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 :المقدمة
ازدياد حجم المنشآت وتعددها إلى حاجة اإلدارة مع األنشطة االقتصادية وتشعب  أدى توسع

من داخل المنشأة أو خارجها، كما هيكلية بتفويض صالحيتها ومسؤولياتها لعدة مستويات  ،العليا
مسبقا  السياسات المرسومةتنفيذ إلى معرفة مدى تطبيق التعليمات الموضوعة و ذلك من تسعى 

 ةرقابي ةنظمأتوفر العليا أن على اإلدارة يتطلب وتحقيقا لهذه االمنية  .هداف المرجوةلوصول إلى األل
حرصا منها على تقديم البيانات المالية ذات درجة عالية من الثقة  ،لكل المستويات ةوفّعال ةكافي
 .لهاوحماية ممتلكاتها وحقوقها من المخاطر المعرضة  ،العاملينعلى تقييم أداء  هامسيريمساعدة و 

أما نشوء مهنة التدقيق المالي جاءت تلبية لحاجات الحوكمة التي تلت نشوء شركات المساهمة 
يجعل و جمع أموال كبيرة من المستثمرين  ما تتطلبه منلفصل المالك عن اإلدارة، دأ بموفق 

 لدولإدارة أموالهم، مما سمح لمن المسيرين في كيفية العالية المساهمين مضطرين إلى توفر الثقة 
شخص أهيل ت، عن طريق لمحاسبية لبعض المسيرينأن تحمي مستثمريها من الحّيل ا والحكومات

  .لعمل المطلوبفنية لمعايير  ضبطهاحكمها قواعد السلوك المهني وتنة تمستقل ينتمي إلى مه

ألن القائم عليها يتميز بأسلوب  ،مهنة بفعل تغير البيئة التي تعمل فيهاكما تطورت تلك ال
المدعمة إلبداء رأيه الفني المحايد حول اإلثبات وجمع أدلة الدقيق ليلي انتقادي يعتمد على الفحص تح

المجال بالتغيرات التكنولوجية الحديثة التي مست كذلك مدى صحة وصدق القوائم المالية، كما تأثرت 
ر البرامج ، كانتشاالمالي والمالي مما خلقت صعوبات وتحديات جديدة أمام المدقق يالمحاسب

يصالها إلى مستخدميها وسائط إلكترونية ب المعلوماتية التي تتميز بالدقة والسرعة في معالجة المعلومة وا 
التعبير بصدق عن واقع الحقائق و متعددة، مما ألزم المدقق أن يتكيف مع كل هذه التطورات لكشف 

 .  االعمال ونتائج المشروع خالل السنة المعنية بالفحص

يحدد كي نظري خصص األول لإلطار ال ن،شقيالتدقيق المالي إلى موضوع ا قسمنوعليه 
التي تضبط السلوك المهني المعايير وقواعد مع تقديم مختلف لتدقيق ويضبط لنا المفاهيم األساسية ل

لتدقيق المالي، من خالل عرض آليات لالثاني يتعلق باإلجراءات العملية  شقممارسة المهنة، أما ال
كونها الدورة  ،على مختلف محاور الدورة التشغيلية في المؤسسة االقتصادية ،التدقيقسير عملية 

 .تحت مسؤولية إدارة المحاسبة والماليةاألكثر حركية وعرضة للمخاطر 

 لياس قالب ذبيح. د



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 : ولاأل  بابال
اإلطار النظري للتدقيق المالي
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 تمهيد
 لمعرفي للمهنة وفق تحديد المفاهيم والمبادئ األساسيةالمجال اعليها بني يلكل مهنة خلفية نظرية 

على الجانب الفني المتمثل في توفر معايير ممارسة المالي التدقيق أصول المهنة، كما يعتمد  وقواعد
مرتكبة، الكشف مختلف األخطاء والتجاوزات للمدقق بهدف عالية المهارات المهنة والكفاءة المهنية وال
بالفحص العميق عملية التدقيق تغذي البيانات المالية القوائم المالية، ألن  والتعبير عن صدق وصحة

 .لتصبح ذات درجة عالية من الموثوقية

الجسر الممتد ما بين معدي البيانات المالية ومستخدميها، بهدف تقليص التدقيق المالي مثل ي
ي تلك البيانات المالية، ليعتمد الفجوة الموجودة بينهما عن طريق إضفاء المصداقية ورفع درجة الثقة ف

يخضع الحترام قواعد السلوك عن أعماله و ، ألن المدقق مهنيا مسؤول عليها في اتخاذ القرارات الصائبة
 .المهني من جهة ومعايير التدقيق التي تضبط عمله الفني من جهة أخرى

مدى حول  المحايدتقادي ناالفني يبدي فيه رأيه اليضمن تقديم تقرير للمدقق أنه االساسية  ةمهمال
لمشروع معبرا عن الوضع المالي نشاط اصدق القوائم المالية التي تنشرها اإلدارة مع الواقع الفعلي لصحة و 

اإلطار النظري الممثل في عليه نقدم في هذا الباب و  .خالل فترة زمنية معينةمحققة ونتائج األعمال ال
 :حدات أساسيةو ( 5)خمسة الموزع على لمهنة التدقيق المالي 

 .مدخل إلى التدقيق المالي -

 .تصنيفات التدقيق -

 .معايير التدقيق -

 .قواعد السلوك المهني -

 .في الجزائر المدقق المالي -
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 التدقيق الماليدخل إلى م:  15الوحدة رقم 

إن التدقيق المالي كمهنة يمتهنها فريق متخصص ذو خبرة فنية وكفاءة علمية عالية، يسعى إلى 
: مهنة التدقيقلالمحاسبة والمالية، كما تتطلب مجال التطورات المحيطة به خاصة ما يتعلق ب مواكبة كل

ألن علم التدقيق يمثل  .شيء يدقق، أداة للتدقيق، القائم بعملية التدقيق وتحديد المستفيد من نتائج التدقيق
تساعد المدقق  ،لصالحيةتتصف بالكفاية واالتي مجال متخصص يرتكز على جمع وتقييم األدلة والبراهين 

   .على إبداء رأيه الفني المحايد حول مدى صحة وصدق البيانات المالية المقدمة

 التطور التاريخي للتدقيق -5

تستمد مهنة التدقيق نشأتها من حاجة اإلنسان إلى التحقق من صحة البيانات المحاسبية التي 
أوال لذلك وقد ظهرت الحاجة  تلك البيانات للواقع،مدى مطابقة يعتمد عليها في اتخاذ قراراته، والتأكد من 

تستخدم  الدى الحكومات، حيث تدل الوثائق التاريخية على ان حكومات قدماء المصريين واليونان كانت
والمدقق وقتها يستمع إلى القيود المثبتة بالدفاتر والسجالت . المدققين للتاكد من صحة الحسابات العامة

" Audire"مشتقة من الكلمة الالتينية " Auditing"نجد أن كلمة تدقيق عليه و  ,للوقوف على مدى صحتها
      1.ومعناها يستمع

االقتصادية من مشاريع ومنشآت مختلفة،  اتاتسع نطاق التدقيق فشمل وحدات القطاعثم 
المحاسبة باتباع نظام القيد المزدوج كما ورد في موسوعة مجال خصوصا بعد التطور الذي حدث في 

، فقد أدت سهولة استعمال النظام إلى انتشاره الذي ساعد على تطور المحاسبة 4141عام " لوقا باشيليو"
اتساع حجم المنشآت وظهور شركات األموال التي تقوم على والتدقيق، كما زادت تلك الحاجة نتيجة 

 .مال اإلدارةمما دعا إلى تعيين مدققي حسابات للقيام بمراقبة أعانفصال المالك عن اإلدارة، 

بتأسيس كلية  4554فنيسيا بايطاليا عام مدينة ظهرت أول منظمة مهنية للتدقيق في 
Roxonati شرطا من شروط مزاولة مهنة التدقيق، ثم  4664، قد أصبحت عضوية هذه الكلية في عام

مما مهني، اتجهت الدول األخرى إلى تنظيم هذه المهنة، كانت لبريطانيا فضل السبق في هذا التنظيم ال
وخاصة بعد مجيء قانون الشركات البريطاني عام  4551انشأت بعدها جمعية المحاسبين القانونيين عام 

 .باموالهم حماية المستثمرين من تالعب الشركاتالتدقيق بقصد عملية الذي ينص على وجوب  4561
                                                 

 .43، ص 1241 عمان، األردن، ،وائل، دار رقابة في البنوكالو تدقيق ال، اهلل خالد أمين عبد 1
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المتحدة األمريكية ، الواليات 4554بعدها لحقت دول أخرى وانشارها بشكل واسع فكانت فرنسا عام
أما في الدول . هكذا أصبح ال خلو منها بلد في عالمنا الحاضرالخ ... 4546، ألمانيا عام 4551عام 

 4424فكان لمصر السبق في هذا المجال حيث بدأت مزاولة المهنة فيها دون تنظيم، حتى عام  العربية،
سبب التأخر راجع إلى كان و خرى األعربية الدول الوتلتها  ،عند صدور قانون ينظم مزاولة مهنة التدقيق

 .حديثة االستقالل آنذاكالدول  كون

حسب النكذ )أما في الجزائر فقد تأخرت كثيرا في تنظيم المهنة كونها كانت تحت سيطرة الدولة 
، إلى أن ظهر القانون رقم CNC في شكل تنظيم يرعاه المجلس الوطني للمحاسبة ،(ي المتبعقتصاداال
إصالح البيئة تزامنا مع  .المهنةممارسة الذي صدر أحكام متعلقة ب 12/21/4444ؤرخ في الم 25 -44

النظام منها استحدث التي "  IAS/IFRS"معايير المحاسبة الدولية المحاسبية في الجزائر بعد تبني 
 1242المطبق ابتداء من سنة  15/44/1222المؤرخ في  44-22المحاسبي المالي وفقا للقانون رقم 

تم إجراء عدة تعديالت جوهرية حول تنظيم مهنة المحاسبة كما ،  PCNلفا للمخطط المحاسبي الوطني خ
تعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ ي 14/26/1242المؤرخ في  24-42وفقا للقانون رقم والتدقيق 

زائرية للتدقيق لمعايير الجتدريجية ل اتمادة قانونية، وتالها إصدار  51الحسابات والمحاسب المعتمد في 
 .  1244ثم خلق دليل عملي كنموذج لممارسة مهنة التدقيق سنة  1246بدء من سنة 

  :تدقيقالتعريف  -9

 :امههأ تعريفات لمهنة التدقيق تختلف حسب وجهات نظر المختصين في المجال نجد منتوجد عدة      

 0072مفهةةوم التةةدقيق عةةام لجنةةة مفةةاهيم التةةدقيق التابعةةة لجمعيةةة المحاسةةبين األمةةريكيين أصةةدرت  -
هةةو عمليةةة منتظمةةة للحصةةول علةةى القةةرائن المرتبطةةة بالعناصةةر الدالةةة علةةى األحةةداث : "علةةى أنةةه

تقييمهةةا بطريقةةة موضةةوعية لغةةرض التأكةةد مةةن درجةةة مسةةايرة هةةذه العناصةةر للمعةةايير االقتصةةةادية، و 
 1".الموضوعية، ثم توصيل نتائج ذلك إلى األطراف المعنية

الهدف مةن التةدقيق هةو تعزيةز درجةة : " عرف التدقيق على انهي   IFACي للمحاسبين االتحاد الدول -
الثقةةة لةةدى مسةةتخدمي القةةوائم الماليةةة، ومةةن خاللهةةا يبةةدي المةةدقق رأيةةه حةةول القةةوائم الماليةةة المنجةةزة 

  2".مدى توافقها مع المعايير المحاسبية المتفق عليها

                                                 
 .43، ص 1224دار المسيرة، األردن،  ،، الطبعة الثانيةالناحية النظرية تدقيق الحسابات المعاصرغسان فالح المطارنة،  1

2
 Mémento pratique, AUDIT et commissariat aux comptes 2015 – 2016, Edition FRANCIS LEFEBVRE, 

France, 2014, p 515.  
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: " عرفةا التةدقيق علةى أنةه" المراجعةة مةدخل متكامةل"المؤلفين الفةين وجةيمس فةي كتابهمةا المشةهور  -
جمةةع وتقيةةيم األدلةةة عةةن المعلومةةات لتحديةةد مةةدى التوافةةق مةةع المعةةايير المقةةررة سةةلفا والتقريةةر عةةن 

 1".ذلك، ويجب أداء المراجعة بواسطة شخص كفء ومستقل

ا بصورة عملية فحص أو بحث عن أدلة إثبات وتقييمه: "أنه  Baryه االقتصادي باري عرفكما  -
موضوعية بهدف إبداء الرأي عن مدى موثوقية البيانات المالية وغير المالية من ِقبل شخص 
مؤهل ومستقل عن معدي البيانات وعن األشخاص الذين يستفيدون من هذه المعلومات بشكل 

 2."امباشر، ثم إصدار تقرير عن هذه البيانات لزيادة موثوقيتها وزيادة فائدتها ومدى االعتماد عليه

بحةةث منهجةةي يقةةوم علةةى جمةةع أدلةةة اإلثبةةات : "نسةةتنتج مةةن التعةةاريف السةةابقة علةةى أن التةةدقيق هةةو -
وتقويمهةةةا، مةةةن أجةةةل تحديةةةد درجةةةة الثقةةةة فةةةي المعلومةةةات الماليةةةة المقدمةةةة عةةةن الوحةةةدة االقتصةةةادية، 

 ".وتوصيل ذلك النتائج إلى الجهات المعنية

  :خصائص التدقيق -3

 3:بقة نجد أن عملية التدقيق تشمل عدة خصائص نذكر من أهمهامن التعريفات السا          
هو عملية فنية تمكن المدقق من التأكد واالطمئنان، عن صحة وسالمة العمليات  :الفحص ( أ

المالية المسجلة في الدفاتر والسجالت المحاسبية والتأكد من جدية المستندات التي تم على 
 .أساسها التسجيل

ق من وجود األصول وملكيتها بالقيم المسجلة في القوائم المالية، يقصد به التحق :التحقيق ( ب
حتى يتكن المدقق من التأكد على صالحيتها وعدالتها، إلبداء المدقق رأيه الفني المحايد على 

 . الثقة بناء على مجموعة من أدلة االثبات والقرائن والمعايير المهنية المتعارف عليها

ول والخصوم التي تتضمنها قائمة المركز المالي في ظل األسس يعني به تقييم األص :التقييم ( ج
والسياسات، وأدلة وقرائن االثبات الموثوق فيها حتى يطمئن المدقق على صحة وسالمة 

 .عمليات التقييم

                                                 
 .14، ص 1221، دار المريخ، المملكة العربية السعودية، المراجعة مدخل متكامل، جيمس لوبك، ترجمة محمد عبد القادر الديسطى، ألفين أرينز 1
 ".11، صفحة 1245، األردن، ، دار وائلمدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدولية تدقيق الحساباترزق ابو زيد الشحنة،  2
 .45، ص 1224، دار كنوز المعرفة، األردن، دراسة معمقة في تدقيق الحساباتمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب،  3
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لخص نتائج الفحص والتحقيق والتقييم في تقرير يعالج بطريقة فنية محايدة، ي :التقرير ( د
األعمال والمركز المالي في نهاية فترة مالية معينة للمؤسسة لتوضيح مدة دقة وعدالة نتائج 

 .محل التدقيق

 أهداف التدقيق   -4

الهدف األساسي للتدقيق في الوقت الحاضر بإعطاء تأكيد معقول عن مدى خلو البيانات يتمثل 
ى أن أهداف المالية من التحريفات المادية الناتجة عن الخطأ أو الغش، أما تاريخيا فال بد من االشارة إل

  1.التدقيق مرت بتطورات مستمرة متأثرة بالظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية

 2:الحديث نتيجة التطور واالنفتاح االقتصاديمنها في المقابل توجد أهداف أخرى منها التقليدي و  

 تتمثل أهم األهداف التقليدية للتدقيق في: 

 .المثبتة في الدفاتر  والسجالت التأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية -

في مختلف التسجيالت المحاسبية المرتكبة تزوير الغش أو الخطاء أو األكشف كل ما يتعلق من  -
 .ووثائق اإلثبات

 .إبداء رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد محاسبيا بشكل سليم -

المفاجئة الدورية لداخلية عن طريق الزيارات تقليل فرص األخطاء والغش مع تفعيل نظام الرقابة ا -
 .للمدقق

 تتمثل أهم األهداف الحديثة للتدقيق في: 

 .مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة عملية تنفيذها للتعرف على ما حققته من أهداف -

 .تقييم نتائج أعمال النشاط بالنسبة لألهداف المرسومة -

 معالجتها  تحديد وتحليل االنحرافات لمعرفة أسبابها ومدى -

المستويات كل لاألداء والكفاءة اإلنتاجية مع رفع مستوى الفعالية والحد من اإلسراف وتحسين تقييم  -
 .مراحل النشاطو 

                                                 
 .41ص، 1245، الطبعة الخامسة، دار وائل، األردن، تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدوليةعلي عبد القادر الذنيبات،  1

 .41، ص 1241 عمان، األردن، الطبعة السادسة،، وائل، دار تدقيق الحساباتعلم ، د اهللخالد أمين عب 2
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 :أهمية التدقيق -5

تعود أهمية التدقيق إلى كونه وسيلة ال غاية، وتهدف هذه الوسيلة إلى خدمة عدة أطراف تستخدم 
ون مدققة من طرف هيئة مختصة تعبر عن صحتها وتصويرها القوائم المالية التي من األفضل أن تك

 1:منهاالمستفيدة نجد فئات من الالعتماد عليها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، لللواقع 

تعتمد إدارة المؤسسة على القوائم المالية التي يتم تقييمها من قبل المدقق  :إدارة المؤسسة ( أ
ومتابعة تنفيذها لتقييم أداء العاملين  ،الخطط للمستقبلالمستقل والمحايد في رسم السياسات و 

أن إدارة المؤسسة قد مارست أعمالها بنجاح مما يؤدي إلى  ،عليها، كما أنها تعد وسيلة إلثبات
 .تجديد الثقة في أعضاء مجلس إدارتها وكذلك زيادة مكافأتهم

ى القوائم المالية وتقرير المدقق يتجه اهتمام المستثمرين إل :الحاليين والمحتملين المستثمرين( ب
على اعتبار أنها تمثل المرآة العاكسة لحقيقة المؤسسة، وذلك للحكم على معدالت الربحية 
مكانية اتخاذ  ومدى تحسن المركز المالي من أجل تقدير حدود المساهمة في رأسمالها، وا 

تحقيق أكبر عائد ممكن القرارات االستثمارية السليمة في توجيه المدخرات واالستثمار بهدف 
 .مع الحماية

تقوم معظم المؤسسات بطلب الحصول على قروض من البنوك  :والمؤسسات المالية البنوك ( ج
ومؤسسات اإلقراض، وقبل أن توافق على منح تلك القروض فإنها تقوم بفحص وتحليل المركز 

لك القروض مع المالي ونتيجة األعمال لتلك المؤسسات، ذلك لضمان القدرة على السداد لت
 .فوائدها المستحقة في المواعيد المحددة

إن سالمة المركز المالي تعطي الثقة المطلوبة في المعامالت : اآلخرون الدائنونو الموردون  ( د
التي تتم بين المؤسسة والموردين أو الدائنين حيث يمكن أن يستعينوا برأي المدقق في صحة 

 الربحية تعدان ذات أهمية قصوى لهم، كونها تعتبرالقوائم المالية، كما أن درجة السيولة و 
 .أساس تقرير سالمة الحالة المالية

                                                 
 .45، ص 1241 عمان، األردن، الطبعة السادسة،، وائل، دار تدقيق الحساباتعلم ، خالد أمين عبد اهلل 1
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فق التنظيمية، و والقواعد الضريبية المصادقة على احترام النصوص القانونية  :اإلدارة الجبائية ( ه
والتأكد  ،الحسابات أمام إدارة الضرائبعلى تضفي الثقة  تفق عليهاالمبادئ المحاسبية الم

 .تصريحات الجبائيةصحة ال

تعتمد بعض أجهزة الدولة على القوائم المالية التي تصدرها المؤسسات في  :الجهات الحكومية ( و
العديد من األمور، منها مراقبة النشاط االقتصادي أو اإلحصاء أو رسم السياسات االقتصادية 

  .هات محايدةمن طرف ج ةدون معلومات موثق ها، ال يمكن للدولة القيام بأعمال..والمالية

ن االتحادات والنقابات المهنية تلعب دورا هاما في الحفاظ على حقوق إ :نقابات العمال ( ي
خاصة في ظل اقتصاد السوق من خالل آلية التفاوض والمساومات الجماعية بشأن  ،العمال

المعلومات المعبرة عن مقدرة المؤسسة على الدفع و  ،عوائد العمل من أجور وحوافز مادية
التي تعتبر من  ،بدورها في صحة القوائم المالية وما تحتويه كمؤشرات الربحية، السيولة ترتبط

 .الحجج التي تعتمد عليها هذه النقابات

 دور مهنة التدقيق ما بين متعاملين المؤسسة: 10الشكل رقم 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 الحسابات السنوية المسيرين المؤسسة

 الغير

 المساهمين

 التدقيق

 رقابةال

 الصادقة ؟ الصورة

Source : Olivier HERRBACH, la comportement au travail des collaborateurs de cabinets 

d’audit financier, thèse de doctorat en sciences de gestion, université des sciences sociales – 

Toulouse 1, France, 2000, p 4  
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 تدقيقالفرق بين المحاسبة وال -6
  :يجب التفرقة بين المفهومين في الجدول التالي تدقيقالالمحاسبة و مهنتي لعدم الخلط بين          

 تدقيقال المحاسبة 

يصال المعلوماتتقوم ب  ،تجميع وتبويب وتلخيص وا 
 .من خالل المخرجات الممثلة في القوائم المالية

فحص وتحليل انتقادي محايد للدفاتر والسجالت يقوم ب
من  دققالمحاسبية والقوائم المالية، أي يبدأ عمل الم

 .حيث ينتهي عمل المحاسب

تقيس األحداث المالية في المنشأة من خالل إعداد 
 .القوائم المالية لتوصيلها إلى األطراف المعنية

التي تم  ،لقوائم الماليةلقوم بفحص القياس المحاسبي ي
 .أعمال المنشاة ائجاإلفصاح عنها حول نت

شخص موظف يتبع إلدارة المنشاة المحاسب 
 . ره منهاويتقاضى أج

شخص محايد مستقل من خارج المنشأة يقوم المدقق 
 .بعمله مقابل أتعاب تحدد في العقد الموقع مع المنشأة

كون لديه معلومات حول تال قد ربما المحاسب 
جراءاته تدقيقال  .وا 

لمبادئ المحاسبية لجيدة المعرفة اللديه المدقق 
 .هو محاسب مميز دققوطرقها، في األصل الم

غير ملزم بتقديم تقرير حول القوائم سب المحا
 .المالية التي تم إعدادها

مطالب بتقديم تقرير يتضمن رأيه حول عدالة المدقق 
 .القوائم المالية وتمثيلها للواقع الحقيقي للمشروع

موظف دائم في المنشأة يقوم بعمله المحاسب 
 .بانتظام

بعقد رسمي وغير دائم العمل أو ي كلف ي عين المدقق 
 .في المنشأة

 بالمحاسب كالعالقة القائمة بين القاضي والمحامي، إذ يشترط في كل فريق  دققيمكن تشبيه عالقة الم
 . والقاضي الحياد، النزاهة، السرية، والحكم الشخصي دققالخلفية العلمية، لكن يضاف للم

  .46ص ، 1241 عمان، األردن، دسة،الطبعة السا، وائل، دار تدقيق الحساباتعلم ، خالد أمين عبد اهلل :المصدر

 

 



 اإلجراءات العملية للتدقيق المالي: لوالباب األ 
 

- 04 - 

 

 تصنيفات التدقيق: 10الوحدة رقم 
 :توجد عدة أنواع من عملية التدقيق تختلف باختالف الزاوية التي ينظر إليها يمكن تصنيفها كما يلي 

 تصنيفات التدقيق: 10الشكل رقم 

 
، أطروحة دكتوراه علوم التسيير، يق الجبائيأثر تطبيق النظام المحاسبي على فعالية التدقلياس قالب ذبيح، : المصدر

. 57، ص 2108 - 2107تخصص محاسبة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 

  1من حيث نطاق عملية التدقيق -0

هذا النوع يقوم المدقق بفحص القيود والسجالت لكل وظائف وأنشطة المؤسسة، : التدقيق الكامل ( أ
إطارا غير محدد للعمل الذي يؤديه، وال تضع وللمدقق  ،يحصل في المشاريع الصغيرةغالبا ما 

الجهة المعينة أية قيود على مجال عمله دون المساس بمعايير المهنة للتوصل إلى رأي فني 
 . محايد حول صحة القوائم المالية

يقتصر عمل المدقق على فحص بعض العمليات أو البنود التي يتعهد اليها  :التدقيق الجزئي ( ب
صها في العقد، قد نجد مثال يدقق النقدية أو المخزون أو حسابات أخرى، كما تنحصر المدقق بفح

 .مسؤولية المدقق في حدود المجال المكلف به وغالبا ما يكون هذا النوع في الشركات الكبرى

                                                 
 .13، ص 1241، دار وائل، عمان، األردن، تدقيق الحسابات االطار النظري، ايهاب نظمي، هاني العزب 1

 تصنيفات التدقيق

 من حيث الغرض

التدقيق 
 المحاسبي المالي

التدقيق لغرض 
 آخر

 من حيث الفحص

 التدقيق 
 التفصيلي

التدقيق 
 االختباري

 من حيث 
 درجة اإللزام

التدقيق 
 القانوني

التدقيق 
 االختياري

 من حيث 
 الهيئة القائمة

التدقيق 
 الداخلي

التدقيق 
 الخارجي

 من حيث التوقيت

 التدقيق 
 النهائي

 التدقيق 
 المستمر

 من حيث النطاق

 التدقيق 
 الكامل

 التدقيق 
 الجزئي
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 1من حيث درجة اإللزام  -0

، و قوانين أخرىأ هو التدقيق الذي ينص عليه قانون الشركات أو حكم قضائي :يالتدقيق القانون ( أ
شركات من نوع كون المنشآت تبحيث يلزم القانون عددا من المنشآت بتدقيق حساباتها، وغالبا ما 

 (.المساهمة)األموال 

على اتفاق بين الشركاء  ابناءيتم انما  ،هو النوع الذي يتم دون التزام قانوني: التدقيق االختياري ( ب
من التدقيق يناسب المنشآت الفردية وشركات للقيام بها بواسطة مدقق خارجي، وهذا النوع 

األشخاص، ان واجبات المدقق في هذه الحالة محددة في االتفاق بين المدقق والشركة بحيث 
 .أو تضييقهفحص ق الايمكن توسيع نط

 من حيث مجال الفحص  -3

 ،اليةيقصد به التدقيق الذي يشمل جميع األعمال التي تمت خالل السنة الم: التدقيق التفصيلي ( أ
والتأكد من عدالة  ،يجب فحص كافة البيانات المسجلة في الدفاتر والسجالت المحاسبيةمما 

األعمال والمركز المالي، اال أن هذا النوع يحتاج إلى وقت ووجهد  ائجالقوائم المالية وتمثيلها لنت
 . ومكلف بالنسبة للمؤسسة المعنية كبيرين من ِقبل المدقق

على أن  ،وم هذا النوع على انتقاء عينة من مجمل العمليات لفحصهايق: التدقيق االختباري ( ب
إذا وجد  ،يتوقف حجم هذه العينة حسب مدى متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية الموجود في الشركة

إلى أن تصل لديه قناعة كافية تعكس رأيه  ،المدقق أخطاء كثيرة وجب عليه توسيع حجم العينة
 .م الماليةالنهائي حول صدق القوائ

   2من حيث توقيت عملية التدقيق -4

تم وفق برنامج زمني محدد يغالبا ما  ،على مدار السنة الماليةالتدقيق هذا يتم : التدقيق المستمر ( أ
األخطاء  فمسبقا، بغض النظر عن تدقيق القوائم المالية، كما يتمتع المدقق للوقت الكافي لكش

 .تتمتع بتعدد وتعقد حجم المعامالتكونها نشآت الكبيرة المعلى يطبق هذا النوع كما والتجاوزات، 

                                                 
الجزء األول، الطبعة األولى، دار  ،مراجعة الحسابات المتقدمة، اإلطار النظري واإلجراءات العمليةحسين أحمد دحدوح، حسين يوسف القاضي،  1

 .52، ص 1224الثقافة، عمان، األردن، 
 .51 ، صهسنفرجع مال 2
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قوائم يتم بعد انتهاء السنة المالية أي بعد ترصيد الحسابات واعداد الذا النوع ه: التدقيق النهائي ( ب
الكبيرة  كونها تضم عمليات قليلة على عكس المنشآتية، يناسب هذا النوع المنشآت الصغيرة المال

  .ات، وضيق الوقت بين نهاية السنة المالية وطلب تقديم الحساباتمليالعكثرة التي تتمثز ب

  1من حيث القائم بعملية التدقيق -5

هو فحص انتقادي للدفاتر المحاسبية والقوائم المالية من قبل شخص مهني : التدقيق الخارجي ( أ
، بقصد إبداء رأي فني محايد أو تكليف مؤهل ومستقل عن المؤسسة يتم تعيينه بواسطة عقد

ة المعلومات المالية المعروضة من طرف المؤسسة يقو ثمو حول نوعية و  ،مدعم بالحججو 
  .المبادئ المحاسبية المعمول بهاتطبيق التزامها بمدى و 

وتحيم أداء وظيفة تقييم مستقلة يقوم بها المشروع لفحص وتقييم عتبر ي: التدقيق الداخلي ( ب
يتمتع بقدر من االستقالل مشروع موظف باليعتبر ، والمدقق الداخلي الداخليةأنشطته 
  .وأحيانا إلى مجلس اإلدارةاإلدارة العليا مباشرة إلى  هيوجه تقرير  ،الوظيفي

 2 (الهدف)من حيث الغرض  -6

ينطوي هذا التدقيق على جمع األدلة عن البيانات التي تشملها القوائم : الماليو التدقيق المحاسبي  ( أ
خالله المدقق إبداء رأيه ويدلي بشهادته عن مدى صحة المالية ذات القبول العام، ويسعى من 

وصدق القوائم المالية، ومما ال شك فيه أن تتم من ِقبل شخص مؤهل ومستقل يتمتع بالكفاءة 
 .  المهنية تمكنه من إبداء رأيه

قد يكون التدقيق ألغراض أخرى حسب الجهة المستفيدة وطبيعة العمل  :التدقيق لغرض آخر ( ب
 ...اإلجتماعيالجبائي، البنكي، التدقيق التشغيلي، كمجاالت عدة ، قد نجده في الخاضع للتدقيق

 

 

 
                                                 

 .11ص ،1221، الدار الجامعية، اإلسكندرية والعمليةاألسس العلمية : أسس المراجعةخرون، آعبد الفتاح محمد الصحن، و  1
 .51حسين أحمد دحدوح، حسين يوسف القاضي، مرجع سابق، صفحة  2
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 معايير التدقيق: 13الوحدة رقم 
ما من مهنة إال ولها قواعد وأصول ممارستها، مهنة التدقيق كغيرها من المهن األخرى لها         

، التي تسمى هاف عليها بين ممارسيقواعدها وأصول ممارستها التي بقيت إلى وقت قريب في حكم المتعار 
ساعد المدققين على تنفيذ مسؤولياتهم المهنية عند تعامة ( دليل)التي تمثل ارشادات  تدقيقبمعايير ال

تسعة معايير  4434في عام  AICPAقد أصدر المجمع المحاسبي األمريكي مراجعة القوائم المالية، 
  GAAS.1تحت اسم معايير المراجعة المقبولة عموما  4451للمراجعة أضاف إليها معيارا عاشرا في عام 

من اهدافها تحسين  ،إلى أن ظهرت اللجنة الدولية لمهنة التدقيق التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين
بدء من عام  2.معايير التدقيق الدوليةإصدار جودة ووحدة ممارسة المهنة التي تجسدت فيما بعد إلى 

رب ما بين الدول في ممارسة مهنة التدقيق، كما تم على مستوى المعايير بهدف التوحيد والتقا 1224
على المستوى المحلي قامت أغلب الدول بإصدار معايير للتدقيق تتناسب . IAS/IFRSالدولية للمحاسبة 

ومتطلبات البيئة المحاسبية في كل دولة، كما جرى في الجزائر تم المتبع مع طبيعة النمط االقتصادي 
 . 1246 عام بدء من تدريجيبشكل لتدقيق للمعايير الجزائرية إصدار ا

      المتفق عليها معايير التدقيق -5

نموذج ومؤشر، تصدره هيئات مهنية وقانونية لتحديد ما يجب " أنها ت المعايير بشكل عام عرف
المهني، وضعت  تعتبر معايير التدقيق مستويات لألداءكما  3".أن يكون عليه التطبيق العملي عند التدقيق

من قبل الجهات المنظمة للمهنة وتهدف إلى توفير مستوى معقول من الضوابط التي تضبط عملية 
  4.التدقيق وتحدد نوعا من االطار الذي يعمل فيه المدقق ضمنه

مقياس للجودة من حيث أداء المدقق لإلجراءات واألهداف التي يعمل على ويرى البعض أنها 
ج أو النمط الذي يستخدم للحكم عن مدى جودة عمل المدقق وغالبا ما تمتاز بالثبات تحقيقها، وهي النموذ

 :  مجموعات متكاملة نلخصها في الشكل التالي (3) في ثالثةأما معايير التدقيق فهي مبوبة  .النسبي

 
                                                 

 .34ص  مرجع سابق،، التدقيق والرقابة في البنوك، خالد أمين عبد اهلل 1
 2

، الجزء جعة وعمليات التأكيد االخرى والخدمات ذات العالقةإصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمرااالتحاد الدولي للمحاسبين،   
 .5ص  ،1242األردن،  ،األول، عمان

 .51، ص4454المملكة العربية السعودية، , دار المريخ, يقطبالمراجعة بين النظرية والترسون هنكي، دوليم توماس، ا 3

 4
 .54ص  ، مرجع سابق،علي عبد القادر الذنيبات  
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 معايير التدقيق المتعارف عليها: 10 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحث: المصدر

 امة أو الشخصيةالمعايير الع ( أ

تتعلق هذه المعايير بالتكوين الشخصي لمزاولي مهنة التدقيق، المقصود بهذه المعايير أن  
توصف هذه  ،اءة المهنية بواسطة أشخاص مدربينالخدمات المهنية يجب أن تقدم على درجة من الكف

األخرى معايير اللمقابلة المدقق حتاج إليها يألنها تمثل مطالب أساسية " عامةمعايير "المعايير بأنها 
 .دقق، ألنها تنص على الصفات التي يجب أن يتحلى بها الم"شخصيةمعايير "بصورة مالئمة، وتعتبر 

من ثم يمكن القول، بأنه للحصول على تقرير يتضمن رأي فنيا محايدا له أهميته ومغزاه، يتعين   
قواعد السلوك احترام الل المطلوب، يتبع أن يكون المدقق على درجة كبيرة من الكفاءة، ويتمتع باالستق

 1 :المهني المتعارف عليه، وتنقسم إلى ثالثة معايير هي

  التأهيل العلمي والعملي: المعيار األول

احتياجات تلبية ال يستطيع قد  ،بالرغم من أي شخص قد تتوفر فيه الكفاءة في مجاالت عديدة 
تعتمد الفني المحاي، رأي المكنه من إبداء يوخبرة في مجال  دريبدون ت ،تدقيق العديدة والمتجددةالعملية 

 :ينص المعيار على ضرورة توافر عاملين أساسين في المدقق .عليه عدة أطراف في اتخاذ القرارات
                                                 

 . 56 صمرجع سابق، علم تدقيق الحسابات، ، اهللخالد أمين عبد  1

 معايير التدقيق المتعارف عليها

عامة معايير الال: أوال
 (الشخصية)

عمل ال معايير: ثانيا
 الميداني

إعداد معايير : ثالثا
 التقرير

 التأهيل العلمي والعملي

 (الحياد)ستقالل اال

 خطيط واإلشرافالت

 ضبط الداخليال

 عناية المهنية الالزمةال جمع أدلة اإلثبات

 تطبيق المبادئ المحاسبية

 ثبات تطبيق المبادئ

 فصا  المناسباإل

 إبداء الرأي
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التأهيل العلمي أي على المدقق أن يكون على درجة كبيرة من التعليم في مجالي المحاسبة  -
 .هد والكليات المختصةوالتدقيق من خالل الدراسة في المعا

التأهيل العملي يمثل تحقيق الكفاءة المهنية التي تبدأ بما وصل إليه المدقق من تعلم، وهذا بإجراء  -
تدريب يالئم متطلبات المهنة عن طريق إجراء تربص مهني خالل فترة زمنية معينة لدى أحد 

 .مزاولي المهنة لكسب الخبرة الميدانية من مراجع أكثر خبرة

  االستقالل أو الحياد: ار الثانيالمعي

لحصول على بيانات ذات ثقة ومصداقية لالعتماد عليها ليسعى مستخدمي المعلومات المحاسبية 
هذه الثقة والمصداقية تتبع من مدى استقالل وحياد المدقق في إبداء رأي يقوم  ،مستقبليةال همفي ّسن قرارات

المدقق الفنية فإنه ال يجب أن ينقصه الحياد الالزم لالعتماد على النزاهة والموضوعية، فمهما كانت كفاءة 
  .على ما يرد في تقريره

من األهمية الالزمة للمهنة أن يتوفر عنصر الثقة في حياد المدقق الخارجي من قبل األطراف 
ظرف  أو لوجود ،، ألنه قد تفقد هذه الثقة إذا ظهر دليل على أن الحياد غير متوفرالتدقيقالمستفيدة من 

يعتقد ذوي المصالح أنها من المحتمل أن تؤثر على الحياد، بل عليه تجنب المواقف التي تؤدي إلى 
 :تشكيك الغير في حياده بتوفر شرطين

ذات  طرافألحد أقاربه أو ألأو  المدقق لشخص عدم وجود مصالح ماديةأي  :االستقالل المادي -
  .عليها حسب الجهد المبذول أتعابه المتفقاالستفادة من حقه في باستثناء  ،بالمؤسسةعالقة 

سلطة من من جانب العميل أو  أو تهديدات تعدم وجود أية ضغوط أو تدخال :االستقالل الذهني -
 .عند إعداد التقرير أو المهمة المسندة للمدققأداء عليا في 

 العناية المهنية الالزمة: المعيار الثالث

على المدقق أن يبذل العناية المهنية الواجبة في القيام  ،عرف كذلك بالحذر المهني المعقولي    
لعمل المنجز من طرف المدقق، انتقادي لفحص بعملية الفحص وفي إعداد تقريره، هذه العناية تتطلب 

المجمعة وراق العمل ألزمة اللاعناية التطلب كما ي، يقدم من طرف مساعديهاالشراف على العمل الذي و 
 .ن االثباتوالحصول على أدلة وقرائ
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إن معيار العناية المهنية يوجب على كل شخص يعمل في مكتب المدقق من التخطيط الكافي، 
وعليه يكون أمام المدقق . بعناية بهدف إعداد تقرير يشمل رأيه الفني المحايد بدقة جمع أدلة اإلثباتو 

ه، ألن أي إخفاق سوف يترتب احترام نصوص عقد االتفاق وأن يبذل العناية المهنية الكافية عند أداء مهام
 1.عنه مسؤولية أمام كل األطراف التي لها مصلحة من عملية التدقيق

 معايير العمل الميداني( ب

واإلشراف على المساعدين الذين  ،لعملية التدقيقمنتظمة تتمثل هذه المعايير في وضع خطة    
التي يعتمد عليها المالئمة ثبات الكافية و مع جمع أدلة اإل ،يستعين بهم المدقق لتقديم اإلرشادات الالزمة

 2.المدقق إلبداء رأيه الفني المحايد عند تحرير التقرير النهائي لعملية التدقيق

 التخطيط واإلشراف: المعيار األول

في مكتب سليم يوفر تنظيم  ،التدقيقالخاص بكل جوانب عملية يد جيفترض أن يكون التخطيط ال
بالخطوات المدقق تخطيط قيام عملية التطلب تضمان حسن سير العمل، مما المدقق وبين موظفيه ذلك ل

  :مباشرة العمل الميدانيقبل األساسية التالية 

 ق،يحدث تغيير في المدق حينمااالتصال بالمدقق السابق قبل قبوله عملية التدقيق  -

 ،وععن طبيعة نشاط المشر الكافية على المستوى الالزم من المعلومات  حصول المدقق -

فهم الطرق الرقابية المستخدمة،  تتيح للمدقق ،المحاسبيةالمالية و دراسة السياسات واإلجراءات  -
 ،المنشأةطبيعة نشاط ومدى تأثيرها على 

 ،أدلة اإلثبات الكافية والمالئمة للحصول على المناسبةالتدقيق عملية استراتيجية وضع  -

مما  ،تخرج عن نطاق معرفتهقد األمور التي االستعانة بأحد الخبراء عندما يصادف المدقق بعض  -
 ...تتطلب خبرة خاصة، كتقدير قيمة العقارات، احتياطي النفط، تفسيرات قانونية

 . ة من عملهف المرجو اهدإعداد برنامج يساعد على توجيه ومتابعة عمل المساعدين لتحقيق األ -

 

                                                 
 . 57 ص، مرجع نفسهال 1

 .55ص ، مرجع سابقعلي عبد القادر الذنيبات،  2
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 الضبط الداخلي : عيار الثانيمال

المتبع في المؤسسة، بهدف الفحص نظام الرقابة الداخلية وشاملة لفية لقيام بدراسة كاعلى المدقق ا
 دققيعتمد الم، كما جراءات التدقيقالخاضعة إلحجم العينة د في تحديالعتماد عليه والتقييم لمعرفة مدى ا

 والحسباتلعمليات التي تؤثر على ااألخطاء الجوهرية أو كشف على فاعلية نظام الرقابة الداخلية في منع 
 1 :الخطوات التاليةوعليه الضبط الداخلي يتعلق قيام المدقق ب .القوائم الماليةمحتوى المتعلقة ب

يقوم بها المدقق والغرض منها أساسا  ،دراسة نظام الرقابة الداخلية لكونه عملية روتينية إلزامية -
ل على الحصول على معلومات عن المنشأة وعن اإلجراءات الرقابية الموضوعة، ويتم الحصو 

 : هذه المعلومات عن طريق

o والمطلوب إجراء مناقشات وحوارات مع الموظفين حسب المستوى المناسب. 
o  التي تحدد الخرائط التنظيمية، وصف الوظائفوالتعليمات الرجوع إلى اللوائح... 
o  االعتماد على قائمة االستبيان المكونة من عدة أسئلة تتعلق باإلجراءات الرقابية كمنع

 ...خطاء والغش بالنسبة لكل نوع من العملياتحدوث األ

اختبار تنفيذ نظام الرقابة الداخلية للتأكد بطريقة معقولة أن اإلجراءات تستخدم فعال كما هي   -
ولكن قد يصبح معيبا في التطبيق ألن  ،موضوعة، فقد يوجد نظام سليم من الناحية النظرية

جراءاته ال يتم احترامها أو االلتزا  . م بهاقواعده وا 

نظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى درجة االعتماد عليه، لكشف نقاط الضعف الفعلية التي تقييم  -
 : ما يلياتباع من المدقق يطلب و تؤثر على طبيعة وتوقيت مدى فحص االختبارات، 

o تحديد أنواع الغش واألخطاء المحتمل حدوثها. 
o  تكشف تلك التجاوزاتتحديد اإلجراءات الرقابية التي يجب أن تمنع أو. 
o  تحديد ما إذا كانت هذه اإلجراءات الرقابية الضرورية منصوص عليها في تعليمات

 .رضيةالمنشأة وأن يتم تنفيذها بطريقة م  

 

                                                 
  .55مرجع سابق، ص علم تدقيق الحسابات، خالد أمين عبد اهلل،  1
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 جمع أدلة اإلثبات: المعيار الثالث

التي تمثل أساسا معقوال  ،طلب هذا المعيار من المدقق جمع أدلة اإلثبات الكافية والصالحةتي
عملية جمع األدلة والقرائن تمثل جوهر  ،سبا إلبداء رأيه فيما يتعلق بالقوائم المالية موضع الفحصومنا

أداة المدقق للحكم على صحة وجدية القوائم المالية تعد أدلة اإلثبات لكون  ،وحجر األساس لعملية التدقيق
 .حايدالمقدمة له حيث ال تهيئ له مدى القناعة التي تمكنه من إبداء رأيه الم

كما حددت نشرة معايير التدقيق على خصائص التي تتصف بها أدلة االثبات هي الكفاية من  
حتى تكون ك األدلة لتلالصالحية و  م وتأكيد الرأي دون إسراف في التكلفةيدعتحيث حجم العينة المتاحة ل

اإلثبات فتتمثل في أما أساليب جمع أدلة  1.ذات فعالية وموثوق فيها ومالئمة لألهداف المسطرة سلفا
 : الطرق المتاحة للمدقق في كيفية الجمع والتقييم وغالبا ما تتمثل في الوسائل التالية

النقدية،  :مثل الملموسةعناصر المادي لل( معاينةال)جرد البما يطلق عليها هذا  :الماديالفحص  -
  ..، التثبيتاتاتالمخزون

رغبة  ،اهرة أو مجموعة من الظواهر الحسيةعن طريق توجيه الحواس والذهن إلى ظ :اتالمالحظ -
 في الكشف عن صفاتها وخصائصها بهدف التوصل إلى كسب معرفة جديدة، 

تتبع الوقائع  إلىباإلضافة  ،التي تطرح على شكل أسئلة على الموظفين بالمؤسسة :االستفسارات -
 المشكوك فيها إلثباتها أو نفيها بالدليل المقنع،

الغير من أجل التأكد ما ورد بالنتائج التي أظهرتها الدفاتر وتعتبر هذه  المرسلة إلى :المصادقات -
  2.الوسيلة من أكثر أدلة اإلثبات صالحية وقناعة ألنها أنشأت خارج المنشأة

 ير إعداد التقريريمعا( ج

مجموعة من المقاييس المتعلقة بإعداد التقرير النهائي وشروط "  اعداد التقرير تعرف معايير   
ده لكونه هو المنتج المادي األساسي لعملية التدقيق، فيمثل المعلومات المبلغة من المدقق ألغلب إعدا

المستخدمين، الذي يجب أن يكون واضحا ومختصرا باإلضافة إلى كونه متطابقا مع النموذج الذي يتبع 
 : فيما يليهذه المعايير األربعة تتمثل كما  3".عادة مهنة التدقيق

                                                 
 . 50 ص، المرجع نفسه 1

 . 56 ص، مرجع سابق، علي عبد القادر الذنيبات 2

 .64ص مرجع سابق،ن هنكي، رسو دوليم توماس، ا 3
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 إعداد القوائم المالية طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها: المعيار األول

يتطلب أول معيار إلعداد التقرير ضرورة التعرف على ما إذا كانت القوائم المالية قد عرضت  
المركز صحة  ذلك للتأكد من صدقوعلى المدقق التحقق من  ،طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها

القوائم  يدل على أنعمال، وعدم االلتزام بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها األئج ونتا شروعالمالي للم
  .ألنها غير ملتزمة بالقواعد المعمول بها معلومات مضللةبها المالية غير صادقة و 

 ثبات وانتظام تطبيق المبادئ المحاسبية: المعيار الثاني

مبادئ المحاسبية تطبق بشكل ثابت التطبيق يتطلب المعيار ضرورة توضيح ما إذا كانت  
ال تتأثر بشكل  ،يهدف إلى التأكيد على أن المقدرة على المقارنة بين القوائم المالية لفترات متتالية ومتسق،

أو لو حدث وتأثرت هذه المقدرة على المقارنة بشكل  ،جوهري بالتغيرات في تطبيق المبادئ المحاسبية
 .سيتطلب تعديل مالئم في تقرير التدقيقجوهري بمثل هذه التغيرات فإن هذا 

 اإلفصا  المناسب: المعيار الثالث

ضرورة اإلفصاح المناسب بتقرير التدقيق عن أية معلومات مالية وغير مالية تعبر عن مدى  
صدق وعدالة العرض، ذلك إذا ما كانت هذه المعلومات أغفلت أو حذفت من صلب القوائم المالية أو 

 1.من طرف معديها، أو االفصاح عن معلومات وعمليات لن تخضع للفحص المالحظات الملحقة

 التعبير عن الرأي: المعيار الرابع

 :هذا المعيار يعد من أكثر المعايير تعقيدا لكونه يتضمن ثالث عبارات هامة               

 .هذا الرأي يتضمن التقرير رأي المدقق بالقوائم المالية كوحدة واحدة أو يمتنع كليا عن إبداء -
 .في حالة االمتناع عن إبداء الرأي على المدقق توضيح أسباب امتناعه -
 بكل األحوال تقرير المدقق يجب أن يتضمن خصائص الفحص ودرجة المسؤولية التي يتحملها -

 .    من جراء عملية التدقيق

  :العناصر التالية كما يلزم على المدقق أن يكون تقرير المدقق كتابي يتضمن

 ان يشير بوضوح أن التقرير لمدقق مستقل؛ المرسل اليه،عنو  -

                                                 
 .35، ص مرجع سابقغسان فالح المطارنة،  1
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فيها تعريف الكيان الذي تمت مراجعة كشوفه المالية، ملخص أهم الطرق  فقرة تمهيدية تذكر -
المحاسبية المستعملة من طرف الكيان وكذلك معلومات توضيحية أخرى، ثم تاريخ االقفال أو 

 . التي تمت مراجعتهاالفترات التي تغطيها كل من الكشوف المالية 
 ،...شرح مسؤولية المسيرين المتعلقة بإعداد الكشوف المالية وفق المرجع المحاسبي المطبق -
 ...شرح لمسؤولية المدقق المتعلقة بالتعبير عن الرأي حول الكشوف المالية على أساس تدقيقه -
 .التدقيق، تاريخ تقرير المدقق، وعنوان المدققعملية  ملخص -

  ISAولية للتدقيق المعايير الد -9
الذي يعتبر منظمة دولية تهتم بشؤون  IFACهي معايير صادرة عن االتحاد الدولي للمحاسبين 

هدفها هو خدمة المصلحة العامة وتقديم األفضل للمجتمع،  ،4422، تأسست عام والتدقيق المحاسبةمهنة 
 : تحقيق ما يليكما يسعى االتحاد جاهدا إلى 

 معايير مهنية ذات جودة عالية،  زيادة االلتزام بتقديم -
 على نطاق عالمي،  تدقيقتعزيز مهنة المحاسبة وال -
 المساهمة في تطوير اقتصاديات الدول،  -
 .. زيادة التوافق الدولي للمعايير الدولية -

لقد ادرك االتحاد الدولي مدى الحاجة إلى إطار عام متجانس لتلبية الطلب العالمي المتزايد على 
 تدقيقام بتطوير هذا االطار العام ليشمل مكونات تتعلق بدليل السلوك المهني ومعايير الالمهنة، مما ق
كما  ..مثل محاسبة القطاع العام، المنشآت المتوسطة والصغيرةمن المجاالت ذات الصلة الدولية وغيرها 

 .على الجودةخدمات التأكيد األخرى وذات العالقة ومعايير الرقابة تدقيق و تشكيل مجلس معايير التم 

صدار المعايير من أجل المساعدة في توفير نوع من االنسجام والتطابق  قام المجلس بصياغة وا 
االتحاد الدول األعضاء  ألزممما أنحاء العالم، كل والخدمات ذات العالقة في  تدقيقفي خدمات ال

ن واألنظمة المحلية، الهدف خاصة في األمور المادية ما لم تتعارض مع القواني ،لهذه المعايير غباالنصيا
 . كافي من االنسجام في عملية إعداد البيانات المالية ومراجعتهاالقدر المن ذلك ضمان 
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 المعايير الدولية للتدقيق: 19الشكل رقم 

 

 األردن،عمان،  الطبعة الثالثة، ،المجلد األول ،دليل استخدام معايير التدقيق الدولية ،المجمع الدولي للمحاسبين: المصدر
 .41، ص  1241

كل مجموعة تعالج موضوع لمصنفة بأرقام  ،لتدقيق إلى مجموعاتالدولية لمعايير السمت ق  كما 
  :الشكل التالينوضحها في  ،يوافق مهنة التدقيقمعين 

 تصنيف المعايير الدولية للتدقيق: 11الشكل رقم 

 من إعداد الباحث: المصدر
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 تمهيدية قضايا 544 – 511المجموعة األولى  ( أ

تدقيق تتعلق هذه المجموعة بمختلف المفاهيم األساسية والمصطلحات المستخدمة في معايير ال
 :وتتضمن ما يلي ،تدقيقكما تهتم أيضا بشرعية المعايير ومدى أهميتها وأولويتها في عملية ال ،الدولية

o  ذات العالقةمقدمة تمهيدية عن المعايير الدولية للمراجعة والخدمات  :422المعيار رقم. 

o  معاني المصطلحات :442المعيار رقم. 

o  تدقيقإطار المعايير الدولية لل: 412المعيار رقم 

 المبادئ والمسؤوليات 944 - 911المجموعة الثانية  ( ب

تحتوي هذه المجموعة على المعايير التي تبين الهدف من المراجعة والمبادئ العامة التي تحكم 
 ،يات وجودة العمل المقدم كما تبين متطلبات المراجعة ومسؤوليات المراجعوشروط االتفاق ،عملية المراجعة

 :وتتضمن ما يلي .و المخالفات القانونيةأفي حالة وقوعه في عمليات الغش 

o  والمبادئ العامة تدقيقأهداف ال :122المعيار رقم. 

o  تدقيقشروط االرتباطات بمهمة ال :142المعيار رقم. 

o  تدقيقعلى جودة أعمال ال الرقابة :112المعيار رقم. 

o  (تدقيقإعداد أوراق عمل ال)التوثيق : 132المعيار رقم. 

o  الغش والخطأ: 112المعيار رقم. 

o  دراسة القوانين واللوائح: 152المعيار رقم. 

 التخطيط واألهمية النسبية  :  044 – 011المجموعة الثالثة  ( ج

ة فهم منشأة العميل مع بيان كيفية وأهمي ،لماليةتتعلق هذه المجموعة بتخطيط عملية تدقيق البيانات ا   
 :تتضمن ما يلي .لألهمية النسبية لبعض البنود التي لها تأثير على القوائم المالية هاتطرق وبيئتها، مع

o  التخطيط :322المعيار رقم. 
o  معرفة طبيعة عمل المنشاة :342المعيار رقم. 
o  األهمية النسبية للتدقيق: 312المعيار رقم. 
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 نظام الرقابة الداخلية: 944 – 911جموعة الرابعة الم ( د

خاصة منها التي تستخدم برامج  ،تتعلق هذه المجموعة بتقدير المخاطر ونظام الرقابة الداخلية
وما يتبعها من مخاطر  ،الحاسوب مما يولى لها اهتمام أكبر نظرا لتطور استعمال التكنولوجيا الحديثة

 :وتتضمن ما يلي. ى حد سواءعديدة تواجه المؤسسة والمدقق عل

o  تقدير المخاطر والرقابة الداخلية :122المعيار رقم. 

o  التدقيق في بيئة أنظمة معلومات تستعمل الحاسوب: 124المعيار رقم. 

o  اعتبارات التدقيق المتعلقة بالمنشآت التي تستخدم مؤسسات خدمية: 121المعيار رقم.    

 ثباتأدلة اال :  144 – 111المجموعة الخامسة  ( ه

 ما أدلي به حول القوائم صحة إثبات بغرض اإلجراءات من جملة النهائي رأيه لدعم المدقق يحتاج
 خالل منو  الغير، من مصادقات تحليالت، وثائق، طريق عن إليها يصل قد التي المدققة، المالية

 .الصلة ذات ىخر األ طرافواأل المؤسسةالمرتبطة ب يضاحاتاال أو المسيرين معالتي تجرى  مقابالتال
 :وتتضمن ما يلي

o  المعيار أدلة االثبات :522المعيار رقم. 

o  االفتتاحية األرصدة -التكليف بالتدقيق ألول مرة  :542المعيار رقم. 

o  التحليلية اإلجراءات :512المعيار رقم. 

o  جراءات االختبارات االنتقائية األخرى التدقيق يناتع :532المعيار رقم  .وا 

o  المحاسبية التقديرات تدقيق :512المعيار رقم. 

o  العالقة ذات األطراف: 552المعيار رقم. 

o  الالحقة األحداث :562المعيار رقم. 

o  االستمرارية: 522المعيار رقم. 

o  اإلدارة إقرارات: 552المعيار رقم.  
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 االستفادة من عمل اآلخرين :  644 – 611 المجموعة السادسة ( و
 أو التخصص من تزيد قد ،أخرى بأعمال جهات ملهع المدقق يدعمتعالج هذه المجموعة ما 

 يحتاجها بصفة قد التي األمور لبعض جهله بسبب إليها يلجا قد التي ،التدقيق إجراءات بعض اختصار
 :وتتضمن ما يلي . تكوينه ضمن تندرج ال التي أخرى دون التدقيق عملية في استثنائية

o  االستفادة من عمل مدقق آخر :622المعيار رقم. 

o مراعاة عمل التدقيق الداخلي :642لمعيار رقم ا. 

o  االستفادة من عمل خبير :612المعيار رقم. 

 نتائج المراجعة وتقاريرها:  044 – 011 المجموعة السابعة ( ي

التدقيق،  عملية نهاية في إليه يتوصل ما على بناء اتجاهات عدة المدقق تقرير محتوى يأخذ قد
على  تأثيرا لها أن المدقق يرى قد التي السابقة، للسنوات المالية القوائم على اطالعه على بناء وحتى
تتبع  قد التي واإلجراءات المدقق تقرير يأخذها قد التي الحاالت بينت كما ة،الحالي للفترة المالية القوائم
 :وتتضمن ما يلي .حولها

o  تقرير المدقق حول البيانات المالية :222المعيار رقم. 

o  لمقارناتا :242المعيار رقم. 

o  المعلومات األخرى في وثائق تحتوي على بيانات مالية مدققة: 212المعيار رقم. 

 المجاالت المتخصصة:  844 – 811 المجموعة الثامنة ( ل

تتعلق هذه المجموعة عن مهمات ألغراض خاصة قد يقوم بها المدقق من دون المتعارف 
ت متخصصة كالقوائم المالية الخاصة عليها، أي الخدمات األخرى التي يقوم بها المدقق لمجاال

 :وتتضمن ما يلي. والمعلومات المالية المستقبلية

o  خاصة ألغراض تدقيقية مهمات عن المدقق تقرير: 522المعيار رقم. 

o  المعلومات المالية المستقبلية قيقدت :542المعيار رقم.    
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 (التكليف)الخدمات ذات العالقة :  444 – 411المجموعة التاسعة  ( م

تتعلق هذه المجموعة بالمعايير التي لها عالقة بتكليف المدقق حول إجراءات عمله سواء اتخذها 
بنفسه أو تم االتفاق عليها مسبقا مع المؤسسة أو أطراف أخرى، كما نجد إمكانية إعداد المدقق للقوائم 

 :وتتضمن ما يلي. المالية من دون القيام بعملية التدقيق

o  ليف بالمراجعة على البيانات الماليةتكال: 442المعيار رقم. 

o  تكليف بإنجاز إجراءات متفق عليها تتعلق بالمعلومات الماليةال :412المعيار رقم. 

o  المعلومات الماليةكليف بإعداد تال :432المعيار رقم. 

 NAA: المعايير الجزائرية للتدقيق -0
تالئم مع البيئة المحاسبية والمالية اجتهدت كل دولة فيما بعد بإصدار معايير التدقيق المحلية بما ي

بشكل تدريجي  ،الجزائر كباقي دول العالم قامت بإصدار معايير التدقيق الجزائريةأما المتواجدة فيها، 
من طرف المجلس الوطني للمحاسبة كونه في أربعة مقررات  1244 عامإلى غاية  1246 عام ذابتداء من

 :الشكل التالي يلخص كل المقرراتو  .المكلف الرسمي من طرف وزارة المالية

 المعايير الجزائرية للتدقيق: 16الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحث : المصدر

 NAAالمعايير الجزائرية للتدقيق 

قرر الوزاري الم

  110/0106: رقم

قرر الوزاري الم

  051/0106: رقم

قرر الوزاري الم

  03/0102: رقم

قرر الوزاري الم

  22/0102: رقم

 : عاييرالم

001 

515 

561 

521  

 : عاييرالم
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511 

501 

211  

 : عاييرالم

501 
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601  
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031 
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 552، 562، 525، 142المعايير  :األول قررالم ( أ

المتضمن المعايير  21/21/1246المؤرخ في  221بناء على مقرر وزارة المالية رقم 
ير تهدف لتدقيق الكشوف المالية وجميع أشكال مهام التدقيق صدرت أربعة معاي ،الجزائرية للتدقيق

 1 :نلخصها فيما يلي. قانونية كانت أو تعاقدية

o  اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق : 951المعيار الجزائري للتدقيق 

يعالج هذا المعيار واجبات المدقق لالتفاق مع االدارة والمسؤولين حول أحكام مهمة 
م تدقيق الكشوف المالية مع وجود بعض خصائص التدقيقات المتكررة أو التدقيق، كما يخص مها

تدقيقات الكيانات الصغيرة، وتقديم نماذج رسائل المهمة المقترحة تعتبر أمثلة يجب تكييفها مع 
كما يقصد بالمدقق في هذا المعيار محافظ الحسابات أو . المتطلبات والشروط الخاصة بالمهمة

 . لحالةالمدقق المتعاقد وفق ا

o  التأكيدات الخارجية : 111المعيار الجزائري للتدقيق 

يعالج هذا المعيار استعمال المدقق إلجراءات التأكيد الخارجية بهدف الحصول على أدلة 
مثبتة، كما نشير ان هدف المدقق الذي يلجأ إلى التأكيد الخارجي هو تصور ووضع حيز التنفيذ 

 .    مصداقيةللحصول على أدلة مثبتة ذات داللة و 

o  االحداث الالحقة  –أحداث تقع بعد اقفال الحسابات : 161المعيار الجزائري للتدقيق 

يعالج هذا المعيار التزامات المدقق اتجاه األحداث الالحقة بعد اقفال الحسابات في إطار 
وتاريخ  تدقيق الكشوف المالية، ويتعلق األمر باألحداث الواقعة بين تاريخ إعداد الكشوف المالية

    .تقرير إلى غاية تاريخ اعتماد الكشوف المالية من طرف الهيئة المداولةالتقرير المدقق، وبعد تاريخ 

o  التصريحات الكتابية : 181المعيار الجزائري للتدقيق 

يعالج هذا المعيار الزامية تحصل المدقق على التصريحات الكتابية من طرف اإلدارة في 
التصريحات الكتابية هي كل المعلومات الضرورية ه مالية، ويقصد بإلطار مراجعة الكشوف ال

 .المقدمة للمدقق في إلطار مراجعة الكشوف المالية وتعتبر عناصر مقنعة

  
                                                 

 . 3 ص ،1246، جزائرال ،زارة الماليةو  المجلس الوطني للمحاسبة،، عايير الجزائرية للتدقيقمال، 21/21/1246المؤرخ في  221رقم المقرر  1
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 011 - 151 – 111 – 011المعايير : الثاني قررالم ( ب

المتضمن المعايير  44/42/1246المؤرخ في  452بناء على مقرر وزارة المالية رقم 
ة للتدقيق صدرت أربعة معايير تهدف لتدقيق الكشوف المالية وجميع أشكال مهام التدقيق الجزائري

 1 :نلخصها فيما يلي. قانونية كانت أو تعاقدية

o  تخطيط تدقيق الكشوف المالية: 011المعيار الجزائري للتدقيق 

يعالج المعيار التزامات المدقق فيما يخص التخطيط لتدقيق الكشوف المالية ويخص 
لتدقيقات المتكررة، كما يستوجب تخطيط التدقيق إعداد استراتيجة عامة للتدقيق تتكيف مع ا

    .تدقيق الكشوف الماليةلالمهمة، وعرض برنامج عمل يفيد تخطيط مالئم 

o  العناصر المقنعة: 111المعيار الجزائري للتدقيق 

لمالية، ويعالج يوضح هذا المعيار مفهوم العناصر المقنعة في إطار تدقيق الكشوف ا
قصد الحصول على  ،واجبات المدقق فيما يتعلق بتصور ووضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق

 .  عناصر مقنعة كافية ومناسبة توصل إلى نتائج معقولة يستند عليها لتأسيس رأيه

o  األرصدة االفتتاحية –مهام التدقيق األولية  151المعيار الجزائري للتدقيق 

ار واجبات المدقق فيما يخص األرصدة االفتتاحية التي تتضمن المبالغ يعالج هذا المعي
الطرق المحاسبية : الواردة في بداية فترة الكشوف المالية وعلى أساسها يجب تقديم معلومات مثل

في عرض حسابات السنوات السابقة، أو مهمة التدقيق األولية لم تكن موضوع التدقيق أو تم 
 .  السابقتدقيقها من طرف المدقق 

o  تأسيس الرأي وتقرير التدقيق على الكشوف المالية :  011المعيار الجزائري للتدقيق 

يعالج هذا المعيار التزام المدقق بتشكيل رأي حول الكشوف المالية، شكل ومضمون تقرير 
المدقق ويكون قد أدى إلى ضياغة رأي غير معدل حين خلص إلى ان إعداد الكشوف المالية في 

 .ب المهمة قد تم وفق المرجع المحاسبي المطبقكلجوان
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 612 - 642 – 522 – 512المعايير  :الثالث قررالم( ج

المتضمن المعايير  1242مارس  45المؤرخ في  13بناء على مقرر وزارة المالية رقم 
 صدرت أربعة معايير تهدف لتدقيق الكشوف المالية وجميع أشكال مهام التدقيق ،الجزائرية للتدقيق

 1 :نلخصها فيما يلي. قانونية كانت أو تعاقدية

o  اإلجراءات التحليلية: 191المعيار الجزائري للتدقيق 

يعالج هذا المعيار استخدام المدقق لالجراءات التحليلية باعتبارها مراقبة مادية في 
 جوهرها، كما تسمح بالتعرف على الكيان ومحيطه العتبارها إجراءات لتقييم المخاطر، وتعرف
على أنها تقنية مراقبة تتمثل في تقدير المعلومات المالية من خالل ترابطها مع معلومات مالية 

كما تقوم بمقارنات مع . اخرى ومعلومات غير مالية صادرة أو غير صادرة عن الحسابات
 . مشابهة باستخدام عدة طرق  وتقنيات احصائيةالكيانات للو تقديرية للكيان أو أمعطيات سابقة 

o استمرارية االستغالل: 101معيار الجزائري للتدقيق ال 

يعالج هذا المعيار التزامات المدقق في تدقيق الكشوف المالية بتطبيق فرضية استمرارية 
االستغالل في نشاط الكيان مستقبال، باستثناء الحاالت التي قد تكون لإلدارة نية التصفية او وقف 

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

o  استخدام أعمال المدققين الداخليين: 651المعيار الجزائري للتدقيق 

يعالج هذا المعيار شروط فرصة انتفاع المدقق الخارجي من اعمال التدقيق الداخلي إذا 
تبين له أن وظيفة التدقيق الداخلي بامكانها أن تكون ذات داللة للقيام بمهمته، كما ال يعالج 

يقدم فيها االعضاء الفرديين للتدقيق الداخلي المساعدة المباشرة للمدقق الخارجي في الحاالت التي 
 .  يوضح العالقة بين وظيفتي التدقيق الداخلي والخارجيو . أداء إجراءات التدقيق

o  استخدام أعمال خبير ُمعين من طرف المدقق : 691المعيار الجزائري للتدقيق 

عندما يستعين بخبير يختاره للقيام بمراقبة خاصة يعالج هذا المعيار واجبات المدقق 
تتطلب خبرة في ميدان آخر غير المحاسبة والتدقيق، إضافة إلى كيفيات األخذ باستنتاجات 

 .  كما يساعده في جمع العناصر المقنعة الكافية والمالئمة. الخبير
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 512 - 532 – 524 – 132المعايير   :الرابعقرر الم ( د

المتضمن المعايير  11/24/1245المؤرخ في  22المالية رقم  بناء على مقرر وزارة
صدرت أربعة معايير تهدف لتدقيق الكشوف المالية وجميع أشكال مهام التدقيق  ،الجزائرية للتدقيق

 1 :نلخصها فيما يلي. قانونية كانت أو تعاقدية

o  وثائق التدقيق : 901المعيار الجزائري للتدقيق 

لية التي تقع على عاتق المدقق إلعداد وثائق تدقيق الكشوف يعالج هذا المعيار المسؤو 
ليها أو المالية، ويقصد بمصطلح التوثيق ملفات العمل التي يعدها المدقق أو تلك التي تحصل ع

، قد تكون على شكل ورق أو شريط أو تقرير الكتروني أو أي دعامة احتفظ بها في إطار أدائه
 .حفظلعطيات القابلة للقراءة وواضحة أثناء المدة القانونية لأخرى تسمح بالمحافظة على كافة الم

o  اعتبارات خاصة   –العناصر المقنعة : 115المعيار الجزائري للتدقيق 

يعالج هذا المعيار مدى اعتبار المدقق عند حصوله على عناصر مقنعة كافية ومناسبة، 
حصاء القضايا والنزاعات فيما يخص جوانب محددة تمس وجود المخزونات وحالتها، اكتمال ا

 .  التي تلزم الكيان، وتقديم المعلومات القطاعية في إطار تدقيق الكشوف المالية

o  الّسبر التدقيق : 101المعيار الجزائري للتدقيق 

االحصائي والغير احصائي لتحديد ( االختبار)يعالج هذا المعيار طريقة استخدام السبر 
 ،تفصيلية وتقييم نتائج الّسبرالمراجعات الءات االختيار و واختيار عينة ما، ووضع فحوص الجرا

كما يهدف المدقق الذي يستعين بالسبر للحصول على قاعدة معقولة يستخرج منها االستنتاجات 
 .حول المجتمع االحصائي الذي اختار منه العّينة

o  ت المحاسبية تدقيق التقديرات المحاسبية بما فيها التقديرا: 191المعيار الجزائري للتدقيق
 للقيمة الحقيقية والمعلومات الواردة المتعلقة بها 

يعالج هذا المعيار واجبات المدقق المرتبطة بالتقديرات المحاسبية المتعلقة بها في إطار 
تدقيق الكشوف المالية، وتتضمن الواجبات المطلوبة التي تخص اإلختالالت المتعلقة بالتقديرات 

 .  يز محتملة أدخلتها اإلدارةالمحاسبية وتقدم مؤشرات تح
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  يمهنال قواعد السلوك: 19الوحدة رقم 

ألي مهنة قواعد ومبادئ سلوكية تحكم تصرفات أصحابها نحو المجتمع الذي يتواجدون فيه والبيئة       
تم  ،4442التي يعملون بها، لذلك فقواعد السلوك المهني التي أصدرها المجمع األمريكي للمحاسبين عام 

، لكونها تأخذ المتطلبات دققرها عبر عدة سنوات لتعتبر اإلرشاد الذي يجب أن يلتزم به المتطوي
 .  الثقةدرجة على اآلخرين مما يعكس المزيد من  دققوالواجبات األخالقية وتأثير عمل الم

 يالمهن قواعد السلوكتعريف  -4

ية التي تلزم جميع الفئات المهني هي مجموعة من المبادئ والقيم األخالقآداب السلوك قواعد و   
كما تتضمن  واألفراد الذين يتفاعلون في المجتمع خالل أدائهم لواجباتهم ومسؤولياتهم المنوطة بهم،

الواجبات األخالقية اختيار الذات لمعايير الصواب والخطأ، ليضع المجتمع دليل أخالقي مكتوب أو غير 
آخر بمعنى  .خرين في سبيل كبح رغبات األنانيةاألفراد بالتعامل به مع اآلمن مكتوب يلزم مجموعة 

كز على وضع مقاييس أو معايير للصواب التي على أساسها يمكن التعرف تير  المهنة خالقياتأمحور 
تفرضها المهنة على نفسها وعلى التي قيود التمثل قواعد السلوك المهني أن أي على التصرفات الخاطئة، 

 . المتوصل إليها الثقة في نتائج األعمال أعضاءها لاللتزام بها من أجل كسب

 يمهنقواعد السلوك الالمبادئ العامة ل-9

 1 :فيما يلي نذكرها بإيجازعدة مجاالت  تدقيقتشمل المبادئ العامة آلداب وسلوك مهنة ال  

المحترف أن يكون صادقا ومستقيما في كل عالقاته المهنية  دققالميجب على  :االستقامة والنزاهة (أ 
وهذا يتطلب أن ال يرتبط اسمه بأي تقارير أو  ودة العمل واضفاء درجة الثقة المطلوبةلتحسين ج

 :معلومات أو اتصاالت إذا كانت
 .بيانات مالية محرفة أو مضللة تحتوي -
 .توي على معلومات أو كشوفات حسابية معدة بإهمال أو تقصيرتح -
أو فيها نوع من  غير مكتملة بسبب الحذف أو زائدة بسبب اإلضافة غير المسؤولة -

 .الغموض
                                                 

 . 000 ص، مرجع سابق، علي عبد القادر الذنيبات 1
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يجب أن يعمل المدقق بدون تحيز ألي طرف وان ال يسمح لتضارب المصالح ان تؤثر : الموضوعية (ب 
وأن عمله . على عمله، وان ال يقوم بتحريف الحقائق عن علم أو أن يخضع حكمه المهني ألي تأثيرات

يال المراجع أو التمسك بأفكار ال يعارض المنطق وقابل للتنفيذ على ارض الواقع أي ال تنسج من خ
 .   مثالية غير معمول بها

أن يحصل المدقق على مستوى من المعرفة المهنية والمهارة المطلوبة  :الكفاءة والعناية المهنية (ج 
ليحافظ عليها في أداء خدماته المهنية بالشكل المناسب، كما يسعى لتطوير تلك المعارف والمهارات 

 .أداء عمل مساعديهلى عهنية المطلوبة، ويكون مشرفا ومراقبا بما يتفق مع المعايير الم

على سرية المعلومات التي أطلع عليها بحكم عمله وأن ال يستخدمها  دققالمحافظ أن ي: السرية (د 
 . لتحقيق مصالح شخصية له أو لطرف آخر باستثناء حاالت كتقديم أدلة إثبات في النزاع القضائي

  : يتحمل المسؤولية تجاه عدة أطراف نذكرها فيما يلي على المدقق أن: ةمسؤوليال( ه

تتمثل في المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، ال يتم التعاقد على : تجاه العمالء -
 ..األتعاب المشروطة كعدم دفع األتعاب إذا لم يتوصل إلى النتائج المتفق عليها

ات اسندت لزميله حاليا لعدم معرفة بعض تتمثل في عدم قيام المراجع بتقديم خدم: تجاه الزمالء -
 .ض األتعاب لمنافسة الزمالءي، أو تخفدققالحقائق، أو وجود قوة قاهرة أجبرت تغيير الم

تتمثل في األعمال المخلة بالكرامة، أو إعالن الخدمات بطريقة غير أخالقية : تجاه المجتمع -
     . ما ينافي طبيعة عمله أو مضللة، أو كأن يدفع رشاوي أو يحصل على عموالت ألي غرض

  يالمهنقواعد السلوك أهداف  -0
 1:تهدف قواعد السلوك المهني إلى تحقيق عدة أغراض أهمها ينحصر فيما يلي

 .للحفاظ على كرامتها ودعم تقدمها بين مختلف المهن تدقيقرفع مستوى مهنة المحاسبة وال -
 .رعاية مصالحهم المادية والمعنويةن مع دققيتنمية روح التعاون المشترك بين المحاسبين والم -
 .نظيم المهنةتدعيم وتكملة النصوص القانونية واألحكام التي وضعها المشرع لت -
 أعمالهم ، كوندققيني خدمات المحاسبين والمستخدمبث الطمأنينة والثقة في نفوس جمهور م -

 .   رفيعة المستوىدقيقة و مهنية تلتزم بمعايير فنية ومستويات علمية و 
                                                 

 .24، ص 1241 عمان، األردن، ،ولىالطبعة األ، وائل، دار تدقيق الحسابات االطار النظري، يهاب نظمي، هاني العزبا 1
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 اع قواعد أخالقيات المهنةأنو  -9
  1 :أهمها تبعا للزاوية التي ينظر منها، من إن الباحث في قواعد السلوك المهني يجدها عدة أنواع    

  :الجهة التي وضعتهاالسلطة أو من حيث ( أ

المشرع وتلك المبادئ التي تنص عليها القوانين ضعها هي تلك القواعد التي ي :قواعد قانونية -
مهنة تنظيم قانون هنة أو التي تحكم الرقابة الخارجية على حسابات الشركات، مثل المنظمة للم

النظام المحاسبي المالي، قانون قانون ، قانون الشركات، السنوية وانين الماليةة، قالمحاسب
 ...الضرائب، قانون النقد والقرض

كالمجلس الوطني المبادئ واألحكام التي تصدرها السلطة الوصية  هي تلك :قواعد تنظيمية -
للمحاسبة، المنظمات المهنية من نقابات ومعاهد وجمعيات لحث أعضائها على التمسك بآداب 

 .  ..المعايير الجزائرية للتدقيق، النصوص التنظيمية للهيئات: ، مثلوقواعد سلوك المهنة

  : ووسيلة اثباتها من حيث شكل اصدارها( ب

صادرة من السلطة التشريعية أو السلطة سواء كانت  هي تلك الوثيقة المكتوبة :قواعد مكتوبة -
 .  التنفيذية في البلد أو حتى كانت تعليمات ونشرات صادرة من المنظمة المهنية الوصية

يلتزمون بإتباعها واحترامها، و هي تلك المبادئ التي يتعارف عليها اصحاب المهنة : قواعد عرفية -
 .  إصدارها في وثيقة كتابيةالحاجة إلى ب والتقاليد دون لكونهم يعتبرونها دستورا أخالقيا من اآلدا

 :أهم نصوص قواعد السلوك المهني -1
 ،للمحاسبين القانونين عربييمكن إجمال قواعد سلوك مهنة التدقيق كما وردت في منشورات المجمع ال

ه القواعد نصًا وروحًا، التي تعتبر أكثر شموال والتي تلزم كل من يرغب في مزاولة مهنة التدقيق االلتزام بهذ
  2 :بإيجازعرضها بعضها ويمكن 

ال يحق للعضو أن يسمح ألي شخص أخر أن يزاول المهنة بصفته ممثال له وان يستعمل اسمه  -
 .إال إذا كان شريكه أو موظفا يعمل كل الوقت في خدمته

                                                 
 .21، ص سابق مرجع، علم تدقيق الحسابات، خالد أمين عبد اهلل 1
 .23، ص مرجع سابق، يهاب نظمي، هاني العزبا 2
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نات المالية ال يحق ألي عضو أن يوافق أو يشهد أو يقدم رأيا يتعلق بصحة الحسابات او البيا -
 . التي لم تدقق أو تراجع تحت إشرافه أو إشراف أي شخص يمثله

ال يحق ألي عضو أن يعد أو يوقع أو يبدي رأيا يتعلق بأي تقرير أو بيان حسابي إذا كان يعلم  -
 .و يخفي أو يحذف حقائق ينتج عنها تحريف فعليأيحتوي على مواد مغايرة للواقع،  هأن

ارتكاب عمل مشين بحق المهنة عند إبداء رأيه حول بيانات حسابية  يكون العضو مذنبا عندال  -
 .تأديبيةلجنة الالقام بفحصها ويكون عرضة للطرد من الجمعية بناء على توصيات 

على العضو أال يبدي رأيا في البيانات الحسابية ألي مؤسسة إذا كان يملك أو مفوضا المتالك  -
 .معنويةهذه المنفعة مادية و كانت اء و سمنفعة مالية في تلك المؤسسة 

ال يجوز ألي عضو أي يغري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي عميل بواسطة منشورات أو  -
 ..تعيينهبهدف إعالنات أو باالتصال الشخصي أو المقابالت أو إغراء محاسبين آخرين 

ق باسم ال يجوز ألي عضو أن يعلن عن خدماته المهنية إال باستعمال أوراق وملفات التدقي -
 ..  المكتب وكل ما يتعلق بهوية المكتب كالعنوان، الهاتف، اسم الشركة، رقم االعتماد، وغيرها

ال يجوز ألي عضو أن يؤدي أو يقبل عمولة، سمسرة، مشاركة في األجور وغيرها إلى أو من  -
 .. أشخاص غير محاسبين بصفتهم تابعين لمصالح العمالء

ل اسمه مقرونا بأي تقدير لألرباح المرتقبة من معامالت ال يجوز ألي عضو أن يسمح باستعما -
 .مستقبلية

ال يحق ألي عضو أن يعرض خدمة أو يقدمها فعال مقابل أجر متوقف على النتائج المحققة بعد  -
 . تأدية الخدمة

 .للحصول على خدمات مهنيةزميله ال يجوز ألي عضو أن يدخل في مضاربات كمنافسة  -
ّسر ال يبوح به إال كونها المعلومات المحصل عليها من أي عميل على العضو أن يحفظ جميع  -

 .بإذن العميل أو القضاء
على العضو أن يسير حياته الخاصة بطريقة ال تنقص من كرامة المهنة، وأي حكم قضائي يدين  -

 .هيئة التي ينتمي إليهاالعضو بجنحة ارتكبها يعتبر سببا كافيا لشطب اسمه من ال
 . هلحتى أن يجيز ألحد موظفيه أن يقدم لعمالئه أية خدمات ال تجوز ال يجوز ألي عضو   -
ال يجوز ألي عضو كلف بقيام عمل معين بوساطة محاسب قانوني آخر أن يتوسع في تقديم  -

 .خدمات خارجة عن نطاق المهمة األصلية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة
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 في الجزائر ماليمدقق الال: 11وحدة رقم لا
سم في الدول هذا االإال أن يطلق " مدققال"ى الشخص الذي يقوم بعملية التدقيق لفظ يطلق عل

محافظ الحسابات في الدول الفرنكوفونية، الذين يقومون بمهام مستمرة حول التحقق  االنجلوساكسونية، أو
المستعمر  كون 1.وتقديم شهادة حول حسابات الشركة إلبداء الرأي واضفاء درجة الثقة على تلك الحسابات

في شقها المالي، كما منها اإلدارة الجزائرية خاصة عمل الفرنسي ترك خلفية عميقة في تنظيم وسير 
 ...  كالمراجع، الفاحص، المحاسب القانونيللمدقق ميات مرادفة أخرى توجد تسنضيف أنه 

 المتعلق 1242يونيو  14المؤرخ في  24-42أصدر المشرع الجزائري قانون المحاسب رقم 
بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، كونه المرجع القانوني لتنظيم مهنة 
المحاسبة والتدقيق في الجزائر، وعليه يمكننا االعتماد عليه في عرض النصوص القانونية المرتبطة بمهنة 

 .   التدقيق الممارسة من طرف محافظ الحسابات

 :(محافظ الحسابات)المدقق تعريف  -5

( المدقق)ي عد محافظ الحسابات : " على ما يلي 24-42من نفس القانون  11 رقم تنص المادة
كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة المصادقة على صحة حسابات 

  2."الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع المعمول بها

تعين الجمعية العامة : " من القانون التجاري الجزائري تنص على 1مكرر  245أما المادة رقم 
للحسابات او اكثر لمدة ثالث سنوات، تختارهم من بين المهنيين المسجلين ( محافظ)للمساهمين مندوبا 

على جدول المصف الوطني، وتتمثل مهمتهم الدائمة، باستثناء أي تدخل في التسيير، في التحقيق في 
كما يدققون في صحة . ومراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها ،اق المالية للشركةالدفاتر واألور 

المعلومات المقدمة في تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى 
    3 ..."المساهمين، حول الوضعية المالية للشركة وحساباتها

                                                 

 1 Mohktar BELAIBOUD, Pratique de l’audit, Edition BERTI, Alger,2011, p 11. 
 2

 الجريدة الرسمية، المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 14/26/1242المؤرخ في  24-42القانون رقم   
 .2، الجزائر، ص 44/22/1242الصادر بتاريخ  11، العدد زائريةالج

، 1222، ، الجزائرمراقبة شركات المساهمةلقانون التجاري، الكتاب الخامس في الشركات التجارية، الفصل الثالث شركات المساهمة، القسم السابع ا 3
 .455ص 
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 : شروط االلتحاق بالمهنة  -1

  1:مهنة محافظ الحسابات في الجزائر يجب أن تتوفر فيه الشروط اآلتية لممارسة

 أن يكون جزائري الجنسية، -

أن يكون حائزا على شهادة جزائرية ممارسة المهنة من معهد التعليم المختص التابع لوزارة  -
 المالية أو شهادة معترف بمعادلتها،

 أن يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، -

 ون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف المهنة،أن ال يك -

 أن يكون معتمدا من وزير المالية ومسجال في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، -

بعد االعتماد وقبل القيام بأي عمل يجب على محافظ الحسابات ان يؤدي اليمين أمام المجلس  -
 . هالقضائي المختص اقليميا لمحل تواجد مكتب

 :المالي صفات المدقق -0

هناك عدد من الصفات التي يجب أن يتحلى بها مدقق الحسابات باإلضافة إلى اإللمام  
 2:بالمعلومات والعلوم المرتبطة بعمله منها

يكون محافظا على أسرار العميل الذي يدقق أعماله وان ال يقوم باإلفصاح عن أية معلومات  -
 .يطلع عليها خالل عمله

 .ا ومواكبا لكل التطورات الحديثة في القوانين والتشريعاتيكون عملي -

 .يكون حرا غير تابعا ألي جهة إال لضميره وان يهتم بمصلحة عمله على مصالحه الشخصية -

 .يتصف بالصبر بحيث طبيعة عمله روتينية مما تؤدي إلى الملل -

مرتبطة  يكون عمله في مجال اختصاصه وأن يقدم النصيحة عندما تطلب منه إذا كانت -
 .بعمله

                                                 

 1
 .5، ص مرجع سابق، 24-42القانون رقم   
 .64، ص مرجع سابق لد راغب الخطيب،محمد فضل مسعد، خا 2
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 .درا على التعبير بوضوحقاأمينا وواقعيا  ،مستقال في رأيهمع الغير، يكون لبقا في التعامل  -

 .ال يقبل أي عمل إال بعد أن يتفهم طبيعة نشاط العميل ويقتنع بصحته -

 :المالي حقوق وواجبات المدقق -9

 :المالي حقوق المدقق ( أ

 1 :فيما يليأهمها جزائري بعدة حقوق تتمثل وفق القانون الالمالي يتمتع المدقق          

 ،والمراسالت ،والميزانيات ،االطالع في أي وقت وفي عين المكان على السجالت المحاسبية -
  ؛وبصفة عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة او الهيئة ،والمحاضر

كل التوضيحات والمعلومات وأن  ،يطلب من القائمين باالدارة واألعوان والتابعين للشركة أو الهيئة -
 ؛يقوم بتفتيش كل ما يراها الزم

يطلب من األجهزة المؤهلة الحصول في مقر الشركة على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة  -
 ؛أو مؤسسات أخرى لها عالقة مساهمة معها ،بها

محاسبيا  يقدم القائمون باإلدارة في الشركات كل ستة أشهر على األقل لمحافظ الحسابات كشفا -
 ؛يعد حسب مخطط الحصيلة والوثائق المحاسبية التي ينص عليها القانون

يعلم محافظ الحسابات كتابيا في حالة عرقلة ممارسة مهمته، هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام  -
 ؛القانون التجاري

نية للحسابات مراعاة معايير التدقيق والواجبات المهنية المحددة مع كيفية أداء مهمة الرقابة القانو  -
 ؛وسيرورتها في إطار رسالة مرجعية يحددها دفتر الشروط الذي تعهد به

يحضر محافظ الحسابات الجمعيات العامة كلما استدعى للتداول على أساس تقريره ويحتفظ بحق  -
 ؛التدخل في الجمعية المتعلقة بأداء مهمته

كما ال يمكن تعين نفس . رة واحدةسنوات قابلة للتجديد م( 3)تحدد عهدة محافظ الحسابات بثالث  -
 ؛سنوات( 3)محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين إال بعد مضي ثالث 

                                                 

 1
 .6، ص مرجع سابق، 24-42القانون رقم   
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في حالة عدم المصادقة على حسابات الشركة أو الهيئة المراقبة خالل سنتين ماليتين متتاليتين،  -
لة ال يجرى يتعين على محافظ الحسابات إعالم وكيل الجمهورية المختص اقليميا وفي هذه الحا

 ؛تعديل العهدة
تحدد الجمعية العامة او الهيئة المؤهلة المكلفة بالمداوالت، أتعاب محافظ الحسابات في بداية  -

مهمته، وال يمكن أن يتلقى أي أجرة او امتياز مهما كان شكله باستثناء األتعاب والتعويضات 
  ؛المنفقة على مهمته

حوال على أساس النتائج المالية المحققة من ال يمكن احتساب األتعاب في أي حال من األ -
 ؛الشركة أو الهيئة المعنية

يمكن أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية، ويجب عليه ان يلتزم بإشعار مسبق مدة  -
 ؛أشهر ويقدم تقريرا عن المراقبات واإلثباتات الحاصلة( 3)ثالثة 

 من االلزامية القانونية لتعيين محافظ الحسابات، ال يعفي وجود هياكل داخلية للمراجعة بالشركة -
سنوات ابتداء من أول ( 42)يتعين على محافظ الحسابات االحتفاظ بملفات زبائنه لمدة عشر  -

 .يناير الموالي آلخر سنة مالية للعهدة

 :  المالي واجبات المدقق ( ب

ثائق الشركة أو حددت للمدقق عدة واجبات تنحصر في المهام المسندة إليه وتخص فحص قيم و 
  1 :الهيئة المراقبة ومطابقة المحاسبة للقواعد المعمول بها، دون التدخل في التسيير وتتمثل فيما يلي

يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات ال سنة المنصرمة  -
 ؛وكذا االمر بالنسبة للوضعية المالية وممتلكات الشركات والهيئات

يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه  -
 ؛المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص

يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول اجراءات الرقابة الداخلية المصادق عليها من مجلس  -
 ؛اإلدارة ومجلس المديرين أو المسير

االتفاقيات بين الشركة التي يراقبها والهيئات التابعة لها أو بين المؤسسات التي  يقدر شروط ابرام -
 ؛تكون فيها للقائمين باإلدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة

                                                 

 1
 .2، ص المرجع نفسه  



 اإلجراءات العملية للتدقيق المالي: لوالباب األ 
 

- 42 - 

 

يعلم المسيرين والجمعية العامة أو الهيئة المداولة المؤهلة، بكل نقص قد يكتشفه أو اطلع عليه،  -
 ؛بيعته أن يعرقل استمرار استغالل المؤسسة أو الهيئةومن ط

يصادق على صحة وانتظام الحسابات المدعمة والمدمجة بصورتها الصحيحة على أساس الوثائق  -
 ؛المحاسبية وتقرير محافظي الحسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار

ال في الحاالت المنصوص عليها في القانون ال كتم السر المهني تحت طائلة قانون العقوبات، إ -
سيما بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين، واجب إطالع اإلدارة الجبائية على الوثائق المقررة، بناء 

  ؛إرادة موكليه، أو استدعائه للشهادة امام لجنة االنضباط
ة وصورتها إعداد تقرير المصادقة بتحفظ او بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوي -

الصحيحة، أو رفض المصادقة المبرر، أو تقرير المصادقة على الحسابات المدعمة والمدمجة، 
 . أو تقارير خاصة أخرى حسب المهام المطلوبة في العقد

 المالي المدققوعزل تعيين  -1

 :المالي تعيين المدقق ( أ

طرف تدقيق سواء من الملية هم مصلحة في عليتم تعيين المدقق من طرف مستخدمي القوائم المالية و     
 1:ِقبل تعيين منينص على الإال أن قانون الشركات أو أطراف أخرى،  إدارة المنشأة، المساهمين

 ،لجنة التأسيس خالل فترة تأسيس المنشأة -

 ،الجمعية العامة للمساهمين خالل حياة المنشأة  -

 ،ذار المدقق المعينالمدقق أو اعت مراقب الشركات في حالة إهمال المساهمين من انتخاب -

 .وزير المالية أو بالتفويض منه في حالة الشركات المساهمة من طرف الدولة أو ما شابهها -

 :المالي عزل المدقق ( ب

لعدة أسباب عن طريق الهيئة العامة للمساهمين كون المعين فيها المؤسسة من عزل المدقق يكون   
تدقيق ويحق لهذه الهيئة عزله أو إعادة تعيينه ومن المدقق يعتبر الوكيل عن المساهمين للقيام بمهمة ال

 .الممكن أن يتم عزل المدقق إما بسبب الوفاة أو االستقالة أو عجز تام أو فقدان األهلية الشرعية

                                                 
 .61، ص هسنفمرجع ال 1
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كما يمنع عزل المدقق خالل السنة المالية حتى ال يكون هناك عزل تعسفي، كما يجب توضيح  
عطاء الحق للمدقق للدف عدة إلى ذلك يرجع ، و اع عن نفسه أمام الجمعية العامة للمساهمينأسباب العزل وا 

منها المرتبطة بالشركة محل التدقيق، أو بطبيعة العمل وقواعد السلوك المهني أو غيرها من أسباب 
 . األسباب األخرى

 : المهنةممارسة تنافي وموانع  -6
 1 :لقيام باألعمال التاليةتوجد أعمال تتنافي مع مهنة محافظ الحسابات كما يمنع أيضا من ا

الجمع بين ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ حسابات والمحاسب المعتمد لدى نفس الشركة  -
 المتعاقد معها،

 لما يكون منتخب في كل عهدة برلمانية أو في الهيئة التنفيذية للمجالس المحلية المنتخبة،  -
 فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير مباشرة،القيام مهنيا بمراقبة حسابات الشركات التي يمتلك  -
 القيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة أم بالمساهمة أو االنابة عن المسيرين، -
 قبول ولو بصفة مؤقتة، مهام المراقبة القبلية على أعمال التسيير، -
 قبول مهام التنظيم في محاسبة المؤسسة أو الهيئة المراقبة او االشراف عليها، -
 وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها،ممارسة  -
 شغل منصب مأجور في الشركة التي راقبها بعد أقل من ثالث سنوات من انتهاء عهدته، -
يمنع السعي بصفة مباشرة أو غير مباشرة لدى الزبون طلب مهمة او وظيفة تدخل ضمن  -

 .اختصاصاته

 :تحديد أتعاب المدقق -0

 2:ديد أتعاب المدقق يتوجب مراعاة عدة عناصر ذات العالقة بالعمل المقدم تتمثل فيما يليلتح
عدم ترك تحديد األتعاب لهيئة أو شخص يخضع عملها أو عمله للتدقيق، ذلك لتجنب تأثيره على  -

 .المدقق أو مساومته بشأن األتعاب وعملية التدقيق مما يفقد المدقق حياده واستقالليته
 .لزمن المستغرق في عملية التدقيقتعاب مع ما يبذل المدقق من جهد في عمله أي اتناسب األ -

                                                 

 1
 .44، ص المرجع نفسه  
 .38 ، صمرجع سابق، ايهاب نظمي، هاني العزب 2



 اإلجراءات العملية للتدقيق المالي: لوالباب األ 
 

- 44 - 

 

 .عدم ارتباط األتعاب بالنتائج التي يصل اليها المدقق -
 .الضريبية وغيرها كاالستشارات الخدمة المطلوبةطبيعة ونوع العملية أو  -
 .عمليةمستوى ودرجة التأهيل العلمي والخبرة العملية والمهارة المطلوبة لل -
 .تحديد مدى مسؤولية المدقق للمهمةحجم المشروع وتعدد عملياته وفروعه واقسامه مع  -
 .الوقت الالزم إلنجاز العمل المطلوب منه والفترة المعنية كنهاية السنة أو خالل السنة -
 .عملية التدقيق مثل رواتب المساعدين، مصاريف التنقل، اللوازم المكتبيةبالمصاريف المباشرة  -
 . ة العميل على الدفع ومدى أهمية تقرير المدقق لهقدر  -

  :المالي مسؤوليات المدقق -5

احترامه من خالل تصرفاته ومدى التزامه بالسلوك المهني و حافظ الحسابات تنبع مسؤولية م 
، مما قد يتم مساءلته من عدة أطراف حسب طبيعة وحجم الضرر المسبب للغير التدقيق لمعايير

    1:وتتمثل في

  :سؤولية التأديبيةالم ( أ

قد يحال المدقق على اللجنة التأديبية على مستوى الهيئة المنظمة للمهنة حسب درجة الخطورة 
 . ..التنبيه، اإلنذار، إيقاف مؤقت، الشطب من الالئحة: المرتكبة والضرر الالحق بالعميل فنجد منها

  :ائيةز المسؤولية الج ( ب

طاء والمخالفات المرتكبة تضر بالمجتمع كالتزوير، ائية عندما تكون األخز تعتبر المسؤولية ج
، أما العقوبات المترتبة عن هذه التصرفات ..اكتتابات صورية لألسهم، توزيع أرباح وهمية، إخفاء حقائق

 ...الحبس، الشطب من ممارسة المهنة، غرامات مالية: نجد صحة ثبوتهابعد التأكد من 

  :المسؤولية المدنية( ج    

ولية المدنية للمدقق عند إلحاق الضرر بالعميل أو أطراف أخر ى لها عالقة بعملية تنتج المسؤ 
التدقيق، ويعتبر المدقق مسئوال بتعويض الضرر للجهة المتضررة نتيجة اإلهمال أو التقصير أو إخفاقه 

تعويض حق العقد المبرم بينه وبين العميل، وقد يسقط أو لقانون لالمحددة له وفقا  ،في القيام بواجباته
 .الضرر لمدة زمنية معينة على عكس الجريمة التي ال تسقط دعوى الحق العام

                                                 
 .61، ص مرجع سابقمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب،  1



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : ثانيالباب ال
  يلاملتدقيق الل اإلجراءات العملية
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 تمهيد

أصبحت لنا خلفية نظرية حول كل ما يتعلق  ،بعد عرض اإلطار النظري لمهنة التدقيق المالي
حسب  ،التدقيق الماليكملة جانب اإلجراءات العملية لمهنة تطلب علينا تي بالمدقق ومهنة التدقيق،

المحركة للنشاط األساسية تدقيق الدورات تقديم قد نركز على  ،البرنامج المقرر في هذا المقياس
عرضة للمخاطر المحيطة االقتصادية كونه أكثر حركية و أنشئت من أجله المؤسسة الذي  ،التشغيلي

 :الشكل التاليمحاور دورات النشاط التشغيلي في المؤسسة االقتصادية نلخصه في  ، في حين أهمبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وحدات أساسية( 5)خمسة إلى قسم الباب الثاني الخاص باالجراءات العملية نوعليه 

 .آليات سير عملية التدقيق -

 .الموردين -تدقيق دورة المشتريات  -

 .واإلنتاج تدقيق دورة التخزين -

 .الزبائن -ة المبيعات تدقيق دور  -

 .(الخزينة)تدقيق دورة النقديات  -

 

 النقديات

 

 املبيعات املشتريات

 التخزين

 

 الزبائن

 

 املوردين

 

 التحصيالت التسديدات

 الدورة التشغيلية في املؤسسة الاقتصادية: 70الشكل رقم 
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 آليات سير عملية التدقيق :  16لوحدة رقم ا
لقيام المدقق بعمله على أكمل وجه يجب أن تكون لديه رؤية واضحة المعالم في كيفية سير 

لعدم خطيط في عملية التبعين االعتبار  اخذآمن قبول المهمة إلى تحرير التقرير،  ،عملية التدقيق
كي لتدقيق، معتمدا في ذلك على أدوات العمل المطلوبة لعملية االمؤسسة الخاضعة لفي عرقلة مهامه 

 .   وفق أساليب معينة تجتمع فيها الخبرة والكفاءة المهنية العاليةمهامه تساعده في القيام ب

 خطوات عملية التدقيق -5

، ة تحددها مهام مفصلة وفق معايير التدقيقخطوات أساسيتجرى عملية التدقيق بناء على         
 :غالبا ما تنحصر في الخطوات التاليةو 

 خطوات عملية التدقيق : 18الشكل رقم 

 المهام األساسية وفق معايير التدقيق   خطوات العمل
 142المعرفة الشاملة لألمر بالمهمة  -  قبول المهمة

 345م الرقابة الداخلية التعرف على المؤسسة ونظا -  تقييم المخاطر والتخطيط
 312تقييم المخاطر مع مستوى قبول األخطاء  -
 322خطة العمل المتبعة  -

إجراءات التنفيذ ذات الصلة 
 بتقييم المخاطر

 332التكيف مع سير عملية التدقيق  - 
 522تقييم نظام الرقابة الداخلية بعد فحص عينات  -
  512إلى  522الرقابة المادية واالجراءات التحليلية  -

 562األحداث الالحقة  -  أعمال نهاية المهمة
 552رسالة التأكيد  -
 ... 132مجلة توثيق التدقيق  -

 تقرير شامل، تقرير خاص، تقرير لمجلس اإلدارة،  -  تحرير التقرير
 ( 4525و 225، 222... )تقرير عن نظام الرقابة الداخلية -

Source : Robert OBERT,Marie-Pierre Mairesse, Comptabilité et Audit, 2
e
 édition, Dunod, Paris, 2009, p 

435.  
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 برامج عملية التدقيق -9

، مهمة عمل المتبعة في فحص الدفاتر والسجالت وما تحويه من بياناتالهي عبارة عن خطة     
د يحدمتبعة في سبيل ذلك مع تهذه الخطة على االهداف الواجب تحقيقها، والخطوات الرسم كما ت

  1 :يوجد نوعين من البرامجونشير أنه سب لكل خطوة والشخص المسؤول عن تنفيذها، التوقيت المنا

 (مرسوم مسبقا)ثابتة تدقيق برامج  ( أ

من  دققنموذجية ثابتة تحتوي على خطوات العمل التي يطلبها الم برامجعبارة عن هي 
 :هاأهم منعديدة نذكر النوع مزايا ولهذا مساعديه للتقيد بها، 

o  تباعهالخطوات العمل الواجب اصريحة وواضحة تعتبر تعليمات. 

o خطة العملفي  حكملتل ضرورية في المشاريع الكبيرة المتشعبة. 
o ومساعديه حسب خبرته وكفاءته وتخصصه دققتساعد على تقسيم العمل بين الم. 
o اتخاذ بعض االجراءات أو الخطوات دعلى عدم التكرار أو السهو عن دققتطمئن الم. 

o  في حالة غياب مساعد آخردون عناء أو ضياع الوقت المساعدين على تسهل العمل. 
o  مراقبة عمل المساعدينكما يستخدم كأداة  ،النزاعاتحل يعتمد عليها كدليل في.  

 (تنجز أثناء التنفيذ) برامج مراجعة متدرجة( ب

، أما التفاصيل وحجم تدقيقعلى تحديد الخطوط العريضة لعملية الأوال يحتوي هذا النوع 
ذا حسب الظروف المالئمة، من مزاياهعملية التدقيق يتم برمجتها اثناء تنفيذ وما شابهها الختبارات ا

في  ،ومساعديه مجال واسع الستخدام خبراتهم ومهاراتهم الفنية دققيترك للمالنوع من البرامج انه 
 . من الخطوات واإلجراءات العملية اتباع ما يرونه افضل ومناسب لعملهم

 ل المدققأدوات عم-0

لتحقيق األهداف  ،يملك المدقق أدوات عمل يحرص على استعمالها بشكل سليم مع مساعديه
 .التدقيقراحل عملية كل مرحلة من ممع تالئم تالمرسومة مسبقا وفق برامج عمل معينة 

  
                                                 

 .453 ، صمرجع سابق، لم تدقيق الحساباتع، خالد أمين عبد اهلل 1
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 : أوراق التدقيق (أ 

بهدف لعمل يجب عليه أن يحتفظ بها في ملفات ا مدققعند جمع أدلة االثبات المؤيدة لرأي ال
 1:وهما نوعين لرجوع إليها عند الحاجةا

 ،لها صفة االستمراريةعلى البيانات الثابتة عن المشروع محل التدقيق يحتوي  :دائمالملف ال -
 : مالية واحدة تتضمن ما يليوال تقتصر فائدتها على سنة 

o اسم العميل وعناوين مكاتبه المسجلة، مصانعه وفروعه ووكالئه... 

o الهيكل التنظيمي، القانون الداخلي، العقد انونية للشركة، طبيعة النشاط، القطبيعة ال
 ...، السجل التجاريالتأسيسي

o األنظمة المحاسبية المستغلة، السجالت والدفاتر، القوائم المالية للسنوات السابقة. 

o قرارات مجلس اإلدارة، محاضر الجمعية العامة للمساهمين، العقود والصفقات ... 

محل المالية تتعلق بالسنة يحتوي على البيانات الجارية المتعلقة بعملية التدقيق  :جاريالملف ال -
 :تتضمن ما يلي ،الفحص
o ،نسخ من الوثائق الخاضعة للفحص مراسالت المدقق، برامج العمل، 
o المرسلة للغير والمصادقاتوالحوارات مع المسؤولين والعمال، الستفسارات ا، 
o للسنة محل الفحص اليةمحاضر الجرد، القوائم الم... 

 :عالمات التدقيق (ب 

أثناء قيامه بعملية التدقيق، فعندما ينتهي من على المدقق أن يستخدم عالمات ورموز خاصة   
بسرية هذه  يحتفظ مع مساعديهيفيد تدقيقها وعليه أن برمز خاص  اؤشر عليهتدقيق خطوة ما، ي

ال أنتفت عنها صفة عليها متفق معينة ال توجد عالمات نشير أنه ، كما الرموز بين جمهور المدققين وا 
موضوعة في قائمة موضح بها الرمز رموز خاصة أومكتب تدقيق له كل مدقق السرية، بل نجد 

وداللته ليظل مساعدوه يسيرون بنظام رمزي موحد يسهل معه على المدقق متابعة أعمالهم، ومن أمثلة 
     X          ●  ○  ≠  ≈=      ∑: عالمات التدقيق نجد

                                                 
 .456، 451 ص ، صالمرجع نفسه 1
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 :مذكرات التدقيق (ج 

تحتاج إلى استفسارات وايضاحات أمور أثناء قيامه بعملية التدقيق المدقق عترض كثيرا ما ت  
الى غاية الفصل فيها، دون تركها مبهمة أو بدون حل مما يبحث عنها فيقوم بتدوينها في سجل خاص 

، الدليل التوجيهي، اللجوء إلى القوانين الةللح مشابهةسابقة تقارير : العديدة مثل في مذكراته
 . ..المختصين في مجال معين والتفسيرات، أو االتصال بالزمالء أو الخبراء

 :للتدقيقالبطاقات الفنية  (د 

موزعة حسب مجاالت العمل وكل بطاقة تتضمن بطاقات فنية عادة يستخدم المدقق         
مع كتابة رقم مرجع أدلة الإلثبات المحتفظ بها في  خطوات عملية التدقيق والنتائج المتوصل إليها

 :  بطاقات ملخصة وبطاقات مفصلة: نوعانأوراق التدقيق، كما نجد انها مقسمة إلى 

 نموذج عن تدقيق دائرة المبيعات :البطاقات الملخصة -

  ...: .....بطاقة ملخصة رقم       تدقيق دورة المبيعات    -4:................       المؤسسة

 التاريخ والتوقيع ختام العمل العمليدليل ال

 بأهداف الرقابة تذكير

 (التوزيع)تدقيق قسم المبيعات  –42

 والتسليم طلب وصوالت التدقيق  –44

 رة البيعياتو تدقيق ف –41

 تدقيق المعالجة المحاسبية للمبيعات –43

 ...تدقيق تحصيل ديون الزبائن –41

  

Source: Fatma Zohra DRISSI, les guides d’audit de gestion d’entreprise, Edition BERTI, 

Alger,2016, P 92. 
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 نموذج عن تدقيق قسم المبيعات: البطاقات المفصلة -

  : ...........بطاقة مفصلة رقم          تدقيق قسم المبيعات   – 42: .....................    المؤسسة 

  الدليل العملي

 حص والتدقيقبرامج الف

مرجع  رقابة مرضية
 ال نعم الملف

 .معرفة وضعية القسم في الهيكل التنظيمي والسلطة الهرمية التابع لها -422

 .االطالع على الصالحيات والمسؤوليات المخولة لرئيس القسم -424

 .معرفة السياسة المتبعة في التعامل مع المبيعات العاجلة واآلجلة -421

 .دم في القسم من حيث الّكم والّكيفتقييم النظام المستندي المستخ -423

 ..التأكد من توكيل الصفقات الكبرى للجان مختصة وفق مبدأ التسقيف -421

   

Source: Fatma Zohra DRISSI, les guides d’audit de gestion d’entreprise, Edition BERTI, 

Alger,2016, p 93. 

 : المشتركة في عملية التدقيقالفحوصات  -9

بهدف تحديد حجم العينات الخاضعة حسب كل قسم نظام الرقابة الداخلية  بعد فحص وتقييم
 :يقوم المدقق بعدة فحوصات أساسية نستخلصها فيما يلي ،للفحص

 .للتأكد من صحة ملكية األصلوالدفاتر الفحص المستندي لمختلف وثائق اإلثبات والمستندات  -
من حيث فاتر والسجالت في الدالمسجلة الفحص الحسابي للتأكد من صحة الحسابات  -

 ...والترحيل األرصدةو المجاميع 
موظفين ال من التسجيل السليم في مختلف الوثائق والمستندات من طرفالفحص الكتابي للتأكد  -

 .(الذاتية)بة التلقائية االرقفعالية  ومراقبة مسؤوليهم، أي التاكد من 
عرضة  لعناصر األصول األكثر( ةالميداني المعاينة)الفحص الفني المتمثل في الجرد المادي  -

 .للموجودات للتأكد من الوجود الفعلي للمخاطر
المحاسبية المحاسبية وفق المبادئ والتسوية المعالجة سالمة الفحص المحاسبي للتأكد من  -

 .المعمول بها في البلد
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 لمهنة محافظ الحسابات في الجزائر الدليل العملي -1
لجنة مراقبة الجودة التابعة لها، ان تقوم باصدار قام المجلس الوطني للمحاسبة بتكليف 

المقسمة  ،نماذج لملفات العمل المتعلقة بمحافظي الحسابات لتكون مرجع مستندي ألداء مهامهم
والمرجع الذي يعتمد عليه  ،إلى محاور أساسية في شكل بطاقات فنية تحدد طبيعة كل مهمة

يق الجزائرية، النظام المحاسبي المالي، والقانون محافظ الحسابات غالبا ما تكون من معايير التدق
     1:اما الدليل العملي مقدم في شكل بطاقات فنية تتضمن عدة مجاالت وهي ،، وغيرهاالتجاري

o يمثل هذا الملف الدائم عموميات حول الشركة الخاضعة  (:عموميات)ائم الملف الد
ظيم الداخلي لمكتب محافظ قد يختلف حسب خصوصية الشركة المراقبة والتن ،للتدقيق

النواحي عموميات على المؤسسة محل التدقيق من  ويحتوي الملف على ،الحسابات
    ...، والمحاسبيةالقانونية، الجبائية االجتماعية

o  يتعلق هذا الملف الدائم من ناحية التنظيم بخصوصيات  (:التنظيم)الملفات الدائمة
التعرف على نظام الرقابة الداخلية  :ثل فيعلى مستوى إجراءات التدقيق وتتم ،معينة

، تحديد المعلوماتيةواألنظمة والبيئة المحيطة بها مع االطالع على دليل اإلجراءات 
 ..االنشطة الممارسةمختلف 

o يتعلق هذا الملف بفحص نقاط القوة لإلجراءات المتبعة :تدقيقالملف السنوي لل، 
حتملة، ويتأكد من المراقبة الّفعالة للفترة ومعرفة مدى تأثيرها على تغطية المخاطر الم

ميزان القوائم المالية،  :الخاضعة للفحص الستخدام تقييم الرقابة الداخلية من حيث
المسجلة من المبيعات والمشتريات العام لمختلف الحسابات المراجعة، الدفتر 

 ...ستخدمينوالم

o  واالستفسارات المحررة يقدم ملف يمثل مختلف المراسالت   :ملف محافظ الحسابات
رسالة قبول  ة،كتابيال تتصاالاالستفسارات، االتقديم  من طرفه والممثلة غالبا في

ة، استفسارات التحضير للتقرير، التقرير أعمال نهاية المهم خطة العمل،المهمة، 
 .   النهائي، تحيين الملف الدائم

                                                 
 
1
 Commission contrôle qualité, Dossier type de travail du commissaire aux comptes, , CNC, Alger, 2019, 

p 5.  
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 الموردين -دورة المشتريات تدقيق : 10الوحدة رقم  
الموردين مختلف العمليات الجارية المتعلقة بالسلع والخدمات  - دورة المشترياتتشمل 

المطلوبة من في إطار النشاط المعتاد للمشروع، لتبدأ عادة بإعداد وصل الطلب حسب االحتياجات 
 . وتنتهي بدفع المستحقات للموردين مقابل المنافع المكتسبةقسم التخزين 

التي تنفذ  ،أن عمليات الشراء تقوم بها إدارة التموينكما نجد في المشاريع الكبرى 
 اجاهدالقسم سعى يسياسات اإلدارة العليا الموضوعة مسبقا في شكل الموازنات التقديرية، كما 

لتوفير الكميات المطلوبة في الوقت والسعر المناسبين مع تحقيق الجودة المقبولة خدمة لالستمرارية 
  .لةالمحتمالنشاط إدارة المخاطر 

أما إجراءات التدقيق في هذه الدورة نقسمها على عدة وظائف ذات العالقة بعمليات 
 :نذكر من أهمها فيما يلي ،الشراء

 :التموينقسم تدقيق  -5

 1 .التابع لهاالهرمية معرفة مكانة إدارة التموين أو قسم الشراء في الهيكل التنظيمي لفهم السلطة  -

 .لى كشف ومعالجة األخطاء والتجازوات المرتكبة في القسمالتأكد من وجود نظام رقابي قادر ع -

 .االطالع على الصالحيات المخولة لرئيس القسم وتحديد المسؤوليات الملقاة على عاتقه -

 ..النقل، التخزين والمحاسبة: التأكد من وجود فصل بين الوظائف ذات الصلة بقسم الشراء مثل -

بنظام للجان مختصة تعمل رى توكيل الصفقات الكبو مبدأ تسقيف المشتريات احترام التأكد من  -
 حتى ال تكون عرضة لحاالت الغش بالتنسيق مع قسم الشراءالمناقصات ودفتر الشروط 

 .والتالعب

. أو العاجلة في التعامل مع المشتريات اآلجلةمن طرف القسم السياسة المتبعة التعرف على  -
 ... ؟ ؟ أي نوع من الموردة المعني ؟ أي نوع من السلع متى نلجأ إليها: مثل

                                                 
1
 Mokhtar BELAIBOUD, Pratique de l’audit conforme aux normes IAS/IFRS et au SCF, Edition BERTI, 

Alger, 2011, p 33.  
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توفر الحماية الالزمة مع  ،متابعة أعمال قسم التموينخاصة بفحص فعالية البرامج المعلوماتية ال -
 .معرضة لها مخاطرمن ال

وفق آجال الموردين مع قسم المحاسبة والمالية لتسديد مستحقات قسم الشراء التأكد من تنسيق  -
 .المتوفرة الدفع المتفق عليها ومستوى السيولة

السعر، الكمية، النوعية، موعد التسليم لتفاوض مع الموردين حول عن ا وجود مسؤولالتأكد من  -
 ...األخرى التخفيضات واالمتيازات ،المردودات

صارمة في حالة االستيراد من الخارج كونها تمتاز بخصوصية على التأكد من تطبيق إجراءات  -
 ...والتوطين البنكي، رسوم إضافية، تحيين سعر الصرفضرائب، وال ،ركاالجمعدة مستوى إدارة 

  :طلبات الشراءوصوالت تدقيق -9

باالحتياجات قبل تحرير وصل الطلب يجب استالم أوامر الشراء المرسلة من األقسام المعنية  -
 .بهدف تحديد المسؤول عن الطلبية... (النشاط التجاري) التخزين، اإلنتاج أو المبيعات :مثل

وبعدة نسخ  ،بشكل تسلسلي مسبقآليا ستعمال وصوالت الطلب باسم الشركة مرقمة التأكد من ا -
   1.ملونة توجه األصلية للمورد أما الباقي يوجه كل لون للقسم المعني

هوية المورد، تعيين السلع بدقة، المرجع، الكميات  ضمالذي يالطلب التأكد من محتوى وصل   -
 .ختم وتوقيع الجهة المعدة للوصل المطلوبة بالعلبة أو الوحدة، كما يلزم

ومقارنتها مع الوثائق ذات الصلة، مع التأكد من تدوين تاريخ الطلب فحص عينة من وصوالت  -
 .من وصل الطلب على النسخة المحتفظ بهاالسلع استالم 

في حالة الصفقات الكبرى يشترط تسجيل كل مراحل المفاوضات التي أدت إلى اختيار المورد  -
 .المعمقة خاصة لدى المؤسسات العموميةالمالية هذا النوع خاضع للرقابة المعني كون 

 التأكد من وجود قائمة اسمية للموردين غير المنضبطين أو الوهميين لتجنب المعاملة معهم -
 .خاصة في التصريحات الجبائية

 

                                                 
1
 Fatma Zohra DRISSI, Les guides d’audit de gestion d’entreprise, Edition BERTI, Alger, 2016, p 67.  
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 :تدقيق استالم المشتريات -0

قبل أن يحرر أمين  ،المستلمةمن السلع  اتالتأكد من قيام عمال المخزن بالّعد وفحص عين -
 .إلى قسم الشراء وأخرى لقسم المحاسبةمنه سلم نسخة ي  الذي المخزن وصل دخول 

  .الشراءوفواتير  طلبوصوالت القبل استالم السلع وتخزينها يجب التأكد من تطابقها مع  -

عتماد على يمكن االالتأكد من ختم وتوقيع مراقب النوعية على استالم السلع من الموردين كما  -
 1.بة الجودةقرامن مخابر مأعوان مؤهلين 

حجم لمعرفة  ،السلع غير المطابقة للمواصفات المطلوبةالتأكد من القرارات الصادرة في حق  -
حسب  على عدم تكرارها خاصة مع نفس المورد أو قبولها بتنزيالت اونوع المردودات حرص

 .الضرر

أدية الخدمة من الجهة المستفيدة كونها استالم في حالة الخدمات يطلب تأشيرة المسؤول عن ت -
 ...الصيانة واالصالحات، الكهرباء والغاز: غير مادي مثل

 :تدقيق استالم الفواتير -9

وصوالت بنسخة تطابقها مع ارفاقها و التأكد من احترام شروط إعداد الفاتورة شكال ومضمونا  -
 2 .ول المحررة من أمين المخزنالمحررة من طرف المورد ووصل الدخالطلب ووصوالت التسليم 

لعدم الوقوع في استعمال الفاتورة عدة مرات يوجب توفر الهوية الكاملة للمورد، التاريخ، التوقيع  -
 ...والختم، موضوع السلع، الرسوم، مبلغ الفاتورة باألرقام والحروف

، وفي التأكد من تخصيص بطاقة فنية لكل مورد يسجل فيها قيمة المشتريات اآلجلة دائنة -
 ... الجانب المدين مختلف التسبيقات، التسديدات، التخفيضات، المردودات المقبولة

الحرص الشديد على متابعة السلع المستوردة من الخارج نظرا لتعقيدها في اكتساب حق ملكية  -
 .واحتساب رسوم الجمركة السلع بعد مراسلة وكيل العبور بالميناء الذي تتعامل معه الشركة

 

                                                 
1
 Fatma Zohra DRISSI, op cit, p 72.  

 .042 ، ص2102األردن،  ، الطبعة األولى، دار وائل، عمان،تدقيق الحسابات اإلجراءات، ايهاب نظمي، هاني العزب 2
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 :حاسبة المشترياتتدقيق م -1

 44-22من القانون  42التأكد من مصداقية المعالجة المحاسبية لكل عملية وفق للمادة رقم  -
يحدد كل تسجيل محاسبي مصدر كل معلومة : " تنص على ،الخاص بالنظام المحاسبي المالي

    1".ومضمونها وتخصيصها، وكذا مرجع الوثيقة الثبوتية التي يستند إليها

تسجيل عملية الشراء عند تاريخ حدوثها في يومية المشتريات بثالثة مراحل مدعمة التأكد من  -
 2 .للموردين وتسديد المستحقات ،استالم الفاتورة، الدخول إلى المخزن: بوثائق اإلثبات وهي

 ...التحقق من الدقة الحسابية والكتابية بدفتر المشتريات من تسجيل، تجميع، ترحيل -

عن طريق العينات ما بين الوثائق ذات الصلة بعملية الشراء، مثل إجراء مقاربات عديدة  -
 ...الفواتير، الوصوالت، دفتر المشتريات، حسابات الموردين، كشف البنك، دفتر النقدية

إرسال التأكد من تطابق رصيد حساب الموردين مع الدفتر الكبير وميزان المراجعة مع إمكانية  -
 3 .ةمقنعة إثبات لدأمصادقات سرية لعينة منهم لجمع 

التحقق من التسوية المحاسبية لحساب المشتريات المخزنة في نهاية الدورة لعدم ظهوره في  -
 .عن حساب المشتريات المستهلكةه تميز يجب الميزانية و 

التأكد من الفصل ما بين المعالجة المحاسبية للمشتريات المتعلقة بالنشاط العادي والمشتريات  -
 ...مستلزمات التسيير اإلداري وغيرهااألخرى كالتثبيتات و 

التأكد من إظهار فارق سعر الصرف محاسبيا في حالة تسديد مستحقات العملة الصعبة إلى  -
 .الخارج عبر عدة فترات زمنية

 

 

 

                                                 
، 25/00/2117الصادر في  74، الجريدة الرسمية، العدد يتضمن النظام المحاسبي المالي، 2117نوفمبر  25المؤرخ في  00-17القانون رقم  1

 .4، ص 2117الجزائر، 
2
 Fatma Zohra DRISSI, op cit, p 78.  

3
 Mokhtar BELAIBOUD, op cit, p 35.  
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 دورة التخزينتدقيق : 18الوحدة رقم 
يع في تمثل المخزونات أصوال يمتلكها الكيان تكون موجهة للب"  SCFمن  4.413وفقا للمادة 

إطار االستغالل الجاري، أو هي قيد اإلنتاج بقصد مماثل، أو هي مواد أولية ولوازم موجهة لالستهالك 
كما تختلف إجراءات التدقيق في هذه الدورة حسب طبيعة  .1..."خالل عملية اإلنتاج أو تقديم خدمات

ة افظ على استمراري، كما يعتبر المخزون القلب النابض للمشروع كونه يحالممارس وحجم النشاط
   :فّعال، من أهم اإلجراءات نجد ما يلييطلب نظام رقابي مما كثرة الحركة تنوع و بكذلك تتميز  النشاط،

 :تدقيق قسم التخزين-5

مع  معرفة وضعية قسم التخزين في الهيكل التنظيمي للشركة والسلطة الهرمية التابع لها -
 .اإلطالع على صالحيات ومسؤوليات أمين المخزن

مل على تطبيقها بشكل في قسم التخزين والعمتسلسلة ورقابية التأكد من وجود إجراءات عملية  -
 .المرتكبة منع أو كشف األخطاء والتجاوزاتمدى قوة النظام الرقابي المتبع في بهدف ، جيد

تعيين امين مخزن بمواصفات معينة تسمح له بمتابعة ومراقبة حركة المخزون التأكد من  -
 ...السنالمواظبة، الخبرة المهنية، التعليم المقبول، التخصص، األمانة، : لمثبشكل جيد 

.. الشحن والتفريغ، الفرز والتبويب، الجرد الماديللقيام بعدة أعمال كلمخزن اتعيين أعوان  -
 . لتقديم االمدادات في الوقت المناسب أعمالهمعلى أمين المخزن اإلشراف على و 

ووصوالت الدخول المخزون وجرد بطاقات ودفاتر متابعة مثل النظام مستندي التأكد من وجود  -
 .كما يمكن االستعانة بالبرامج المعلوماتية بشرط توفر الحماية والمسؤولية 2والخروج،

، السلعة نوع: معينة مثل تحديد مقاييس بشرطالتأكد من االعتماد على نظام مخزون األمان  -
 .المتبعة ب جهاز اإلنذاريلالكل صنف باستخدام أسالمحتفظ بها الكمية 

، أمني، مهنيذات طابع الوقوف على مدى حجم وكفاية الحماية المتوفرة للمخزن سواء كانت  -
 .(...التكييف، تاريخ الصالحية)تقني 

                                                 

 1
قواعدالتقييم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالية وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد يحدد  16/26/1225المؤرخ في  يرار الوزار الق  

 .41، الجزائر، ص 15/23/1224الصادر بتاريخ  44، العدد الجريدة الرسمية، سيرها
2
 Mokhtar BELAIBOUD, op cit, p 75.  
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مع عدم  ،المعالجةدقة وسرعة ن من حيث يخز تالخاصة بفحص البرامج المعلوماتية ال -
 ...فيروساتالقرصنة، اليض، كلمة السر، أو كاإللغاء دون تفو المحتملة تعرضها للمخاطر 

 :تدقيق تسيير المخزون -9
تقييم مختلف الصعوبات التي تواجههم في تسيير المخزون لبعض السلع ذات العناية الخاصة  -

خاصة السلع تكييف بمقاييس معينة، مرحلة االستقبال، التصنيف، التخزين، ال :مثل
 ...،الخضر والفواكه، الحليب ومشتقاتهركاللحوم والثمااالستهالكية المعرضة للتلف 

من جهة لكل عائلة من السلع لتسهيل عمليات الفرز والتبويب مالئمة التأكد من وجود أروقة  -
 .الدوري من جهة أخرى الجردعملية و مداد المستعجل واإل

االطالع على مختلف الوثائق والمستندات التي يستخدمها أمين المخزن من حيث قوة إثباتها  -
 ...جة مسؤوليتها، دقة تصميمها من حيث توفر الخانات المالئمة، األلوان، عدد النسخودر 

بعد التأكد من احتياجات المشروع  ،أوامر الشراء لقسم التموينأمين المخزن إصدار التأكد من  -
 .ديد المسؤوليةتح للسلع المطلوبة من األقسام المعنية بهدف

نوع من السلع توضح فيه هوية السلعة وحركتها  التأكد من استخدام بطاقات المخزون لكل -
 .يدويا أو آلياسواء تم أما المعالجة تبالكمية والتكلفة تسجل القيم  ،طوال شهركثر كل على األ

تتابعي آلي الخروج خاصة بالمشروع ذات ترقيم وصالت مسك وصوالت الدخول و التأكد من  -
 1 .ى لقسم المحاسبة والثالثة يحتفظ بهاتوجه نسخة للقسم المعني وأخر  مسبق بعدة نسخ ملونة

تعتبر سند عن العملية المنجزة و مسؤول الشخص يقة إثبات بتوقيع وختم الوثتكون الوصوالت  -
 .والجرد مبرر للتسجيل والمتابعة

لدى الجمارك المودعة الغير، أو  ة لدىمخزنالالتأكد من السلع التي ال تزال على الطريق أو  -
 .مقنعةإثبات كوثيقة الغير من مصادقات المدقق مما يطلب ... اتانضمفي شكل مقدمة الأو 

مع تحديد التي سترسل للمورد أو من الزبائن التأكد من التعامل بصرامة مع المردودات الواردة  -
 ...معالجتهاكيفية مع معرفة مدة بقائها في المخزن و  العيب المسجل، الجهة المسؤول عن

                                                 
1
 Fatma Zohra DRISSI, op cit, p 43.  
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 :تدقيق تقييم تكلفة المخزون -0
لتأكد من دخول السلع الى المخزن بتكلفة الشراء الممثلة في ثمن الشراء خارج الرسم ا -

استبعاد و  ،..(النقل، الشحن، التركيب)ذات الصلة بعملية الشراء  عباءمع ادراج األ ،المسترجع
 .سواء بالفاتورة األصلية او فاتورة انقاص مستقلة ...التنزيالت ،التخفيضات التجاريةمختلف 

 ،د من استخدام الطرق القانونية في تسعير المخرجات مع الثبات النسبي في التطبيقالتأك -
، أما طريقة FIFO، الوارد أوال الصادر أوال CUMPسواء بالتكلفة الوسطية للوحدة المرجحة 

 .SCFغير مسموح بها في النظام المحاسبي المالي  LIFOالوارد أخيرا الصادر أوال 

بيعة مدى طات يتم بالتنسيق مع قسم المحاسبة والمالية بما يناسب تسعير المخرجالتأكد من  -
 .الممارس، بهدف تحديد هوامش الربح بما يتماشى مع ظروف السوق وحجم النشاط

متابعة بقايا العملية اإلنتاجية والمهمالت، كونها تباع على حالها، أو تسترجع كمادة أولية في  -
 .عدم التأثير على تكلفة المنتوج التامبهدف سة ثانوية أو ترمى خارج المؤسالمنتجات ال

ذات المتابعة التشغيلي عناصر المخزون غير المتعلقة بالنشاط التأكد من عدم إدراج تكلفة  -
 ...المتداولةاألغلفة الخاصة كالتثبيتات، التموينات األخرى، األغلفة المستهلكة و 

 :تدقيق عملية جرد المخزون -9

في التخزين لكون الجرد الدائم يمثل أكثر رقابة وفعالية بالرغم  االطالع طرق الجرد المعتمدة -
ينشأ من خالله قد الجرد المتناوب الذي يسجل في دورات متقطعة ومتعبة، أما من انها م كِلفة 

 .يصعب كشفها أخطاء وتجاوزات عديدة

 ة مطابقمن أجل ضرورة إجراء الجرد المادي للتأكد من الوجود الفعلي للسلع بالمخازن  -
 1 .تر الجرد والميزانية الختامية كمخزون آخر المدةاأرصدتها لما هو وراد في دف

. المدقق لجنة مختصة بالجرد المادي للمخزون حسب طبيعة وحجم نشاط المشروعيشكل  -
 . يرأسها أحد مساعديه إلظفاء المصداقية على الجرد

فحص المدقق عينة من  عمل اللجنة المكلفة بالجرد عن طريقوصرامة التأكد من نزاهة  -
 .في نتائج عملية التدقيق السلع التي تم جردها للتقييم عمل اللجنة ومدى االعتماد عليها

                                                 
 .246 ، ص2102، دار الثقافة، عمان، األردن، الحسابات المتقدمة، الجزء الثانيمراجعة ، حسين احمد دحدوح، حسين يوسف القاضي 1
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حسب طبيعة السلع، وتتم .. تجرى عملية الجرد المادي عن طريق الّعد، الوزن، القياس -
 .بحضور المدقق أو أحد مساعديه كما يحدد المدقق األسلوب المتبع في عملية الجرد

أو موجبة جراء مقاربات ما بين الجرد المادي ونظيره الجرد المحاسبي لكشف فوارق الجرد الإ -
 1 .تكون مبررة أو غير مبررةقد لبة مع التحري والبحث عن معرفة األسباب المؤدية للفرق االس

لكونها مباعة ولن  ،التأكد من أن دفاتر وقوائم الجرد ال تدرج بها سلع غير مملوكة للمشروع -
 ..منتهية الصالحيةتالفة أو أو مصنفة على أنها  ،أو موجودة بصفة األمانة ،لم ألصحابهاتس

 منها غير المبررة ،معتبرة خاصةسجلة بقيم التأكد من ابالغ مجلس االدارة بفوارق الجرد الم -
 .لمعالجة األسباب وعدم تكرارها مستقبال

 :تدقيق محاسبة المخزون -1

وصوالت حاسبية لحركة المخزون على وصوالت الدخول و المعالجة المالتأكد من اعتماد  -
 . وارفاقها مع الفواتير كونها وسيلة إثبات عند تاريخ حدوثها ،الخروج

خسائر : التسوية المحاسبية لعناصر المخزون في نهاية كل دورة مالية مثلالتأكد من إجراء  -
 . فصاح عنها في الميزانيةلإلوالخدمات الجاري إنجازها المنتجات القيمة، المخزون الخارجي، 

كون االول ال يخزن ويظهر في المنتجات الوسيطة و إلنتاج الجاري التمييز ما بين ا التأكد من -
 .نهاية الدورة، أما الثاني يعتبر من عناصر المخزون ويظهر طوال السنة في دفاتر الجرد

بية المتفق عليها، ألن حرص المدقق على عملية التقييم في نهاية الدورة طبقا للمبادئ المحاس -
 .األصل في التقييم يكون بسعر السوق أو سعر التكلفة أيهما أقل، خدمة لمبدأ الحيطة والحذر

التأكد من متابعة خسائر القيمة ألن الحكمة المحاسبية تقضي بعدم احتساب األرباح إال عند  -
 .تحققها أما الخسائر نحتاط إليها قبل وقوعها لعدم تضخيم نتيجة الدورة

التقييم و التأكد من المعالجة المحاسبية السليمة لمختلف عناصر المخزون من حيث التسجيل،  -
 .التسييرومراقبة لالستفادة منها في محاسبة  حسب خصوصية كل نوع

 

                                                 
1
 Fatma Zohra DRISSI, op cit, p 48.  
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 الزبائن - دورة المبيعاتتدقيق : 14الوحدة رقم 
لخدمات المتعلقة بيع مختلف السلع وابة خاصتشمل دورة المبيعات كل العمليات الجارية ال

، أما منهم بالنشاط، لتبدأ عادة باستالم وصوالت الطلب من الزبائن وتنتهي بتحصيل المستحقات
التي تسهر على تنفيذ  ،تسند عمليات البيع إلدارة التوزيع أو التسويققد في المشاريع الكبرى 

 . السياسات المنتهجة من طرف اإلدارة العليا

 ،أهم المؤشرات التي تعبر عن درجة تطور النشاط القائمأما رقم األعمال يعتبر من 
ألن أي تهاون  ،والمصدر الرئيسي إليرادات المشروع يوجب توفر نظام رقابي فّعال أكثر من غيره

أو تقصير يؤدي إلى ضياع جزء منه مما ينعكس على النتيجة ودرجة السيولة، ألن عدم المتابعة 
يصعب علينا تسديد االلتزامات في اآلجال المتفق  ،الغير والجدية في كيفية تحصيل حقوقنا لدى

 :أما إجراءات التدقيق الخاصة بهذه الدورة نذكر من أهمها فيما يلي. عليها

 :تدقيق قسم التوزيع-5

رئيس للمشروع مع تحديد صالحيات ومسؤوليات السلم الهرمي قسم التوزيع في مكانة معرفة  -
 . موظفيهالقسم و 

 ...الوظائف ذات العالقة بالمبيعات، التسويق، النقل، التخزين، المحاسبة الفصل التام ما بين -

 في المبيعات الكبرى و مهنية البيع لشخص مسئول ذو كفاءة وخبرة  اتالتأكد من توكيل عملي -
 .من قبل لجنة مختصةتتم الموافقة 

ع عمليات البي ةتابعبهدف مفحص النظام المستندي الكفيل بوجود وثائق مصممة بدقة  -
 .بانتظام وحسابات الزبائن

..( ، عمومية، جماعات محليةةمؤسسة خاص)تصنيف الزبائن حسب الطبيعة القانونية  -
 .المتعامل مهم مكافئة الزبائناختيار و هدف بوحسب درجة الوفاء 

واضحة حول التعامل مع مختلف الزبائن وكسب رضاهم مع تسويقية سياسة التاكد من وجود  -
حسب متطلبات السوق االمتيازات ية تنظيم وتنشيط المبيعات ومنح دراسة متأنية في كيف

 .وطبيعة المنافسين



 قيق الماليللتد ةيلمعلا تاءار جاإل: يناثالباب ال
 

- 62 - 

 

السعر  :مثلالمتاحة ليات استخدام اآلبالمبيعات رفع حجم التأكد من سعي قسم التوزيع وراء  -
 .. المسابقات ،، الرعاية والهداياالمعقول، الجودة المطلوبة، شبكة التوزيع، الدعاية واإلشهار

بعد التنسيق مع قسم المحاسبة مقاييس المعتمدة في تحديد أسعار البيع وهوامش الربح ضبط ال -
 .ومستوى القدرة الشرائية حسب دراسة السوقوالمالية من جهة و 

قبل دفتر الشروط والقرارات المتخذة من قات كبرى يجب التأكد من احترام ففي حالة وجود ص -
 .المختصةاللجنة 

مما يطلب رقابتها بشكل أو الوكالء المعتمدين فروع أو نقاط البيع متابعة عمل الالتأكد من  -
 . باستمراروتحقيق أهدافها دوري ومفاجئ لتقييم أدائها 

المالية لقسم التوزيع بل توكل العينية أو التنازل عن التثبيتات عمليات التأكد من عدم إسناد  -
 .تشغيلي لمشروعكونها ال تدخل في مجال النشاط ال الماليةالمحاسبة و  قسمل

 :تدقيق طلبات الزبائن -9

تجاه المؤسسة توفر معلومات حديثة حول وضعية الزبائن الطالبين للسلع لدراسة وضعيتهم  -
 .همقبل قبول طلبات

 الزبون، نوع السلع، الكمياتهوية تصف التي التأكد من مسك وصوالت الطلب األصلية  -
 ...الختم والتوقيع ،المطلوبة

النقل، موعد التسليم، : من حيثقبل قبول الطلبية زبائن حول شروط البيع االتفاق مع اليجب  -
 ... موعد الدفع

، كما يشترط لتوفير السلع المطلوبة التأكد من استالم طلبات البيع وتسجيلها في دفتر المتابعة -
 .  الزبونخاصة طلبها بمعايير منتجات تسبيقات في حالة تقديم خدمات أو تحصيل 

 بما يتناسب مع الوضعية المالية للمؤسسة،االئتمان التجاري حول لزبائن دراسة طلبات ا -
 . ..مدة الإلئتمانالسلع، نوع ، وتعامالته الزبون طبيعة

ما يتعلق بإجراءات البيع، التسليم، التحصيل، في كل التفاوض مع الزبائن المكلف بتحديد  -
 ...، المردوداتالتخفيضات
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 :تدقيق تسليم المبيعات -0

 عن طريق اظهار هويةالمستلم ن تسليم السلع للزبون المعني بالفاتورة ووصل الطلب التأكد م -
 . على وصل التسليم مع التوقيعالمستلم 

أمين طرف المحررة من خروج وصل المع الفاتورة  وفقالتأكد من تطابق السلع المباعة  -
 .من حيث نوع السلعة، الكمية والنوعية المطلوبة المخزن

ص لكل عميل بطاقة فنية آلية أو ورقية توضع فيها حركة العمليات المنجزة التأكد من تخصي -
 ...معه من المبيعات، التحصيالت، التخفيضات، المردودات، الديون المشكوك فيها

فحص حجم وطبيعة المردودات الواردة من الزبائن مع الحرص على عدم تكرارها لنفس  -
تسترجع ل معها ليعاد بيعها بسعر مخفض أو معرفة كيفية التعامو السلعة أو نفس الزبون، 

 .مع تحديد المسؤول عن ذلك تعتبر تالفة يجب رميهاإذا كانت بضائع أو  ،للمورد

جه تسليم السلع المباعة اتو قد الحصول على تفسيرات حول كل التجاوزات والصعوبات التي  -
 ...اتألصحابها من حيث الشحن، موعد التسليم، المواصفات المطلوبة، المردود

 :البيع تدقيق تحرير فواتير -9

تحسيس محرر فواتير البيع على أهمية هذه الوثيقة في التعامالت التجارية، مما يطلب   -
الهوية الكاملة للزبون والمورد، رقم وتاريخ : من حيثشكال ومضمونا إحترام شروط إعدادها 

ى القيمة المضافة، مبلغ الفاتورة، تعيين نوع السلع، الكميات والسعر خارج الرسم، الرسم عل
 ... الفاتورة باألرقام والحروف، ختم وتوقيع الجهة المحررة

التاكدمن أن الفواتير باسم المؤسسة ونموذج موحد، مرقمة آليا بشكل تسلسلي وبعدة نسخ  -
 .ملونة االصلية تسلم للزبون، ونسخة لقسم المحاسبة والمالية واخرى يحتفظ بها

وصوالت الطلب والتسليم المرفقة لكي ال تكون مع للزبائن مقدمة ال الفواتيرتطابق  التأكد من -
 ...صورية أو تسجل عدة مراتالفواتير 

التأكد من صحة تواريخ الفواتير حفاظا على مبدأ استقاللية الدورات، ألن البعض يعجل أو  -
 .يؤجل في تحرير الفواتير بهدف التالعب في النتائج
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 ، كما يجبيتحملها الزبونو ي الفاتورة عند التسديد الفوري التأكد من اظهار حقوق الطابع ف -
 .الدورية في التصريحات الجبائيةديدها إلدارة الضرائب تس

االطالع على فحص المدقق عينة من الفواتير للتاكد من صحة تحويل الملكية، كما يجب  -
 . ستخدم ألغراض أخرىتال لكي الفواتير الملغاة أو المعدلة 

السلع المصدرة إلى رفقة ذات العالقة عناية خاصة للفواتير والوثائق الم التأكد من وجود -
 ..مع البنك ووكيل العبورفي هذا المجال يطلب ترتيبات خاصة التعامل ألن الخارج 

 :تدقيق محاسبة المبيعات -1

 ...تسجيل، المجاميع، الترحيلمن حيث اللدفتر المبيعات والكتابية التحقق من الدقة الحسابية  -

بما يتفق مع المبادئ المتفق عليها لمختلف عمليات  1،حقق من صحة المعالجة المحاسبيةالت -
ظهار الزبائن عند كل عملية بيع حتى في الالبيع  مدعمة بوثائق إثبات عند تاريخ حدوثها وا 
 .التحصيل فوراحالة 

، وصوالت إجراء مقاربات عديدة عن طريق العينات ما بين الوثائق ذات الصلة، كفواتير البيع -
 ...الطلب والتسليم، دفتر المبيعات، حسابات الزبائن، كشف البنك، دفتر النقدية

التأكد من الفصل المحاسبي ما بين المبيعات المتعلقة بالنشاط العادي للمشروع والتنازل عن  -
 . التثبيتات او االوراق المالية التي تتم بمقاييس مختلفة تماما عن المبيعات

معتاد للمشروع كأشغال المقاولة النشاط ذات الفي تقديم الخدمات  221/ام حةالتأكد من استخد -
لنشاط ذات االخدمات تقديم  226/حةاستخدام حسب التقدم في العمل و بأقساط التي تسدد 
 ...كتأجير معداتها أو محالتها االستثنائي

لعملة الصعبة التأكد من المعالجة المحاسبية السليمة لفارق سعر الصرف في حالة تحصيل ا -
 على عدة فترات 

 وأترصيد التسبيقات المحصلة في حالة  ديون الزبائنحساب مع  144/ حةالتأكد من إظهار  -
 ...، أو المردوداتالتنزيالتالتخفيضات، 

                                                 
1
 Mokhtar BELAIBOUD, op cit, p 123.  
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رسل مصادقات سرية ومطابقتها في ميزان المراجعة كما تحسابات الزبائن أرصدة فحص  -
 .إثبات ةدلللحصول على ألعينة منهم 

لتأكد من التسوية المحاسبية في نهاية كل دورة مالية لديون الزبائن المشكوك في تحصيلها ا -
  TVA على القيمة المضافة استبعاد الرسمعن طريق تكوين خسارة القيمة ومتابعتها بعد 

التأكد من ترصيد حسابات الديون المعدومة بعد توفر وثائق اإلثبات الالزمة لقبول استرجاع  -
 .  دارة الضرائب وتخفيض اإليرادات المسجلة وغير المحصلةالرسم من إ

زبائن فواتير لم تحرر بعد لسبب ما، خدمة  145/حةالمحققة مع التحقق من تسوية المبيعات  -
 .استقاللية الدوراتمبدأ ل

الحرص على عدم التأخر في تحصيل الدفعات المتفق عليها لكونه يعطل الحصول على  -
 . خزينةلالتقديرية لموازنة الردين وفق السيولة التي تسدد للمو 

االطالع على شروط دفع الحقوق مع الحرص على جدية التحصيل بعد انقضاء اآلجال  -
 ،المتفق عليها، لتحدد قيمة الديون المشكوك في تحصيلها ومباشرة المتابعة الجبرية والقضائية

مكانية تحصيلها في حالة حجز ممتلكاته  بعد استنفاد المتابعة الودية لعدم الوقوع في التقادم وا 
 .  أو استرجاع عافيته المالية

وراق القبض إذا كانت بحوزة المشروع أو الحصول على عينة من أالمشاهدة الفعلية ل -
 ...مصادقات من الجهة المودعة لها كالبنك إذا كانت برسم الضمان أو التحصيل

مع التحقق من االمتيازات  1،به جبائيااجراء مقاربات بين رقم األعمال الفعلي ونظيره المصرح  -
 .. والمردودات لتخفيضاتا، من الرسوم االعفاءشهادات : مثلللزبون الضريبية المقدمة 

عن طريق مقارنة المبيعات المحصلة مع  ة البيعومعرفة جود رقم األعمالدراسة تطور حجم  -
تحصيل ديون الزبائن دراسة درجة قياس المديونية على مستوى ، كما يمكن نظيرتها اآلجلة

 . لتقييم أداء دورة المبيعات

 

                                                 
1
 Fatma Zohra DRISSI, op cit, p 97.  
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 (الخزينة) دورة النقدياتتدقيق : 51رقم الوحدة 
تعتبر النقدية من أهم األصول الجارية وأسرعها لكونها تتحول في أين وقت إلى أي أصل 

لمودعة في آخر، وتتمثل النقدية عادة في األموال الموجودة في الصندوق، الشيكات المعبرة عن النقود ا
 ...البنوك والبريد كحسابات جارية، القيم المنقولة للتوظيف كالسندات والقسائم الجاهزة للبيع وغيرها

كما نشير أن النقدية إما أن تقبض نتيجة لطبيعة النشاط الممارس كعمليات البيع أو تقديم 
ما أن تدفع نتيج... الخدمات أو التنازل عن التثبيتات أو تحصيل الحقوق ة لعمليات الشراء، االقتناء، وا 

 ...االستفادة من خدمات خارجية، تسديد األجور أو االلتزامات األخرى

تختلف المدفوعات بطبيعتها عن المقبوضات ألن األولى مؤيدة بمستندات خارجية أصلية مما 
ة للتبديد يجعلها تمتلك أدلة إثبات قوية، وعلى المدقق أن يعطي لها أهمية وعناية بالغة ألنها معرض

 ، ..واإلسراف نتيجة إنفاقها في مجاالت وهمية أو غير موضعها أو سدادها لغير مستحقيها

 السرقة، ،للنقصللمخاطر كما نعلم أيضا أن النقدية تعتبر من أكثر األصول معرضة 
أما إجراءات التدقيق في هذا النوع من األصول يمتاز بسرعة ودقة ... التزويرأو  ،االختالس
 :ات المنجزة على كل المفردات ونذكر من اهمها فيما يليالفحوص

 :تدقيق قسم الخزينة -5

في الهيكل التنظيمي مع تحديد واجباته  الفرعية قسم الخزينة والصناديقالتعرف على طبيعة  -
  .ومسؤولياته

األوامر منها تلقى تلدائرة المحاسبة والمالية كسلطة هرمية الخزينة التأكد من تبعية قسم  -
 .تها بشكل يوميمتابعلتعليمات كما يتم او 

مصلحة الشراء، البيع، قسم : خزينةذات العالقة بالواألقسام الفصل التام ما بين الوظائف  -
 ...، اإلدارة العامةاألجور

التنسيق العمليات مع الغير و دراسة الموقع المثالي للخزينة من الناحية األمنية والفنية، لتسهيل  -
 .. ةمع األقسام ذات الصل
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مع توفر نظام العمليات النقدية حركة محكمة تسهل إجراءات عملية الحرص على اتباع  -
 .. المخاطر المعرضة لهارقابي يتحكم في إدارة 

يفضل توفر صناديق فرعية تساعد الخزينة ( األسواق المفتوحة)بعض األنشطة األكثر حيوية  -
 .بشكل واضح حدد عددها ومهامهاالرئيسية بشرط أن ي

، المهنية كالخبرةعدة مواصفات فة معايير انتقاء أمين الخزينة وأمناء الصناديق بتوفر معر  -
 ... الالزمة األمانة، المواظبة، والعناية

مثل المهنية دون إشراكه في عمل آخر للقيام بواجباته مهام أمين الخزينة التأكد من وضوح  -
 ..  واحد في الدفاتر أو الكومبيوتر، القبض والدفع في آن التسجيل

واتعيين منصب نائب أمين  1التأكد من تقسيم العمل بين األفراد العاملين في قسم الخزينة، -
 .الخزينة بصالحيات محدودة الستخالف أمين الخزينة في حالة الغياب أو العطلة

فحص النظام المستندي المتوفر على وثائق مصممة بدقة تتابع عمليات الدفع والقبض  -
 .ثائق الداخلية أو المتعامل بها مع الغيربانتظام سواء للو 

يوجب أن تكون الوصوالت مطبوعة باسم المشروع ومرقمة آليا بشكل تتابعي مع ترك  -
 . قصاصة على الجانب أو يكون بنسخة مماثلة وبألوان مختلفة

، بعد اختيار األرقام السرية للخزائن الفوالذية المناسبة مع الحرص على تغييرها من وقت آلخر -
 . ستشارة المسؤول المباشرا

ابقاء المفتاح بحوزة أمين الخزينة او يحفظ في مكان آمن، أما النسخ األخرى تبقى لدى اإلدارة  -
 .ال تستعمل إال في حاالت استثنائية جدا تسجل في دفتر خاص مع التوقيع

ودة الكاميرات، حاسبة النقود مز : توفير أجهزة الحماية الكافية على مستوى الخزينة مثل -
 ... ، جهاز االنذار لدى مصالح األمنلكشف األوراق المزورة بالمسح الضوئي

 

 

                                                 
 .021 ، صسابق مرجع، ايهاب نظمي، هاني العزب 1
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 :يةتدقيق التعامالت النقد -9

أو  ،التأكد من تحويل المبالغ النقدية التي تفوق حاجة الخزينة إلى الحساب الجاري البنكي -
 .كونهما يمثالن حماية كافية البريدي

 ..والحماية مالئمةلق بالغير من حيث الكفاية، الفحص النظام المستندي الداخلي أو المتع -
 ...  الفواتير ، الوصوالت، العقود، اإلشعارات :وهذا ما يتعلق بعمليات القبض أو الدفع مثل

، تسلسلي رقمتسجيل كل ما يتضمنه السند من على المدقق عينة من وثائق االثبات و فحص  -
إعداد ، بهدف المحتفظ بها هعلى أوراق. .والمالحظاتمبالغ مالية، هوية المتعامل،  ،تاريخ

 .ممارسة الحذر المهنيالتقرير و 

توقيع تحمل هوية، بوثائق مبررة  ةأو المدفوع ةحصلمالنقدية الالمبالغ التأكد من إرفاق كل  -
 1 .وختم الجهة التي قدمتها

ثبات( قبل وأثناء وبعد)ضرورة إجراء جرد مادي دوري ومفاجئ  - ذلك  تنفيذ مختلف العمليات وا 
يمضى من طرف المراقب و في محضر رسمي يتضمن كافة فئات النقد الموجودة بكمياتها 

 .وأمين الصندوق

ق و ودفتر متابعة الصندوق الستخراج الفر ( الفعلي)إجراء مقاربة نقدية ما بين الجرد المادي  -
 .في إظهار الفرق بهدف المعالجةومعرفة السبب 

ذا لم قد يتسجيل في حالة العجز يجب التأكد من صحة ال - كون ناتج عن إهمال أو خطأ، وا 
حمل على المشروع كعبء كلي أو جزئي أو يحمل على أمين يكشف تتم تسويته إما ي  

 .على شكل أقساط أو يقتطع من أجره هليسددالصندوق 

أو  ،يوضع المبلغ لمدة معينة ربما يظهر السبب فيما بعدفي الخزينة فائض تحقيق في حالة  -
 . نه إيراد استثنائييعالج على أ

                                                 
1
 Fatma Zohra DRISSI, op cit, p 140.  
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المبالغ المجمعة يوميا من الصناديق الفرعية إلى الخزينة الرئيسية مع مراعاة التاكد من تحويل  -
أمناء السلفة المستديمة المنتظمة لمتابعة عمل مبدأ الحرص على استخدام و  ،مبدأ التسقيف

  .الصناديق الفرعية

أو أمناء الصناديق مين الخزينة مقدمة ألمنح التعويض على ضياع النقد الضرورة التاكد على  -
 .مسؤولمخاطر المعرض لها كل تتناسب مع حجم المالية بمبالغ 

 :المصرفيةتدقيق التعامالت  -0

 ،التأكد من متابعة الحسابات الجارية البنكية أو البريدية من طرف شخص مسؤول ومؤهل -
سير  ،ة حفظ الشيكاتطريق ،األمر بصرف :مع تحديد مهامه من حيث يتبع لقسم المالية

 1 .ة الشيكات الم سلمة للموردين والمحصلة من الزبائنومراقب

وكذا التأكد من توفر مسؤولية التوقيع المزدوج على الشيكات أحدهما يكون المدير المالي،  -
، ضخ أموال ت، تحويل العمالالمستندي فتح االعتماد: العمليات المصرفية األخرى مثل

 ... ، التحويالت الماليةلتغدية الحساب الجاري

أو المبلغ المسدد، الحرص على عدم إصدار شيكات مفتوحة من دون تاريخ أو اسم مستفيد  -
  .كونها تحول المبالغ من حساب جاري آلخر مسطرةشيكات تكون كما يفضل أن 

من طرف البنك، كما  الملغاة أو المرفوضةأو متابعة الشيكات غير المستعملة، التأكد من  -
 .الشيكات في الشيك على القصاصة المرفقة بجانبه في دفترسجلة البيانات الم دوينت يلزم

في وكاالت بنكية مختلفة كإجراء إحترازي، على بعض  جارية أخرىفتح حسابات إمكانية  -
الصعوبات أو العراقيل التي قد تواجه التعامالت المالية للمؤسسة خاصة فيما يتعلق باالستيراد 

 .والتصدير

مقاربات دورية حول الحسابات الجارية بناء على مالحظة المبالغ، التواريخ، أرقام  إجراء -
 ...الشيكات وأوامر الدفع، أسماء المستفيدين والمسددين

                                                 
1
 Mokhtar BELAIBOUD, op cit, p 93.  
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إجراء مقاربات دورية حول الحسابات الجارية لتصحيح األخطاء والتأخرات الواردة في الكشف  -
 .الحسابية والمحاسبية المطلوبةة المرسل من البنك ودفاتر المؤسسة إلجراء التسوي

 صادرة إلى غاية تصفيتها أو معالجة المرفوض منهاالاردة أو الو التأكد من متابعة الشيكات  -
 .بعد تسويتها في غرفة المقاصة

 :األخرىالمالية  امالتعتتدقيق ال -9

 يعالتأكد من متابعة القيم المنقولة للتوظيف حسب المعايير المعتمدة في عمليات شراء وب -
  .األصول المالية على عكس التعامالت التجارية

يخضع لرقابة كما أن التأكد من وجود مسؤول أو مكتب مستقل يتابع تسيير المحفظة المالية  -
 .على مستوى اإلدارة المالية فجائيةدورية 

د عنكانت لتوفر الحماية الكافية سواء وتسييرها االطالع على كيفية االحتفاظ باألوراق المالية  -
 . (البنك أو المستشار المالي)الغيرعند المشروع أو 

حسب الحاجة، مع ( أوراق القبض)التأكد من إمكانية تحصيل أو خصم األوراق التجارية  -
 .مراعاة قيمة العموالت المصرفية التي يفرضها البنك

دفع التأكد من التزام المؤسسة بتسديد أقساط القروض المصرفية في آجالها المستحقة لتجنب  -
 .     غرامات التأخير، كونها تمثل عبء إضافي على المؤسسة

 :تدقيق محاسبة الخزينة  -1

ما ما يتبعهو الحساب البنكي أو دفتر متابعة لدفتر النقدية والكتابية التحقق من الدقة الحسابية  -
 ...تسجيل، المجاميع، الترحيلفي أخظاء على مستوى ال بهدف عدم الوقوع  من وثائق إثبات

مرفقة بوثائق إثبات عند الأكد من صحة المعالجة المحاسبية لمختلف العمليات النقدية الت -
 .العملية تاريخ حدوث

التأكد من المعالجة المحاسبية السليمة لتسوية فارق سعر الصرف عند تحويل العمالت  -
  .على مستوى الحساب الجاري الصعبة
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مع تحديد  ةالنقدي وأ ةالبنكي ةقاربمال المستخرجة من فروقلالتأكد من التسوية المحاسبية ل -
   1 .ية عن المتسبب في نشوء الفرق المسجلالمسؤول

السحب على )الجارية المساهمات البنكية  544حساب المحاسبية لتسوية الالتحقق من  -
 . بوثائق إثبات عرفة سبب ظهورهمع م ،(المكشوف

 حيث الشراء، التنازل، التأكد من صحة المعالجة المحاسبية لألوراق المالية من  -

األوراق المالية قصيرة  تقييمالتأكد من صحة التسوية المحاسبية في نهاية الدورة من أجل  -
ظهار فارق القييم فائض قيمة أو ناقص قيمة، وهذا ما يختلف عن التثبيتات المالية  .األجل وا 

بنكية  اتادخار كل في شك والمبالغ المودعة و التمييز بين أرصدة الحسابات الجارية في البن -
 . الختامية في الميزانيةالسليم تصنيفها بهدف 

وفق المنجزة التأكد من إعداد قائمة التدفقات النقدية بشكل سليم يراعى فيه اظهار العمليات  -
التحليل استخدامها في األساس النقدي حسب األنشطة التشغيلية، االستثمارية والتمويلية بهدف 

 . وأغراض أخرى المالي
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