان، عبد الوهاب نصر علي، .8

، دار وائل للنشر والتوزيع، (الناحية النظرية والعملية)الحسابات ، علم تدقيق 8011خالد أمين عبد هللا، .3

 .8ط

سالمة رأفت محمود، وآخرون، علم تدقيق الحسابات، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  .4

 .8011ألاردن،

 ، مراجعة الحسابات والتدقيق، دار الراية للنشر والتوزيع، ألاردن8002عاطف سواد، .5

، دار املسيرة للنشر والتوزيع، (الناحية النظرية)، تدقيق الحسابات املعاصرة 8002املطارنة، غسان فالح  .6

  .، ألاردن8ط

ملراجعة وتدقيق الحسابات إلاطار النظري واملمارسات ا، مسعود صديقي، 8003دمحم التهامي طواهر،  .7

 .التطبيقية، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر

، 3، املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان املطبوعات الجامعية، ط 8002دمحم بوتين، .2

  الجزائر

 :طروحات و الرسائل و املذكراتلا : ثانيا

، املدقق الخارجي وعالقته باملدقق الداخلي في ظل املعايير املحاسبية (8015/8016)أحمد باملومن،  .1

املدققين الخارجين والداخلين بوالية مستغانم، مذكرة ماستر في العلوم عينة من : الدولية، دراسة حالة

 .تدقيق محاس ي ومراقبة التسيير، جامعة مستغانم، غ منشورة: املالية واملحاسبية، تخصص

، املصادقة على املعلومة املحاسبية ومسؤولية محافظ الحسابات، دراسة (8014/8015)أوتلي صابرة،  .8

محاسبة مراقبة : ات، مذكرة ماستر في العلوم تجارية ومحاسبية، تخصصحالة لدى محافظ الحساب

 :املوقع الالكتروني ،سكيكدة، الجزائر1255أوت  80عة وتدقيق، جام

:skikda.dz/images/Memo/outili%20sabra.pdf-http://fsecg.univ 

، دور محافظ الحسابات في تعزيز موثوقية القوائم املالية وفق النظام (8015-8014)إبراهيم منانة .3

 :لخضر الوادي، الجزائر، املوقع الالكترونياملحاسبي املالي، تخصص تدقيق محاسبي، جامعة حمة 

http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-139-1.pdf 2017/12/16: تاريخ الاطالع  

، املراجعة الخارجية وفق النظام املحاسبي املالي، دراسة حلة عينة من (8013/8014)التجاني عمر،  .4

تدقيق محاسبي، جامعة الوادي، املوقع : محافظي الحسابات، مذكرة ماستر في العلوم التسيير، تخصص

http://fsecg.univ-skikda.dz/images/Memo/outili%20sabra.pdf
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: تاريخ الاطالع، pdf-011-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-http://www.univ.1: الالكتروني

81/08/8012. 

، دور املراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم املالية، دراسة (8016/8017)براء هللا ضياء الدين،  .5

ة من محافظي الحسابات وعض مؤسسات والية بوالية ورقلة، مذكرة ماستر في العلوم املالية لعين

دراسات محاسبية وجبائيه معمقة، جامعة قاصدي مراح ورقلة، الجزائر، املوقع : واملحاسبية، تخصص

: ، تاريخ الاطالع dhyaadin.pdf-ouargla.dz/master/pdf/baraallah-https://bu.univ: الالكتروني

11/04/8012. 

واملمارسة  10/01، مسؤوليات محافظ الحسابات على ضوء القانون (8015/8016)بسمة ملواح،  .6

ة لنيل ، مذكر 8016امليدانية، دراسة ميدانية لعينة من محافظي الحسابات من واليتي ورقلة والوادي 

دراسات محاسبية وجبائيه معمقة، جامعة قاصدي مرباح : املاستر في العلوم املالية واملحاسبية، تخصص

 ouargla.dz/master/pdf/mlauh-https://bu.univ-:ورقلة، املوقع الالكتروني

ma.pdf?idmemoire=54980bas 08/04/8012: ، تاريخ الاطالع. 

، واقع املراجعة الخارجية بين التشريع الجزائري واملعايير الدولية (8015/ 8014)بن الصديق دمحم،  .7

للمراجعة، مذكرة لنيل شهادة املاجيستر، تخصص محاسبة، أدمحم بوقرة، بومرداس، الجزائر، املوقع 

http://dlibrary.univ-: الالكتروني

boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/2181/1/BEN%20SEDDIK%20MOHAMED.pdf ،

 12/08/8012: تاريخ الاطالع

، مساهمة املراجعة الخارجية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية، دراسة (8014/  8013)بلعيد وردة،  .2

دراسات مالية : عينة من املراجعين واملحاسبين، مذكرة لنيل املاجيستر، تخصص علوم تجارية، فرع

http://these.univ-: ومحاسبية، جامعة املسيلة، الجزائر، املوقع الالكتروني

msila.dz/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=228 02/01/8012: الاطالع تاريخ 

املمارسات السلبية إلدارة ألارباح في  ، أهمية املراجعة الخارجية في تدنئة(8014/ 8013)بلقاسم بعوج،  .2

: املؤسسة الاقتصادية الجزائرية دراسة ميدانية، مذكرة ماستر في العلوم املالية واملحاسبية، تخصص

 : فحص محاسبي، جامعة دمحم خيضر بسكرة، الجزائر، املوقع الالكتروني

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/1.pdf-http://dspace.univ  ،18/81/8017:  الاطالع تاريخ 

أثر تطبيق معايير املحاسبية الدولية على تقارير املراجعة الخارجية في ، (8014- 8013)بن دادة سعيد،    .10

، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص دراسات محاسبية وجبائيه معمقة، جامعة مقاصدي مرباح الجزائر

: ، تاريخ الاطالعsaid.pdf-ouargla.dz/master/pdf/bendada-https://bu.univ: ورقلة، املوقع الالكتروني

13/18/8017 

 

http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-011-1.pdf
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في ظل )، دراسة العالقة بين صفات املراجع الخارجي وجودة املراجعة (8015/8016)بن داود رقية،   .11

راء املحاسبة، براسة ميدانية ملجموعة من محاسبين معتمدين ومحافظي الحسابات وخ، د(10/01القانون 

دراسات محاسبية وجبائيه معمقة، جامعة قاصدي : مذكرة ماستر في العلوم املالية واملحاسبية، تخصص

  :مرباح ورقلة، املوقع الالكتروني

.18/04/8012: ، تاريخ الاطالع https://dspace.univ-

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10778/1/Bendaoud-roukaya%20%20.pdf 

، مذكرة "ل نظام الرقابة الداخليةدور محافظ الحسابات في تفعي" دراسة بن نعمة فاطيمة، تحت عنوان  .18

 .8016تدقيق ومراقبة التسيير، جامعة مستغانم، : مقدمة لنيل شهادة املاستر، تخصص

املراجعة الخارجية ألعمال نهاية الدورة وفق النظام املحاسبي املالي،  ،(8014-8013)بوخالفة حفيظة،   .13

ستر، تخصص فحص محاسبي، جامعة دمحم مذكرة لنيل شهادة مادراسة ميدانية لدى محافظ الحسابات، 

 :خيضر، بسكرة، املوقع الالكتروني

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/1234567.pdf-http://dspace.univ82/18/8012: ، تاريخ الاطالع، 

دور املراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم املالية دراسية عينة من ، (8013- 8018) بوخالفة وسيلة، .14

مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص دراسات ، (8018- 8002)محافظي الحسابات بوالية ورقلة للفترة 

https://dspace.univ-: محاسبية وجائية معمقة، جامعة مقاصدي مرباح ورقلة، املوقع الالكتروني

rgla.dz/jspui/bitstream/123456789/1936/1/Boukhalfa_Wasila_eco.pdoua تاريخ ،

  08/01/8012:الاطالع

، مذكرة لنيل شهادة دور املراجعة في ممارسة حوكمة الشركات، دراسة حالة ،(8017- 8016) تتبيرت ريمة، .15

املاستر علوم مالية ومحاسبية، تخصص محاسبة وتدقيق، جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة، 

: الجزائر، املوقع إلالكتروني

https://drive.google.com/file/d/1oNgEOk2V5lnogHcRusrTLOgHKaV6pVqq/view ، تاريخ

 .2017/12/23 :الاطالع

، العوامل املؤثرة في جودة التدقيق الخارجي من جهة نظر محافظي (8014/8015)خراف سماح،  .16

محاسبة : ، تخصصالحسابات في الجزائر، دراسة استكشافية، مذكرة لنيل املاستر في العلوم التجارية

 http://fsecg.univ-:سكيكدة، املوقع الالكتروني 1255أوت  80مراقبة وتدقيق، جامعة 

 skikda.dz/images/Memo/KHARAFE%20SAMAH.pdf 11/04/8012: ، تاريخ الاطالع. 

، دور محافظ الحسابات في الحد من آثار املحاسبة إلابداعية على موثوقية (8015/  8014)ريحانة  خاليفة .17

القوائم املالية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص تدقيق محاسبي، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، 

 :الجزائر، املوقع الالكتروني

1.pdf-136-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-http://www.univ  ،82/08/8012:  الاطالع تاريخ 

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10778/1/Bendaoud-roukaya%20%20.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10778/1/Bendaoud-roukaya%20%20.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/10778/1/Bendaoud-roukaya%20%20.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/1234567.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oNgEOk2V5lnogHcRusrTLOgHKaV6pVqq/view
http://fsecg.univ-skikda.dz/images/Memo/KHARAFE%20SAMAH.pdf
http://fsecg.univ-skikda.dz/images/Memo/KHARAFE%20SAMAH.pdf
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، مذكرة لنيل 10/01، الجانب العلمي ملراجعة الحسابات في ظل القانون (8014/8015)زينب عون،  .12

http://www.univ-: ماستر، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، املوقع إلالكتروني

1.pdf-051-eloued.dz/images/memoir/file/M.E  ،16/04/8012: تاريخ الاطالع 

، أهمية معايير املراجعة الدولية في ظل إلاصالح املحاسبي، أطروحة دكتوراه، (8014/8015)سايج فايز  .12

-http://fsegc.univ-: ، الجزائر، املوقع الالكتروني8تخصص علوم التسيير، جامعة البليدة

2018/PV.CSF.07.3.2018.pdf-CSF/2017-boumerdes.dz/images/PDF/PVتاريخ الاطالع ، :

82/18/8017 

: مذكرة ماستر  في ، تخصص ، محتوى معايير املراجعة الخارجية في الجزائر،(8013/8014)سليم كميليه، .80

http://dspace.univ-، : ، جامعة دمحم خيضر بسكرة، املوقع الالكتروني

biskra.dz:8080/jspui/bitstream.pdf 2017/10/22: ، تاريخ الاطالع 

، مذكرة لنيل التدقيق الخارجي على فعالية املؤسسة الاقتصادية ، تأثير(8017 – 8016)شاشور مختاريه،  .81

شهادة املاستر، تخصص تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير؛ جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، غ 

 .منشورة

التنظيم املنهي للمراجعة ـ دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس واململكة ، (8018/ 8011)شريقي عمر،  .88

 :، املوقع الالكترونيأطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف، الجزائر ،املغربية

setif.dz/Tdoctorat/facultes/facultes/fseg/2013/CHERIGUI%20Omar.pdf-http://www.univ تاريخ ،

 .14/18/8017:  الاطالع

، دراسة العوامل املفسرة الستقاللية التدقيق الخارجي القانوني، دراسة (8014/8015)شهرزاد الصغير،  .83

دققين الداخلين والية سكيكدة، مذكرة ماستر ميدانية من وجهة نظر محافظي الحسابات واملحاسبين وامل

سكيكدة، املوقع  1255أوت  80محاسبة مراقبة وتدقيق، جامعة : في العلوم التجارية، تخصص

: ،تاريخ الاطالع  20CHAHRA.pdfskikda.dz/images/Memo/SEGHIR%-http://fsecg.univ:  الالكتروني

11/04/8012. 

في اكتشاف الغش، دراسة ميدانية ( محافظ الحسابات)، دور املدقق الخارجي (8015/8016)شميريك دمحم،  .84

تدقيق محاسبي : لعينة من محافظي الحسابات، مذكرة لنيل املاستر في العلوم املالية واملحاسبية، تخصص

  غانم غ منشورةومراقبة التسيير، جامعة مست

التكامل بين املراجعة الداخلية والخارجية دراسة حالة، مذكرة  ،(8010-8002)عبد هللا سعيد أبو سرعة،  .85

 . :، املوقع الالكتروني3رماجيستر تخصص محاسبة وتدقيق، جامعة الجزائ

content/uploads/2011/07-http://iefpedia.com/arab/wp/املراجعة-بين-التكامل-ماجستير-رسالة-

 13/04/8012: تاريخ الاطالع، سرعة-أبو-هللا-عبد-السالم-عبد-الخارجية-راجعةوامل-الداخلية

http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-051-1.pdf
http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-051-1.pdf
http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-051-1.pdf
http://fsegc.univ-boumerdes.dz/images/PDF/PV-CSF/2017-2018/PV.CSF.07.3.2018.pdf
http://fsegc.univ-boumerdes.dz/images/PDF/PV-CSF/2017-2018/PV.CSF.07.3.2018.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream.pdf
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream.pdf
http://www.univ-setif.dz/Tdoctorat/facultes/facultes/fseg/2013/CHERIGUI%20Omar.pdf
http://fsecg.univ-skikda.dz/images/Memo/SEGHIR%20CHAHRA.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/رسالة-ماجستير-التكامل-بين-المراجعة-الداخلية-والمراجعة-الخارجية-عبد-السلام-عبد-الله-أبو-سرعة
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2011/07/رسالة-ماجستير-التكامل-بين-المراجعة-الداخلية-والمراجعة-الخارجية-عبد-السلام-عبد-الله-أبو-سرعة
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، دور محافظ الحسابات في ظل القوانين الجديدة ملتعلقة محافظة (8013/8014)عديلة ملوسخ،  .86

 ،جامعة الوادي املوقع الالكتروني الحسابات، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي

http://://www.univhttp-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-024-1.pdf  

 .07/04/8012: تاريخ الاطالع  

، املهام الدائمة ملحافظ الحسابات في ظل التشريع الساري املفعول في (8015/ 8014)عقيلة بوسماط،  .87

 مستغانم، غ منشورةتدقيق ومراقة التسيير، جامعة : الجزائر، مذكرة لنيل املاستر، تخصص

، دراسة عينة من 10/01قسوم فاطمية، تقييم جودة ألاداء املنهي ملحافظ الحسابات وفق القانون  .82

محافظي الحسابات بالجنوب الشرقي، مذكرة ماستر، تخصص دراسات محاسبية وجبائيه، جامعة 

https://bu.univ- قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، املوقع الالكتروني

fatima.pdf?idmemoire=3501-ouargla.dz/master/pdf/guessoum ، 03/03/8012: تاريخ الاطالع  

، مراجعة الحسابات وواقع املمارسة املهنية في الجزائر، دراسة حالة من (8002/8002)لقيطي ألاخضر،  .82

: محاسبة، جامعة باتنة، املوقع الالكتروني: خالل استبيان، شهادة املاجيستر في علوم التسيير، تخصص

 biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789.pdf-http://dspace.univتاريخ الاطالع، :

81/08/8012. 

، ميدانية دور املراجعة الخارجية في تحسين جودة املعلومة املحاسبية، دراسة، (8015-8014)لنده قداري،  .30

الجزائر، املوقع  ،الواديمذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص تدقيق محاسبي، جامعة حمه لخضر 

: ، تاريخ الاطالعpdf-033-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-http://www.univ.1: الالكتروني

08/01/8012  

ه على جودة املراجعة، دراسة ميدانية ، التأهيل املنهي للمراجع الخارجي وأثر (8016/8017)مباركة شتح،  .31

دراسات : لعينة من محافظي الحسابات واليتي ورقلة والوادي، مذكرة ماستر في العلوم التجارية، تخصص

https://bu.univ-محاسبية وجائية معمقة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، املوقع الالكتروني

 ouargla.dz/master/pdf/chetah_mebarka.pdf.pdf18/04/8012: ، تاريخ الاطالع. 

فعالية املراجعة الخارجية في تحقيق موثوقية املعلومات املحاسبية في ظل ، (8013- 8018)مكاوي يوسف،  .38

جامعة قاصدي : تدقيق ومراقبة التسييرماستر، تخصص  النظام املحاسبي املالي، مذكرة لنيل شهادة

 :مرباح، ورقلة، املوقع الالكتروني

 YOUCEF.pdf-ouargla.dz/master/pdf/MEKAOUI-https://bu.univ 08/01/8012:  ، تاريخ الاطالع 

، دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية ـ دراسة (8018/  8011)، نسرين حشيش ي .33

تدقيق : ميدانية بمكتب محافظ الحسابات، مذكرة لنيل ماستر في العلوم املالية واملحاسبية، تخصص

http://dspace.univ-: محاسبي، جامعة دمحم خيضر بسكرة، الجزائر، املوقع إلالكتروني

km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789.pdf14/08/8012: ، تاريخ الاطالع،  

https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/guessoum-fatima.pdf?idmemoire=3501
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/guessoum-fatima.pdf?idmemoire=3501
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/guessoum-fatima.pdf?idmemoire=3501
http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789.pdf
http://www.univ-eloued.dz/images/memoir/file/M.E-033-1.pdf
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/chetah_mebarka.pdf.pdf
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/chetah_mebarka.pdf.pdf
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/chetah_mebarka.pdf.pdf
https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/MEKAOUI-YOUCEF.pdf
http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789.pdf
http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789.pdf
http://dspace.univ-km.dz/xmlui/bitstream/handle/123456789.pdf
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، دور مدونة أخالقيات املهنة في الارتقاء بالعمل املحاسبي في الجزائر، (8015/  8014)نور الهدى عليوة  .34

: خـــــــــــصص، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر، املوقع إلالكترونيمذكرة لنيل شهادة ماستر، ت

ouargla.dz/master/pdf/Alioua_Houda.pdf-https://bu.univ .81/04/8012: اريخ الاطالع، ت. 

معايير املراجعة من قبل مراجع الحسابات، مذكرة ماستر،  قتطبي، أهمية (8015/ 8014)وفاء بن شريف،  .35

: املوقع الالكترونيدراسات محاسبية   وجبائيه معمقة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، : تخصص

/1oNgEOk2V5lnogHcRusrTLOgHKaV6pVqq/viewhttps://drive.google.com/file/d ، تاريخ

  18/18/8017: الاطالع

 (امللتقيات)املداختات  و (لجتات امل) لاواق البحثية : ثالثا

البنوك للحد من الفساد  مداخلة حول دور محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمةعبد العالي دمحمي،  .1

جامعة دمحم خيضر  وتكييفه مع النظام املحاسبي واملالي املالي وإلاداري، امللتقى الوطني ملحافظ الحسابات

 .8018,ماي 06/07بسكرة، يوم 

فاتح سردوك، دراسة تحليلية لفجوة التوقعات ببيئة املراجعة الخارجية للحسابات في الجزائر، مجلة رؤى  .8

 .8015، ديسمبر 2معة الشهيد حمه خيضر، الوادي، الجزائر، العدد اقتصادية، جا

 و اللوائح املراسيم والقوانين: رابعا

فظ الحسابات ، يحدد معايير تقارير محا8011ماي  86مؤرخ في  11/202تنفيذي رقم الرسوم امل .1

 وأشكال اجال إرسالها

، يحدد 8011ماي  86: املوافق ل 1438جمادى الثانية  83:، املؤرخ في808-11املرسوم التنفيذي رقم .8

  .12،80: ، ص، ص8011، 30معايير تقارير محافظ الحسابات وأشكال آجال إرسالها، ج ر، العدد 

، املتعلق تعيين محافظ الحسابات، ج ر، العدد 87/01/8011، املؤرخ في 11/38املرسوم التنفيذي  .3

  .01/08/8011، مؤرخة في 07

، يحدد شروط وكيفيات الاعتماد ملمارسة مهنة 87/01/8011املؤرخ في ، 11/30املرسوم التنفيذي  .4

 01/08/8011، مؤرخة في 07الخير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد، ج ر، عدد 

شروط وكيفيات ممارسة الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب ، املتعلق 11/00 القانون  .5

، املؤرخ في ما فيها شركات رؤوس ألاموال وفقا ألحكام القانون التجاري ب املعتمد لدى الشركات التجارية

 .، الجزائر80، ج ر، عدد 01/05/1221

، املتعلق بمهن الخبير املحاسب، محافظ الحسابات، املحاسب املعتمد، املؤرخ في 10/01 قانون لا .6

 .، الجزائر48، ج ر، عدد 11/07/8010

 . 8007طبوعات الجامعية، الجزائر، القانون التجاري، الديوان الوطني للم .7

 

https://bu.univ-ouargla.dz/master/pdf/Alioua_Houda.pdf
https://drive.google.com/file/d/1oNgEOk2V5lnogHcRusrTLOgHKaV6pVqq/view
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، املتعلق باالجتهادات املهنية ملراجع الحسابات، التوصية رقم 08/08/1224، مؤرخ في SPM /103 /24مقرر رقم  .2

  .ةقول التوكيل والدخول إلى الوظيف، الاجتهادات الدنيا في إطار 01

 

أبريل  30، املؤرخة في 84الحسابات، ج ر، العدد ، يحدد معايير تقرير محافظ 8013يونيو  84قرار مؤرخ في  .2

8014. 
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معايير التدقيق الجزائرية: 10امللحق رقم   

 NAA210 الاتفاق حول أحكام مهام التدقيق

 NAA515 التأكيدات الخارجية

 NAA561 ألاحداث الالحقة

 NAA581 التصريحات الكتابية

 NAA011 تخطيط تدقيق الكشوف املالية

 NAA511 العناصر املقنعة

-ألارصدة الافتتاحية–مهام التدقيق ألاولية   NAA501 

 NAA011 تأسيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوف املالية

 NAA521 إلاجراءات التحليلية

 NAA501 استمرارية الاستغالل

 NAA601 استعمال أعمال املدققين الداخليين

املدقق استخدام أعمال خبير معين من طرف  NAA621 

 

 

 

 

 

 

 



 امللخص

تهدف املراجعة الخارجية إلى التحقق من صحة وصدق البيانات املحاسبية واملالية ومدى تمثيلها لوضعية      

محافظ الحسابات، الذي يشترط املؤسسة عن طريق إبداء رأي فني محايد حول تلك البيانات املدققة من طرف 

أن يكون مستقال عن املؤسسة وذو كفاءة مهنية وتأهيل علمي وخبرة مهنية، وذلك في إطار معايير املراجعة 

تخضع للقانون في الجزائر _ محافظة الحسابات_املوضوعة لتنظيم املهنة، كما أن مهنة املراجعة الخارجية 

.من خالل جملة من النصوص القانونية هنيةم كيفيات ممارسة املوالذي حدد ونض 01/10  

والتعرف على املنهجية التي ،" A"محافظ الحسابات ودراسة حالة شركةقمنا بدراسة ميدانية لدى مكتب   

ما يميز : اء رأي نظيف حول القوائم املالية، خلصت دراستنا إلى أنيسلكها محافظ الحسابات حتى توصل إلى إبد

تؤدي بمعرفة شخص مؤهل، مدرب، مستقل، محايد ومسؤول مهنيا والسبيل إلى ضمان املراجعة الخارجية أنها 

 ، كما اتضح لنامحافظ الحسابات هو من يقوم باملراجعة الخارجيةكما أن . ذلك معايير املراجعة الخارجية

محايد من إبداء رأي فني  محافظ الحساباتمهنة املراجعة الخارجية عملية منتظمة وهادفة تسعى لتمكين أن

 حول مدى صدق وشرعية القوائم املالية

الاستقاللية، مكتب محافظ الحسابات ،محافظ الحسابات_ املراجعة الخارجية : الكلمات املفتاحية  

Résumé 
L'audit externe a pour objectif de vérifier la validité et la véracité des données comptables et 

financières et la mesure dans laquelle elles représentent le statut de l'établissement en exprimant 

une opinion technique neutre sur ces déclarations vérifiées par le Commissaire aux comptes,Qui 

doit être indépendant de l'institution et avec compétence professionnelle et qualification 

scientifique et expérience professionnelle, dans le cadre des normes d'audit pour l'organisation de 

la profession et la profession d'audit externe - le maintien des comptes en Algérie est régi par la loi 

10/01 qui identifie et rejoint la pratique professionnelle par un certain nombre de textes juridiques  

Nous avons mené une étude de terrain avec le Bureau du Le Commissaire aux comptes et 

l'étude du cas deSociété "A", et pour identifier la méthodologie utilisée par le  Commissaire aux 

comptes pour arriver à une opinion claire sur les états financiers, notre étude a conclu que: Neutre 

et professionnellement responsable et la façon d'assurer que les normes d'audit externe. Le 

Commissaire aux comptes est un processus régulier et délibéré qui vise à permettre au 

Commissaire aux comptes une opinion neutre sur la véracité et la légitimité des états financiers. 

Mots-clés : Audit externe _ Le Commissaire aux comptes, Bureau du Commissaire aux comptes 


