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حالة مكاتب دراسة الجزائر عمى ضوء  ىواقع مهنة التدقيق فلتقييم محاولة 
 مع إمكانية اإلستفادة من التجربة المصرية التدقيق بوالية المسيمةالجزائرية،

  د/ قاسمي السعيد
 حيرش أحمد

 الممخص:
تأتي ىذه الدراسة لتسميط الضوء عمى واقع مينة التدقيؽ بالجزائر سواء الداخمي أو 

لخارجي المعروؼ بمحافظة الحسابات، ذلؾ أف التدقيؽ أحد أىـ الوسائؿ الرقابية التي ا
تستعمميا المؤسسة وتمـز بيا قانونا لمحصوؿ عمى رأي محايد، يبيف مصداقية حسابات 
وعدالة قوائميا المالية، في ظؿ اإلصالحات المنتيجة التي بينيا التسمسؿ التاريخي لممينة 

لتي شيدت إصدار المعايير الجزائرية لمتدقيؽ، بما يتماشى مع ا 6102إلى  0791مف 
متطمبات المينة عمى المستوى المحمي والدولى، حيث فرضت البيئة االقتصادية العديد مف 
التحديات أماـ مينة التدقيؽ وىو ما شكؿ إختبار لتحديد مدى قوة أو ضعؼ المينة في 

صالحات المنتيجة مف ناحية قصور اإل الجزائر مف ناحية قمة عدد مكاتب التدقيؽ، أو
، وأماـ كؿ ما سبؽ ضع المينة في أزمةما و لتنظيـ مينة التدقيؽ بالجزائر وعدـ فعاليتيا 

خمصت الدراسة إلى أف مستوى المينة في والية المسيمة خصوصًا والجزائر عموما ال يمقى 
ت ترجع ألسباب مباشرة القبوؿ أو الرضا المطموب نظرًا لتخبط المينة وممارسييا في أزما

متعمقة بالمينة وممارسييا أو أسباب غير مباشرة تفرضيا التحديات المعاصرة في مجاؿ 
المحاسبة والتدقيؽ في ظؿ إنفتاح الجزائر وسعييا لإلنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة، وعميو 

باإلجراءات يؽ التي تنظـ مينة التدق وجود اإلطار التشريعي واألحكاـ القانونية ينبغى دعـ
، إضافة إلى بمستوى المينة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة منياالالزمة لمنيوض ميدانية ال

اإلستفادة مف التجارب العربية الناجحة مثؿ مصر التى قطعت شوطًا ميما فى مجاؿ 
التدقيؽ، عف طريؽ فتح أبواب التنسيؽ العربى عمى مصراعييا بإعتبار أف لمدوؿ العربية 

كة تجمعيا، ما يمكنيا مف تحسيف ممارسة مينة التدقيؽ ومواكبة التغيرات خصائص مشتر 
 .التي تشيدىا عمى المستوى العالمى

، محافظة الحسابات، أزمة التدقيؽ، ىالتدقيؽ، التدقيؽ الداخمالكممات المفتاح: 
 معوقات التدقيؽ، المعايير الجزائرية لمتدقيؽ، المعايير المصرية لمتدقيؽ.
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Abstract 
The study focuses on auditing profession in Algeria bath internal 

and external which is known as accounting sector because auditing is 

one of effective means to control and which is applied obligatory by 

firms to get an objective opinion. 

Which shows how legal their accounts are, on the light of the 

reforms done between 1970 and2016 which have seen the the 

legislation for the Algerian stand ads of auditing that goes with the 

profession internally and externally. Auditing faced lot of challenges 

made by the economic environment. This was a real exam to the 

fragmentation of auditing in Algeria maybe by the lack of auditing 

bureaus or weak reforms which created a crises. 

We have reached m in this study, that auditing in M'sila 

specifically and Algeria generally is not satisfactory regarding to the 

direct and indirect problems faced by the profession and audits mainly 

after the tendency of Algeria to join The World Trade Organization. 

Hence we had better encourage legislation and laws which organize 

auditing, to improve it and fulfill its objectives. 

In addition to benefiting from the successful Arab experiences 

such as Egypt in the field of audit, by opening the doors of Arab 

coordination wide as the Arab countries gathered common 

characteristics, enabling them to improve the practice of auditing 

profession. 

Key words: - Auditing - Internal auditing - Accounts - Auditing crises 

- Auditing obstacles - Algerian standards for auditing 
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 مقدمة:

تعتمدىا الدولة بصفة  ىتعتبر مينة التدقيؽ مف بيف أىـ الوسائؿ الرقابية الت
قتصادية عامة أو خاصة بصفة خاصة، لموقوؼ عمى حقيقة عامة والمؤسسات اإل
قتصادية العمومية أو الخاصة، تسود أعماؿ المؤسسات اإل ىالوضعية المالية الت

المجتمعات  ىالحرة لو دور فعاؿ ف فالتدقيؽ وما يتميز بو عف غيره مف الميف
بيذه المينة عف طريؽ المنظمات المينية المحمية ى تعمؿ عمى الرق ىالمتطورة الت
أخذت عمى عاتقيا ميمة وضع معايير وأطر مرجعية تحكـ وتنظـ  ىوالدولية الت

عممية التدقيؽ في مختمؼ دوؿ العالـ ومما زاد مف مسؤلياتيا ما تشيده البيئة 
ة المحمية والعالمية مف أزمات وفضائح مالية تيدد كياف مينة التدقيؽ وتفقده قتصادياإل

 مصداقيتو.

لمحصوؿ عمى تقارير حيادية نابعة عف أطراؼ مينية مستقمة وموضوعية،  سعياً 
 ىتماماً إعف مصداقية الحسابات وعدالة المراكز المالية لممؤسسات، أولت الجزائر 

بالمصؼ  لو ممثالً  ىحيث حددت اإلطار القانونوواضح بمينة التدقيؽ،  كاؼ   غير
الحسابات والمحاسبيف المعتمديف، والمالحظ ىو  ىلمخبراء المحاسبيف ومحافظ ىالوطن

الذي بيف  10ػػ  70التنظيـ الحقيقي ليذه المينة إلى غاية صدور القانوف  ىالتأخر ف
فييـ الشروط، وفي  عتبارىا مينة مستقمة لمف تتوفرإأحكاـ ممارسة المينة، وأكد عمى 

 ىقتصادية الجزائرية مف ضعؼ في المجاؿ المحاسبظؿ ما تعانيو المؤسسات اإل
وأنظمة الرقابة الداخمية تتبادر في أذىاننا تساؤالت عديدة تبحث عف إجابات مف 

ما ىي و  عف األدبيات والنظريات العممية، لمينة التدقيؽ، بعيداً  ىالواقع الميدان
ىتماـ بمينة التدقيؽ وتطويرىا؟ لـ ال تمقى مينة ي عدـ اإلالحواجز المتسببة  ف

تشجيع وتسييؿ  ىيف يكمف الخمؿ فاقتصادية؟ في المؤسسات اإل كبيراً  التدقيؽ قبوالً 
لممينة يشير إلى عدـ الرضا عف  ىممارسة ىذه المينة؟ فالوقوؼ عمى الواقع الحال

 ىمف أزمة ف ىىؿ نعانوذلؾ ألسباب عديدة جعمتنا نفكر  التدقيؽ في الجزائر،
 أزمة. ىبحد ذاتيا ف ىالجزائر ى ىالتدقيؽ؟، أـ أف مينة التدقيؽ ف
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تنظـ مينة التدقيؽ دوف أف  ىواألحكاـ القانونية الت ىإف وجود اإلطار التشريع  
والحصوؿ  ىضعؼ األداء الرقاب ىفي تمييا إجراءات ميدانية واضحة، يظير أثره جمياً 

قتصادية لوضعية المؤسسات اإل ىعف الواقع الفعم عمى معمومات مضممة بعيدة
الجزائر يتضح لنا  ىلنشأة التدقيؽ ف ىعمومية أو خاصة، وبمالحظة التسمسؿ التاريخ

ظؿ عدـ وجود إصالحات فعالة تنيض بمستوى  ىحجـ ما تعانيو المينة، ف جمياً 
 المينة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة منيا.

ؿ التدقيؽ مثااًل ميما سواء فى المحاسبة أو شكمت التجربة المصرية فى مجا   
 6110وفى  6111التدقيؽ، فقد أصدرت معايير التدقيؽ المصرية منذ سبتمبر

معيار لتصبح متوافقة مع  80إاكتممت منظومة المعايير المصرية لمتدقيؽ بإصدار 
خر معايير التدقيؽ الدولية، باإلضافة إلى إطار عاـ لعمميات خدمة التأكيد وفقًا آل

اإلصدارات التى صدرت عف االتحاد الدولى لممحاسبيف، ومف خالؿ بحثنا فى 
مختمؼ المصادر تبيف لنا أف مينة التدقيؽ فى مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى إطار 
مواكبة تغيراتيا عمى المستوى الدولى، مما يطرح إمكانية إيجاد تنسيؽ جزائرى مصرى 

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية فى كؿ  وعربى وتوسيعو لتبادؿ الخبرات بما يخدـ
 منيا.

مف تطورات متسارعة، ومف  اإلقتصادية أماـ ما تشيده البيئة ا مشكمة الدراسة:
، تتجو ىوالعالم ى، العربىقتصادية وفضائح مالية عمى المستوى المحمإأزمات 

ؼ مصداقيتيا، وما بيف متأس ىاألنظار األولى إلى مينة التدقيؽ ما بيف مشكؾ ف
 ىلألىمية الت تحكـ المينة، ونظراً  ىالتشريعات الت ىلمستوى المينة، بالرغـ مف توال

 اإلقتصادى عتبارىا أساس النشاط اإب اإلقتصادية يكتسييا التدقيؽ داخؿ المؤسسات
تحتاجيا ىذه المؤسسات لتسييؿ عمميا وترشيد مختمؼ  ىالجزائر، فيو الوسيمة الت ىف

خالؿ إ ىعف أ توصميا إلى تحقيؽ أىدافيا بعيداً  ىية التأنشطتيا وقراراتيا بالكيف
وأىميا القانوف  باألسس واألحكاـ القانونية المتبعة، فقد تضمنت اإلصالحات المنتيجة

منو عمى  01المادة  ىنص ف ى، الذ06/10/0700 ىالمؤرخ ف 10ػ 00 ىالتوجيي
حسيف وتنظيـ ىياكميا داخؿ المؤسسة لت لزامية خمؽ دائرة مختصة بالتدقيؽ والمراجعةإ
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زدادت إطار اإلصالحات والتشريعات في ىذا اإل ىالداخمية وترشيد أنشطتيا، ومع توال
طمؽ مصطمح محافظ الحسابات عمى القائـ عمى القائـ أأىمية ىذه المينة، حيث 

 ىالمؤرخ ف 10ػػ  01بعممية التدقيؽ، وفؽ شروط معينة تضمنيا القانوف 
صالحات المنتيجة لتفعيؿ مينة التدقيؽ عمى مستوى ، وأماـ كؿ اإل67/12/6101

، إضافة الجزائرية فإنيا لـ تصؿ بعد إلى المستوى المطموب اإلقتصاديةالمؤسسات 
إلى أف التعاوف والتنسيؽ مع الدوؿ العربية فى مجاؿ التدقيؽ مف شأنو تحسيف 

 .الممارسة المينية لمتدقيؽ بما يحقؽ األىداؼ المرجوة منيا

يراده فاف ىذه الدراسة تيدؼ إلى اإلجابة عمى اإلشكالية إا سبؽ مف خالؿ م
 الرئيسية التالية:

 تواجهها المهنة؟ ىظل التحديات الت ىما هو واقع مهنة التدقيق في الجزائر ف
 وما هى آفاق التعاون التى تمكن من اإلستفادة من التجربة المصرية؟

جابة عميو نطرح جممة مف روح واإلتوضيح اإلشكاؿ المط سعياً  اإلشكاليات الفرعية:
 التساؤالت الفرعية اآلتية:

 يف تكمف أىميتو؟المقصود بالتدقيؽ و اما  -

 الجزائر؟ ىمرت بيا مينة التدقيؽ ف ىما المراحؿ الت -

 تعيؽ تطور المينة؟ ىالعراقيؿ الت ىماى -

الجزائر؟ وما ىو  ىتواجو مينة التدقيؽ ف ىما ىي أبرز التحديات الت -
 مواجية ىذه التحديات؟ ىر منيا فالدور المنتظ

 الحموؿ الفعالة المقترحة لمنيوض بمينة التدقيؽ؟ ىما ى -
 ما ىى سبؿ االستفادة مف التجربة المصرية فى مجاؿ التدقيؽ؟ -

 :الفرضيات اآلتيةعمى  ىمنطمؽ ىذه الدراسة مبن فرضيات الدراسة:
 فعاليتيا يضع  قصور اإلصالحات المنتيجة لتنظيـ مينة التدقيؽ بالجزائر وعدـ

 أزمة. ىالمينة ف

 نقص مكاتب  ىلمينة التدقيؽ بالجزائر إلى معاناة كبيرة ف ىيشير الواقع العمم
 التدقيؽ.
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  مف الحموؿ الفعالة لمنيوض بمستوى المينة بالجزائر تفعيؿ التنسيؽ والتعاوف بيف
 الجزائر ومصر فى مجاؿ التدقيؽ.

 عتبارات اآلتية:لإل تستمد ىذه الدراسة أىميتيا أهمية الدراسة:
الجزائر، ومنحيا العناية الالزمة لتفعيؿ  ىىتماـ بمينة التدقيؽ فرورة اإلض -

 .ىدورىا الرقاب

العالـ بصفة عامة والجزائر  ىنتشار الفساد والفضائح المالية فا  و  ىشكؿ تنام -
 ضرورة. بصفة خاصة

 رىا.نتشاإمعالجتيا وتحد مف  ىوجود وسائؿ رقابية محايدة وفعالة تسيـ ف -

الجزائر، وضرورة مواكبتيا لمتطورات  ىتواجييا مينة المراجعة ف ىتحديات التال -
 .ىمينة عمى المستوى الدول

 صالح المينة.إ ىف ىتنبيو القائميف عمى المينة والمدققيف ليمعبوا الدور الرئيس -

 ىبمدى أىمية مينة التدقيؽ لفئات المجتمع بأكمميا ف الوعيالتنبيو وزيادة خمؽ  -
 ذ قراراتيا ورسـ مختمؼ سياساتيا.تخاإ

 لفت اإلنتباه إلى أىمية التنسيؽ الجزائرى المصرى والعربى فى مجاؿ التدقيؽ. -

 تسعى ىذه الدراسة مف عنوانيا الوصوؿ إلى األىداؼ التالية: :أهداف الدراسة
ومراحؿ تطوره بالجزائر، إضافة إلى مختمؼ  تحديد مفيـو التدقيؽ، أىميتو .1

 تواجيو كمينة. ىالعراقيؿ الت

تخدـ مختمؼ  ىعتباره الوسيمة األنسب التإإبراز دور وميمة التدقيؽ ب .2
 األطراؼ.

اف تحوؿ دوف  مف شأنيا ىوالت مينة التدقيؽ بالجزائر ىبراز أوجو القصور فإ .3
 تطوير المينة.

بالمينة إلى  ىتتحمميا مختمؼ األطراؼ الفاعمة لمرق ىتوضيح المسؤولية الت .4
 لمقبولة.مصاؼ المستويات ا

ى المختصيف بجامعة المسيمة وميني إجراء مقابالت مباشرة مع األكاديمييف .5
 .الجزائرية التدقيؽ بوالية المسيمة
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تواجو مينة  ىالتغمب عمى المشكالت الت ىتسيـ ف ىتقديـ بعض الحموؿ الت .6
 التدقيؽ والمستفيديف مف القوائـ المالية.

ى والمصرى وثمراتو خصوصًا فى التأكيد عمى أىمية التنسيؽ الجزائرى العرب .7
 مجاؿ التدقيؽ.

ختبار الفرضيات والوصوؿ إلى أىداؼ الدراسة تـ تقسيـ إبغرض  خطة الدراسة:
 ىذه الدراسة إلى المحاور اآلتية:

 لمتدقيؽ وأىميتو. ىاإلطار المفاىيمالمحور األول: 
 لمينة التدقيؽ بالجزائر. ىالتسمسؿ التاريخ المحور الثاني:

 الجزائر. ىالعراقيؿ التي تعيؽ تطور مينة التدقيؽ ف ثالث:المحور ال
 الجزائر. ىتواجو مينة التدقيؽ ف ىالتحديات الت المحور الرابع:

 قتصاديةاإلالمؤسسات  ىفى الداخم تدقيؽواقع التقييـ المحور الخامس: 
 الجزائرية.

تطوير مينة  ى( فNAAأثر معايير التدقيؽ الجزائرية ): سادسالمحور ال
 لتدقيؽ بالجزائر.ا

  .دراسة حالة مكاتب التدقيؽ بوالية المسيمة الجزائرية :سابعالمحور ال
إمكانية اإلستفادة مف التجربة المصرية فى التدقيؽ وضرورة ثامن: الالمحور 

 التنسيؽ.

 النتائج والتوصيات. خاتمة، :التاسع المحور
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 أهدافه.لمتدقيق، أهميته و  ىالمحور األول: اإلطار المفاهيم
 لمتدقيق: ىاإلطار المفاهيم .1

لموصوؿ إلى المفيـو الصحيح لمتدقيؽ البد مف اإلشارة إلى أف مصطمح 
الكتب والبحوث العممية تحمؿ نفس المعنى، مع  ىالمراجعة والتدقيؽ والرقابة، ف

ئ الشي ىإعادة النظر ف ىالمالحظة أنو توجد فروؽ واضحة بينيا فالمراجعة تعن
إحكاـ البحث والتأكد مف إجراءات معينة، أما  ىجعو، والتدقيؽ يعنإلى مر  ستناداً إ

مف المراجعة  تشمؿ كالً  ىما وى شيئالرصد واإلشراؼ عمى  ىتعن ىالرقابة في
 نو يطمؽ عمييا مصطمح محافظة الحسابات.       إوالتدقيؽ، وبالنسبة لمجزائر ف

إعادة النظر، التكرير  ىعنالمراجعة ي وأالتدقيؽ المغة:  ىف: تعريف التدقيق: أوالً 
ستماع، ويعني اإل Audireمأخوذ مف التعبير الالتيني  Audit، و(1)عادةواإل
نكتفي بالتعريؼ السائد إلى اآلف والمقدـ مف قبؿ جمعية  االصطالح: ىفو

عمى أنو "عممية منتظمة  (حيث تعرؼ التدقيؽAAAالمحاسبة االمريكية )
،  اإلقتصادية واألنشطة ئج األحداثلمحصوؿ عمى أدلة إثبات متعمقة بنتا

وتقييميا بطريقة موضوعية لتحديد مدى التطابؽ بيف ىذه النتائج والمعايير 
يصاؿ النتائج إلى المستخدميف المعنييف" ومف خالؿ التعريؼ فإف (2)المحددة وا 

 يشتمؿ عمى العمميات الثالث الفحص، التحقيؽ، التقرير بمعنى: التدقيؽ إجماالً 
 أكد مف صحة وسالمة العمميات المسجمة مف العيوب. الت الفحص:
عمى صالحية القوائـ المالية لمتعبير السميـ عف نتائج أعماؿ  ـالحك التحقيق:

 المؤسسة.
 تجميع نتائج الفحص والتحقيؽ عمى شكؿ تقرير يقدـ لألطراؼ المعنية.التقرير: 

ال غاية، فيو يخدـ ويوجو  عتباره وسيمةإتكمف أىمية التدقيؽ بأهمية التدقيق: : ثانياً 
عديدة ويمكنيا مف اتخاذ القرارات بناء عمى بيانات تمت مراجعتيا وتدقيقيا مف  أطرافاً 

 ىقبؿ ىيئات مينية مستقمة ومحايدة وعمى شكؿ تقرير يعكس حقيقة الوضع المال
، بمثابة اإلقرار بصحة ما تتضمنو  القوائـ المالية مف اإلقتصادية لممؤسسات
أـ  ف عممو يمكف أف مساعداً ألخطورة ىذا األمر فإف المدقؽ يعرؼ  ونظراً معمومات، 
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، ومف أىـ ىذه األطراؼ )المساىموف، المستثمروف الحاليوف والمحتمموف، مضمالً 
نقابات العماؿ، المؤسسات االستثمارية والتمويمية، الدائنوف والمدينوف، اإلدارات 

دوؿ يوضح أىمية مينة التدقيؽ )محافظة ج ىوالييئات الحكومية، المجتمع(، وفيما يم
في تقرير التدقيؽ ػ لألطراؼ المستفيدة مف  الحسابات( ومخرجاتيا ػ المتمثمة أساساً 

 القوائـ المالية.
( أهمية مهنة التدقيق ومخرجاتها لألطراف المستفيدة من 11الجدول: )

 .(3)القوائم المالية

األطراف 
 المستفيدة

 اتها لهاأهمية مهنة التدقيق ومخرج

 المساىموف
تتعمؽ  ىتخاذ القرارات، خاصة التيحتاجوف إلى المعمومات الالزمة إل

 لممؤسسة. ىباألداء المال

المستثمروف 
 الحاليوف والمحتمموف

يحتاج المستثمروف الحاليوف والمحتمموف المعمومات عف أسيـ 
 ىالمؤسسة، خاصة عف درجة المخاطرة المتعمقة باالستثمار ف

لممؤسسة،  ىالعائد الحالي والمتوقع لمسيـ، واألداء المالاألسيـ، 
فالتقرير عف تدقيؽ القوائـ المالية سوؼ يدعـ ثقتيـ فيما تقدمو ىذه 

 المعمومات.

المؤسسات 
ستثمارية اإل

 والتمويمية

ستثمارية تعتمد المؤسسات التمويمية خاصة البنوؾ والمؤسسات اإل
عتماد عمييا رضة ومدى اإلعمى المعمومات المالية لمشركات المقت

ئتماف وتشكيؿ محافظ تخاذ قرارات منح اإلإ ىوالوثوؽ بيا، ف
 األوراؽ المالية. ىستثمار فاإل

 الدائنوف:

يمكنيـ ىذا التقرير مف معرفة قدرة المؤسسة عمى سداد الديوف 
المواعيد ومف ثـ إمكانية التوسع في المعامالت  ىالمستحقة عمييا ف

 التجارية.

 وف )العمالء(المدين

ستمرارية المؤسسة خاصة إرشادية حوؿ إيزودىـ ىذا التقرير بصورة 
عندما يرتبطوف معيا بعممية طويمة األجؿ كأف تكوف المؤسسة مورد 

 لمعميؿ. ىرئيس
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األطراف 
 المستفيدة

 اتها لهاأهمية مهنة التدقيق ومخرج

اإلدارات والييئات 
 الحكومية

يساعد ىذا التقرير المؤسسات والييئات الحكومية مثؿ إدارة 
يرىا عمى معرفة نشاطات المؤسسات الضرائب، وزارة المالية، وغ

عداد إحصائيات المتعمقة بالدخؿ  ووضع السياسات الضريبية وا 
 وغيرىا، التخطيط والرقابة... ىالقوم

تحاد ونقابات إ
 العماؿ

لنقابة العماؿ، عمى المعمومات الخاصة بقدرة  ىيعتمد المستشار المال
عتمادىـ إ المؤسسة عمى دفع مستحقات العماؿ، والتقرير سوؼ يدعـ

 مثؿ ىذه المعمومات وثقتيـ فييا.

 المنظمات المينية
متابعة مدى إلتزاـ المدقؽ المنتمى إلييا بمعايير إعداد وعرض 
التقرير، ضماف إستمرار تحقيؽ التقرير ألىدافو، تحديد الحاجة إلى 

رشادات حوؿ تطوير التقرير وتعديمو.  إصدار توجييات وا 

 المجتمع
تعزيز الثقة بالبيانات المالية الخاصة  ىفيساعد ىذا التقرير 

 المختمفة. إلقتصاديةاجتماعية لموحدات باألنشطة اإل

مف خالؿ الجدوؿ تظير أىمية التدقيؽ لجميع األطراؼ المعنية بالقوائـ المالية، 
ميـ، وىو ما  اإلقتصاديةلممؤسسات  ىالمدقؽ عف سالمة وصحة المركز المال ىفرأ

العديد مف الشروط حتى يمكف قبوؿ رأيو وحكمو مف قبؿ  المدقؽ توفر ىيشترط ف
 مستخدمي القوائـ المالية.

محاولة لموصوؿ إلى تقارير تدقيؽ مقبولة، بذلت وال تزاؿ العديد مف  ىف
، العديد مف ىميداف التدقيؽ عمى المستوى العالم ىالمنظمات المينية والعممية ف

، بما يحقؽ وعمالً  مينة التدقيؽ عمماً  الجيود لوضع أسس ومعايير تحكـ عممية مزاولة
مستوى أداء معيف مقبوؿ مف األطراؼ المستفيدة مف القوائـ المالية، وبالنسبة لمجزائر 

معايير لمتدقيؽ، بالنظر لألىمية الكبيرة لمتدقيؽ،  6102 ىعتمدت بداية مف فيفر إفقد 
تدقيؽ لمكشوؼ وتقرير ال ىتأسيس الرأ 911لمتدقيؽ " ىألـز المعيار الجزائر  وقد

ستنتاجات حوؿ الكشوؼ المالية القائـ عمى أساس تقييـ اإل ىالمالية" بتشكيؿ رأ
، وحتى يمكف لممدقؽ أو محافظ (4)المستخرجة مف العناصر المقنعة المجمعة
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الحسباف لبعض  ىعميو األخذ ف ىيو ينبغأصدار حكمو أو التعبير عف ر إالحسابات 
يدة، منيا الجوانب القانونية واإلدارية، جوانب عد ىتعترضو ف ىاألشياء الت

 التمويمية،... 
 :(5)ىكما يم ختصاراً إلمتدقيؽ العديد مف األىداؼ يمكف بيانيا  أهداف التدقيق: :لثاً ثا

مكانية ا  الدفاتر و  ىالتحقؽ مف صحة ودقة وصدؽ البيانات الحسابية المثبتة ف (1
 .عتماد عمييااإل

كتشاؼ إخموىا مف الخطأ أو التزوير مع التأكد مف صحة القيود المحاسبية أو  (2
وتحديد ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت المحاسبية مف أخطاء أو غش وتقميص 

 رتكابيا.إفرص 
محايد يستند عمى دقة أدلة قوية عف مدى مطابقة القوائـ المالية  ىفن ىإبداء رأ (3

 .لممركز المالي
تخاذ قراراتيا ا  اساتيا و ورسـ مختمؼ سي في توجيو عتماد اإلدارة عمييا كمياً إ (4

 المختمفة.
 .تحديد مبمغ الضريبة ىمساعدة إدارة الضرائب ف (5
 حرافاتنومدى تحقيؽ األىداؼ وتحديد اإل مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذىا (6

 .وأسبابيا وطرؽ معالجتيا
أنشطة  ىتحقيؽ أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عف طريؽ ترشيد جميع نواح (7

 .اإلقتصاديةالمؤسسات 
 .رفاىية المجتمع تحقيؽ أكثر ىمة فالمساى (8

لما  اإلقتصاديةأصبحت أىداؼ مينة التدقيؽ تتعدى حدود متطمبات المؤسسات 
إلى العمؿ أكثر لتحقيؽ  ىتقدمو مف خدمات ميمة، حيث توجيت األىداؼ نحو السع

، وبالنسبة لمجزائر فمحافظة الحسابات مع مستوى أكبر مف الرفاىية لممجتمع عموماً 
تحقيؽ ما وضع  ىمف قصور يعيقيا ف تعانيمف إصالحات عديدة، ال تزاؿ  ما شيدتو

الجزائر نعرج عمى  ىليا مف أىداؼ، ولموقوؼ عمو ما مرت بو مينة التدقيؽ ف
 لتطور المينة وما شيدتو مف إصالحات. ىالتسمسؿ التاريخ
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 المحور الثاني: التسمسل التاريخي لمهنة التدقيق بالجزائر.

مرت بيا مينة  ىلمراحؿ اإلصالحات الت مختصراً  تاريخياً  ر تسمسالً يعرض ىذا المحو 
باإلصالحات  ستقالؿ، مروراً الجزائر غداة اإلى ف -محافظة الحسابات-التدقيؽ

 ىاليـو عميو، وىذا ف ىإلى ماى وصوالً  ىنفتاح عمى العالـ الخارجواإل اإلقتصادية
 لما يبينو الجدوؿ اآلتي: قاً ضوء النصوص التشريعية الصادرة فيما يخص المينة، وف

 (2الجدول )
 لمراحل تطور مهنة التدقيق  ىلتسمسل الزمنا

 .(6)الجزائر ى)محافظة الحسابات( ف

 1969إلى  1962الفترة بعد 

القوانين 
 والتشريعات

 المضمون
الهيئة 
 المسؤولة

 مميزات الفترة

 

 تفاقيات إيفيافإ

 القوانيف الفرنسية

 

مراقبة الحسابات 
 عمى صحتيا لموقوؼ

 

 وزارة المالية
فػػػػػػػػػػراغ كبيػػػػػػػػػػر وضػػػػػػػػػػعؼ  -

لمتخطػػػػػػػيط  المينػػػػػػػة نظػػػػػػػراً 
   ىالمركز 

 التبعية لمقوانيف الفرنسية -

 نقص التنظيـ والكفاءات -

 1971إلى  1969الفترة من 
 019 - 27األمر 

المؤرخ في 
80/06/0727 - 

قانوف المالية 
0791 

قرر بتعييف محافظ 
الحسابات مف طرؼ 

 وزارة المالية

 

 وزارة المالية
ىتمػػػػػػػاـ بتنظػػػػػػػيـ بدايػػػػػػػة اإل -

 المينة

 نقص الكفاءات والخبرات -

 حتكار الدولة لممينةإ -

عػػػػػػػػدـ ضػػػػػػػػبط الممارسػػػػػػػػة  -
 - 91المرسـو  المينية لممينة.

 في  098

08/00/0791 

تـ التحديد الصريح 
لمياـ وواجبات محافظ 

 الحسابات
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 1969إلى  1962الفترة بعد 

القوانين 
 والتشريعات

 المضمون
الهيئة 
 المسؤولة

 مميزات الفترة

 1988 إلى 1971الفترة من

 06 - 90األمر 
 67/06/0790 ىف

حدد تنظيـ مينة 
محافظة الحسابات 
وضبط الممارسة 

 المينية ليا.

 
 
 
 

مجمس 
 المحاسبة 

ال تػػػػػػػػػزاؿ المينػػػػػػػػػة تحػػػػػػػػػت  -
 حتكار الدولة.ا  وصاية و 

مػػف  تعػانيال تػزاؿ المينػػة  -
 النقائص وسوء التنظيـ

سػػػػػػػػػػػػتقاللية المؤسسػػػػػػػػػػػػات إ -
العموميػػػػػػػػػػػػػة وخضػػػػػػػػػػػػػوعيا 

 ىوبالتػػػال ىلمقػػانوف التجػػػار 
يا ضػرورة مراجعػة حسػػابات

والمصػػػػػػػادقة عمييػػػػػػػا مػػػػػػػف 
 ىمختصػػػػػػػػػػػػيف كمحػػػػػػػػػػػػافظ

الحسػػػػػػػػػػػػػػػػابات والخبػػػػػػػػػػػػػػػػراء 
 المحاسبيف

 67 - 97األمر 
  67/10/0797 ىف

متعمؽ بالمخطط 
 ىالمحاسب ىالوطن

 17 - 01القانوف 
 10/18/0701 ىف

تشكيؿ مجمس المحاسبة 
ميمتو مراقبة المؤسسات 
والوقوؼ عمى صحة 
 وانتظاـ حساباتيا.

 ىالقانوف التوجيي
 ىف 10 - 00
06/10/0700 

فتح المجاؿ أماـ 
المينييف المستقميف 
لمزاولة مينة محافظة 

 الحسابات

 1996 إلى 1991الفترة من

 10 - 70قانوف 
 69/10/0770 ىف

 

 ىإنشاء المصؼ الوطن
لمخبراء المحاسبيف 

الحسابات  ىومحافظ
والمحاسبيف المعتمديف، 
وتكميفو بالسير عمى 

 تنظيـ المينة

 

 
 
 
 
 

التنظػػػػػػػيـ الفعمػػػػػػػي لممينػػػػػػػة  -
بتحديػػػػػػد الييئػػػػػػة المسػػػػػػتقمة 
المكمفػػػػػة بتنظػػػػػيـ المينػػػػػة، 
مػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػث أخالقيػػػػػػػػػػات 
وشػػروط ممارسػػتيا، كيفيػػة 

 التعييف، األتعاب...



 د/ قاسمى السعيد ،  أ/ حيرش أحمد

342 

 1969إلى  1962الفترة بعد 

القوانين 
 والتشريعات

 المضمون
الهيئة 
 المسؤولة

 مميزات الفترة

 76 ىالمرسـو التنفيذ
 ىف 61 -
08/10/0776 

إنشاء مجمس النقابة 
 المينةالخاص ب

 
 
 

 ىيئة مستقمة 

المصؼ 
الوطني 
لمخبراء 

المحاسبيف 
ومحافظي 
الحسابات 
والمحاسبيف 
 المعتمديف

 
 

فػػػػػػػػػػػػػػتح المجػػػػػػػػػػػػػػاؿ أمػػػػػػػػػػػػػػاـ  -
 الممارسة الحرة لممينة 

أصػػػػبحت المينػػػػة مسػػػػتقمة  -
وحياديػػػػػػػة، حػػػػػػػرة مفتوحػػػػػػػة 
 لمف تتوفر فييـ الشروط.

حتكػػػػػػػػػػػػػػار الدولػػػػػػػػػػػػػػة إزواؿ  -
 ووصايتيا عمى المينة.

 ىتطػػػػػػػػػػػػور ممحػػػػػػػػػػػػػوظ فػػػػػػػػػػػػػ -
 ممارسة المينة

مرجعيػػػة المينػػػة لػػػـ تتغيػػػر  -
نحػػػػػػػػو المعػػػػػػػػايير الدوليػػػػػػػػة 

 لممراجعة

قرار مؤرخ في 
19/00/0770 

يتعمؽ بتحديد اتعاب 
 محافظي الحسابات

 72 ىالمرسـو التنفيذ
 ىف 082 -
07/10/0772 

تضمف قانوف الخاص 
 بأخالقيات المينة

 ىالمرسـو التنفيذ
 ىف 800 - 72
67/17/0772 

 

تضمف انشاء المجمس 
الوطني لممحاسبة 

(CNC مكمؼ بالبحث )
نة والتطوير في مي
 المحاسبة.

 ىالمرسـو التنفيذ
 ىف 080 - 72
81/06/0772 

تضمف كيفية تعييف 
محافظي الحسابات في 
المؤسسات العمومية 
ذات الطابع الصناعي 

 والتجاري.

 2111 إلى 1997الفترة من
 ىالمرسـو التنفيذ

 ىف 070 - 79
10/06/0779 

 - 76متمـ لممرسـو 
تضمف إضافة  61

زارة ممثؿ لمدولة مف و 
 المالية.

 ىقرار مؤرخ ف
60/18/0770 

حدد االجازات 
والشيادات التي تخوؿ 
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 1969إلى  1962الفترة بعد 

القوانين 
 والتشريعات

 المضمون
الهيئة 
 المسؤولة

 مميزات الفترة

الحؽ في ممارسة 
 المينة

قرار مؤرخ في 
60/18/0777 

تضمف الموافقة عمى 
الشيادات وشروط 

الخبرة المينية لممارسة 
 المينة.

 ىالمرسـو التنفيذ
 ىف 060 - 10
61/06/6110 

حدد تشكيؿ مجمس 
ينة وضبط النقابة لمم

اختصاصاتو وقواعد 
 عممو

 إلى اليوم 2112من الفترة 
بياف مجمس الوزراء 

 81/06/6117 ىف

سترجاع إمناقشة 
الوصاية عمى تنظيـ 

 المينة.

 
 
 

المجمس 
الوطني 
 لممحاسبة

دخػػػػوؿ األجانػػػػب ممارسػػػػة  -
المينػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػرؼ 

طالعيػػػـ عمػػػى تفاصػػػيؿ ا  و 
 ىاالقتصاد الوطن

 ىضػػػػػػػػػػطراب كبيػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػإ -
 لمينة.ممارسة ا

إنياء الطابع الحر لممينػة  -
عػػػػادة إخضػػػػاعيا لػػػػوزارة  وا 

 المالية.

ال تػػػػػزاؿ الفوضػػػػػى وسػػػػػوء  -
 التنظيـ يعـ المينة 

صػػػػػػػػدار معػػػػػػػػايير إبدايػػػػػػػػة  -
 جزائرية لمتدقيؽ.

إلػػػػػػػػػػى اآلف تبقػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػذه  -
المعػػػػايير مجػػػػرد نظريػػػػات 

 10 - 01القانوف 
 67/12/6101 ىف

نشاء مجمس إ تضمف
لممحاسبة تحت  ىوطن

سمطة وزارة المالية 
 لتنظيـ ومتابعة المينة

-00المراسيـ مف 
  86-00، إلى 60
 69/16/6100 ىف

تضمنت تفسيرات 
 10 - 01لمقانوف 

 لتنظيـ المينة

 ىالمرسـو التنفيذ
 ىف 616 - 00
62/12/6100 

حدد معايير تقارير 
محافظ الحسابات 

 يارسالإوأشكاؿ وآجاؿ 
 ىقرار مؤرخ ف

60/19/6108 
حدد محتوى معايير 
 تقارير محافظ الحسابات
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 1969إلى  1962الفترة بعد 

القوانين 
 والتشريعات

 المضمون
الهيئة 
 المسؤولة

 مميزات الفترة

ى قرار مؤرخ ف
06/16/6100 

حدد كيفيات تسميـ 
 تقارير محافظ الحسابات

الواقػع  ىتنتظر التطبيؽ فػ
 . ىالميدان

 ىف 116مقرر 
00/16/6102 

تضمف وضع حيز 
معايير  10التنفيذ 

، 601جزائرية لمتدقيؽ )
717 ،721 ،701) 

 
الجزائػر  ىكانػت مينػة التػدقيؽ أو محافظػة الحسػابات فػف أمف خالؿ ما سبؽ فبعد 

مػػػػرت بالعديػػػػد مػػػػف المراحػػػػؿ نتيجػػػػة  ، فقػػػػد0797مقيػػػػدة بػػػػالقوانيف الفرنسػػػػية إلػػػػى غايػػػػة 
 اإلقتصػػاديةجتماعيػػة، واإلصػػالحات واإل اإلقتصػػاديةالجوانػػب السياسػػية و  ىلمتحػػوالت فػػ

ظػػؿ التجػػارة الخارجيػػة  ىفػػ ىنفتػػاح عمػػى العػػالـ الخػػارجالمنتيجػػة بدايػػة الثمانينػػات، واإل
ظػػؿ ىػػذه المعطيػػات أنػػو ال تػػزاؿ ولحػػد اآلف المينػػة  ىوالمالحػػظ فػػ ىسػػتثمار األجنبػػواإل
سػػتقاللية اإل ىىػػـ مبادئيػػا األساسػػية وىػػأعػػف  حتكػػار بعيػػداً مػػف سػػوء التنظػػيـ واإل ىتعػػان

ظػؿ مػا تشػيده المينػة مػف  ىوالحياد، إضافة إلى عدـ وجود مرجعيػة واضػحة لممينػة فػ
صػػػالحيا بمػػػا ا  المينػػػة و  ى، إذ يجػػػب إعػػػادة النظػػػر فػػػىى المسػػػتوى العػػػالمتطػػػورات عمػػػ

يتماشػػى مػػع متطمبػػات المعػػايير الدوليػػة لممراجعػػة، وزيػػادة عمػػى مػػا سػػبؽ نالحػػظ الفػػراغ 
الزمنػػي الكبيػػر بػػيف فتػػرات اإلصػػالحات والتشػػريعات، ممػػا يؤكػػد بوضػػوح عػػدـ اإلحاطػػة 

 جوة منيا.الكاممة بكؿ ما تتطمبو المينة لتحقؽ الغاية المر 

 الجزائر. ىتعيق تطور مهنة التدقيق ف ىالمحور الثالث: العراقيل الت
الجزائر، وجب تحديد العراقيؿ  ىوصمت إليو مينة التدقيؽ ف ىظؿ المستوى الذ ىف  
تشيدىا عمى المستوى  ىطريؽ تطور المينة ومواكبتيا لمتطورات الت ىتقؼ ف ىالت

لتسييؿ التوحيد  ىقتصاد العالمندماج باإلالجزائر نحو اإل ىإطار سع ى، فىالعالم
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 ىمعايير التدقيؽ الدولية، فإنو يجب بياف أىـ العراقيؿ الت ىوتبن ىالدول ىالمحاسب
 تواجو المينة.

دارية :أوالً   النقاط اآلتية: ىيمكف حصر ىذه العراقيؿ ف: عراقيل قانونية وا 
 فتقار التشريعات الخاصة بالمينة لموضوح والتفسير.إ -
عمى أىداؼ  التشريع الخاص بالمينة مما ينعكس سمباً  ىوفراغ كبير فبطء  -

 المينة. 
 ىيمنة عمى تنظيـ المينة وخضوعيا لوصاية وزارة المالية. -
 اإلصالحات المنتيجة لممينة. ىشراؾ المينييف فإىماؿ وعدـ إ -
 ىعدـ وضوح النصوص القانونية وصرامتيا فيما يتعمؽ بحماية المدقؽ مف أ -

 ضغوطات.
تفتقد إلى العناية  ىفيما يخص المينة بحد ذاتيا في: عراقيل تخص المهنة :نياً ثا

 :ىتواجييا مايم ى، وأىـ العراقيؿ التوعممياً  الالزمة عممياً 
 ىماؿ األىداؼ الحقيقة ليا.إلزامية قانونية فقط، مع إالنظرة نحو المينة  -
لتدقيؽ وصغر قمة مكاتب ا، و ضعؼ اليياكؿ واآلليات الضرورية لقياـ المينة -

 حجميا.
 الكفاءات والخبرات المينية الالزمة لتنظيـ المينة. ىالنقص المالحظ ف -
 .ىالمينة عمى المستوى العالم ىالتأخر الكبير وعدـ تماش -
 عدـ وجود مراكز تدريب وقمة الدورات التعميمية والتكوينية لممدققيف. -
 ىالمينة ألتحوؿ دوف تعرض  ىعدـ توفر النصوص القانونية الواضحة الت -

 ضغوطات.
تنمية كفاءة أعضائيا وروح التعامؿ بينيـ،  ىضعؼ دور نقابة المينة ف -

 وعدالة التعييف. 
 ستقالليتيا وحيادىا.إخضوع المينة لوصاية وزارة المالية أفقدىا  -
 معالجة بعض الظواىر. ىوقصوره ف ىعدـ وضوح النظاـ المحاسب -
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ال  -أغمبيا صغيرة  -زائرية مشكمة طبيعة وحجـ المؤسسات االقتصادية الج -
 تيتـ بالتدقيؽ وتعتبره مف الوظائؼ األساسية.

 .ىلكتروننقص التأطير فيما يخص نظـ المعمومات والتدقيؽ اإل -
تأخر صدور معايير المراجعة الجزائرية إضافة إلى عدـ وجود دورات  -

 تكوينية لمناقشتيا وتفسيرىا.
 زدواجية العمؿ.ا  مشكمة األتعاب و  -
عمى الممارسة المينية  لتزاـ بأخالقيات المينة أثر سمباً دـ اإلخالؿ وعاإل -

 لمتدقيؽ.
 نتحاؿ وممارسة المينة مف قبؿ المدققيف غير المسجميف والمعتمديف بالنقابة.إ -
ىتماـ ، مع قمة اإلاإلقتصاديةضعؼ نظـ الرقابة الداخمية لدى المؤسسات  -

 .ىبالتدقيؽ الداخم
مؼ ممارسات الفساد والغش عدـ وضوح التشريعات فيما يخص مخت -

 حتياؿ ومسؤولية المدققيف عمييا.واإل
التعامؿ  ةلممينة، مشكم ىوالجانب العمم ىالتكامؿ بيف الجانب العمم ةمشكم -

 مع التكنولوجيا.
 الجزائر فيما يخص المينة. ىف ىقمة اإلنتاج العمم -
الشخصية،  ترتبط ىذه العراقيؿ بالمدققيف وصفاتيـ: تخص المهنيين عراقيل :ثالثاً 

 النقاط اآلتية: ىويمكف بيانيا ف
 عدـ مالئمة أتعاب التدقيؽ مع حجـ العمؿ.  ةمشكم -
 المنافسة غير الشريفة بيف المدققيف. -
ستشارية مما يتعارض مع الجمع بيف عممية التدقيؽ والمحاسبة والخدمات اإل -

 خالقيات المينة.أآداب و 
 ىالتدريب المين ىفعواف المساعديف إضافة إلى النقص النقص في األ -

 لممدققيف. ىالكاف
 عدـ المعرفة الكافية لممدقؽ بمحتوى معايير التدقيؽ المحمية والعالمية. -
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 ضعؼ الروابط بيف المدققيف لتبادؿ الخبرات. -
 الممارسة المينية لمتدقيؽ. ىصغر حجـ مكاتب التدقيؽ والوسائؿ المطموبة ف -
إدارة المؤسسات محؿ تعامميـ مع  ىتواطؤ وعدـ حياد بعض المدققيف ف -

 التدقيؽ؟
التصريحات الكاذبة عف األرباح وتخفيض حجـ  ىتورط بعض المدققيف ف -

 الضرائب.
مػػف خػػالؿ مػػا تػػػـ عرضػػو مػػف عراقيػػػؿ تصػػعب مػػف ميمػػػة تطػػوير مينػػة التػػػدقيؽ 

 اإلقتصػػاديةسػػعييا إلعطػػاء الصػػورة الصػػادقة عػػف وضػػعية المؤسسػػات  ىبػػالجزائر، فػػ
 لضرورة القانونية والتقارير الشكمية.عف ا ، بعيداً ىوواقعيا الفعم

 الجزائر. ىتواجه مهنة التدقيق ف ىالمحور الرابع: التحديات الت
 ىإطػار السػع ى، وفػىالعػالماإلقتصاد  ىظؿ العولمة والتطورات المتسارعة ف ىف 

لوضػػػػع إصػػػػالحات ممنيجػػػػة وشػػػػاممة تحكػػػػـ وتػػػػنظـ مينػػػػة التػػػػدقيؽ، بمػػػػا يتماشػػػػى مػػػػع 
لتػزاـ بمعػػايير التػدقيؽ الدوليػػة، ومػػا اإل وتحديػػداً  ىتوى العػالممتطمبػات المينػػة عمػى المسػػ

ينجػػر عنػػو مػػف إيجابيػػات تعػػود بالمنفعػػة وتغيػػر مػػف مسػػار مينػػة التػػدقيؽ بأكممػػو، مػػع 
فيمػػا  نوردىػػا أساسػػاً  ىتواجػػو المينػػة والتػػ ىعتبػػار عديػػد التحػػديات التػػعػػيف اإل ىاألخػذ فػػ

 :ىيم
مف طرؼ  ينة مسألة الثقة فيياحيث تواجو ىذه الممهنة التدقيق:  ىالثقة ف .0

التدقيؽ زادت أىميتو،  ىالمساىميف واألطراؼ ذات الصمة، فكمما زادت الثقة ف
تطوير المفاىيـ  ىلممدققيف المساىمة ف ىوحتى تثبت لمتدقيؽ مكانتو، ينبغ

لما تمميو أخالقيات المينة ومعايير  المتعمقة بالمينة، وتحسيف أدائيـ وفقاً 
تشيدىا  ىختالالت والفضائح المالية التوالدولية، فاإل التدقيؽ الجزائرية

عتبارىا المسؤولة إالجزائر تضع المينة محؿ شؾ ب ىف اإلقتصاديةالمؤسسات 
تجاوزات تثير الشكوؾ، مع تحمؿ  ىبالغ عف أعف حماية األمواؿ واإل
 المسؤولية الكاممة عنيا.
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فشؿ التدقيؽ الناتج  تواجو المينة أيضا ىمف بيف التحديات التفشل التدقيق:  .6
لتزاـ بمتطمبات معايير التدقيؽ المتعارؼ عف إصدار تقارير خاطئة لعدـ اإل

أزمة، مما يوجب عمى  ىعمييا، حيث تضع حاالت اإلخفاؽ مينة التدقيؽ ف
جراءات التدقيؽ المتبعة، واإل لتزاـ بمحتوى المدققيف تطوير وسائؿ، أساليب وا 

الوقت  ىبالغ الحقائؽ وفإحتى يتمكنوا مف معايير التدقيؽ المقبولة عموما، 
ستيعاب األطراؼ ذات الصمة ليذا إالجزائر عدـ  ىالمناسب، والمالحظ ف

 األمر.
حيث يواجو المدققوف قتصادية: المؤسسات اإل ىضعف نظم الرقابة الداخمية ف .8

العديد مف المشكالت أثناء عممية التدقيؽ كسوء األداء مع زيادة التكاليؼ 
التمتع بالتدريب  تباع أنسب الطرؽ لمتغمب عمييا، معإما يوجب والوقت، م

قتصادية الجزائرية المستمر والخبرة الكافية، إضافة إلى أف أغمب المؤسسات اإل
ذات طابع صغير ومتوسط وال يشمؿ ىيكميا التنظيمي عمى نظاـ واضح 

، فمعظميا مؤسسات عائمية، أو فردية تجعؿ مف التدقيؽ ىلمتدقيؽ الداخم
 ضرورة قانونية ال أكثر. 

 ىستقاللية والحياد فيجد المدققوف أنفسيـ أماـ تحدي اإلستقاللية التدقيق: إ .0
لممدقؽ، بؿ  ىستقالؿ الظاىر كؿ ما يتعمؽ بالمياـ المكمفوف بيا، فال يكفي اإل

يمكف  ىلممدقؽ، الذ ىمف المستوى األخالق نابعاً  واقعياً  يجب أف يكوف مستقالً 
تخرج بو عف اإلطار المحدد لممارسة  ىلتجاوزات التأف يقع في بعض ا

و يتعرض لضغوطات أالمينة، أو يمكف أال يحصؿ عمى المعمومات الكافية، 
تحممو عمى التواطؤ مع إدارة المؤسسة، مما يجعؿ مينة التدقيؽ تفقد أىـ 

 إلى نتائج وتقارير موضوعية. ىتؤد ىستقاللية التامة التاإل ىمبادئيا وى
يضع الفساد والممارسات الخاطئة مينة التدقيؽ لممارسات الخاطئة: الفساد وا .7

أزمة وموقؼ صعب، وذلؾ بسبب )الفضائح المالية، اإلفالس، ممارسات  ىف
دارة األ، اإلىالمال الفساد رباح(، وىو ما حتياؿ، الغش، المحاسبة اإلبداعية وا 

أصابع  يفقدىا أىميتيا بالنسبة لألطراؼ ذات الصمة جميعيا، حيث تتجو
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 ىكتشاؼ والتبميغ عنيا فإعتبارىا المسؤولة عف إتياـ األولى لمينة التدقيؽ باإل
 وقتيا.

والتجارة  ىظؿ التطور التكنولوج ىفلكترونية: نظم المعمومات والتجارة اإل  .2
لمينة التدقيؽ أف تتماشى مع كؿ المستجدات، ما  ىلكترونية، فإنو ينبغاإل

نظـ  ىعمـ الميارات الالزمة لمتحكـ فبالتعرؼ وت يجعؿ المدقؽ مطالباً 
 المعمومات.

تقـو الجزائر بإعادة  ىالوقت الذ ىف :ىتطور المهنة عمى المستوى الدول .9
لما تتبعناه مما سبؽ مف التشريعات القانونية، نجد أف  تنظيـ مينة التدقيؽ وفقاً 

عند  ىبمغت مستويات عالية األداء، وبالتال ىالمينة عمى المستوى الدول
   لمجزائر ال بد مف التأكيد عمى أنيا  ىحديث عمى مستوى مينة التدقيؽ فال

ال تمقى الرضا المطموب سواء مف ممارسييا أو المستفيديف مف خدماتيا، 
أف تكوف  بيذه المينة، فبدالً  ىنعداـ اإلرادة الفعالة لمرقإألسباب عديدة أىميا 

كة واضحة لممارسييا وفسح الجزائر بمشار  ىالممارسة المينية لمتدقيؽ فعالة ف
تطوير المينة بما يتماشى مع التطورات عمى  ىالمجاؿ أماميـ لممساىمة ف

 .ىالصعيد العالم
نضماـ أماـ تطمعات الجزائر لإلالممارسة المحاسبية في ظل التبادل الحر:  .0

مست المحاسبة والتدقيؽ عمى  ىلممنظمة العالمية لمتجارة ومواكبة لمتطورات الت
إطار تحقيؽ  ىيندرج ف ىالذ ىالمال ى، تبنت النظاـ المحاسبىلعالمالمستوى ا

اإلطار العاـ  ى، حيث تضمف ىذا النظاـ المحاسبىالدول ىالتوحيد المحاسب
إطار ما تمميو معايير المحاسبة  ىالجديد لمممارسة المحاسبية بالجزائر ف

جزائرية، ومما قتصاد الوالتقارير المالية الدولية، مع مراعاة خصوصية بيئة اإل
نضماـ إلى سياؽ اإل ىتشيده الجزائر وف ىنفتاح الذالتأكيد عميو أف اإل ىينبغ

 اإلقتصاديةيشمؿ تأثيرىا السياسات  ىالمنظمة العالمية لمتجارة، ىذه األخيرة الت
الجزائر ستكوف محؿ  ىوالتجارية لمدوؿ األعضاء، مما يبيف أف مينة التدقيؽ ف

الجزائر  ىد مكاتب التدقيؽ األجنبية لممارسة المينة ف، أىميا توافىتأثير أجنب
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والممارسيف األجانب، إذ يكوف حجـ  بيف ممارسييا محمياً  ختالالً إوىو ما يخمؽ 
 ىيواجو منافسة أجنبية وبالتال ىالذى التأثير بالغ األىمية عمى المدقؽ الجزائر 

يظير األخير س ى، وال شؾ فاإلقتصاديةتقؿ فرص تعاقده مع المؤسسات 
 الجزائر. ىالتأثير عمى ممارسة المينة ككؿ ف

 الجزائرية. اإلقتصاديةالمؤسسات  ىفى الداخم تدقيقواقع الالمحور الخامس: تقييم 
تضمف وتسير عمى األداء الجيد  ىأىـ الممارسات العممية الت التدقيؽ عتباربإ

الجزائرية عمومية كانت أو خاصة، لضماف سالمة مركزىا  اإلقتصاديةالمؤسسات  ىف
ما ينعكس عمى حفظ وىو وحفظ حقوؽ المساىميف واألطراؼ ذات الصمة،  ىالمال

ال بد لنا تدقيؽ الداخمى معرض الحديث عف ال ىة، وفلمدول ىقتصادتوازف الوضع اإل
الجزائر، ىؿ  ىمف طرح بعض التساؤالت لموقوؼ عمى حقيقة وضع ىذه المينة ف

ى ف ىالداخم تدقيؽحتميا الي ىما األىمية التو ؟ ىالداخم تدقيؽتتوفر البيئة المالئمة لم
ىذه المؤسسات  ىالجزائرية؟ ما مدى وع اإلقتصاديةاليياكؿ التنظيمية لممؤسسات 

تحصؿ عمييا منو؟ ىؿ تتـ  ىوالقيمة اإلضافية الت ىالداخم تدقيؽبضرورة وجود قسـ ال
األسباب وراء  ىممارسة المينة وفؽ ما تقتضيو المعايير الدولية لممينة أـ ال؟ ما ى

 عدـ تبنييا؟
 قيؽتدلتحقيؽ مزايا ال سعياً : الجزائر ىف لمتدقيق الداخمى ىاإلطار التشريع :أوالً 

عممت السمطات الوصية عمى وضع تشريعات ونصوص تنظيمية،  ىالداخم
تيدؼ إلى دفع إدارات المؤسسات العمومية إلى انشاء وظيفة المراجعة 

ذلؾ موارد بشرية  ىستقاللية وموضوعية وتستخدـ فإ ىالداخمية، تعمؿ ف
 :(7)النصوص التشريعية اآلتية ىومادية كافية ومالئمة، وقد تجسد ذلؾ ف

لممؤسسات  ىتضمف القانوف التوجيي: 12/11/1988 ىف 11/88القانون . أ
منو، أعطى التوجييات والتعميمات  01المادة  ىالعمومية، وف اإلقتصادية

تدقيؽ ىتماـ بالالعمومية ودعا إلى ضرورة اإل اإلقتصاديةالمؤسسات  ىلمدير 
 . 0777، وتحسيف ممارستو، تـ إلغاءه في سنة الداخمى
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حدد ىذا المرسـو كيفية : 29/12/2119 ىف 19/96 ىيذالمرسوم التنف . ب
(، IGFمف طرؼ المفتشية العامة لممالية ) اإلقتصاديةمراقبة المؤسسات 

ىتماـ بيا، وأكد عمى ضرورة إنشاء ىياكؿ المراجعة الداخمية بالمؤسسات واإل
منو عمى أف عمميات الرقابة وتدقيؽ التسيير  16وىو ما نصت عميو المادة 

ة مياديف وذكر منيا سير الرقابة الداخمية وىياكؿ المراجعة تشمؿ عد
أصبح عمييا إثبات وجود قسـ  اإلقتصاديةالداخمية، كما أف المؤسسات 

تقريره عف  ىيكوف محؿ تقدير مف محافظ الحسابات ف لمتدقيؽ الداخمى
بورصة  ىدراج فلمقبوؿ واإل ىالرقابة الداخمية لمشركة، كشرط أساس

 . (8)الجزائر

 اإلقتصاديةمع النصوص القانونية والتنظيمية، قامت المؤسسات  جاوباً ت
ضمف بيئتيا وىياكميا التنظيمية، تدقيؽ الداخمى العمومية والخاصة بإنشاء وظيفة ال

عرقمت السير المطموب مف ىذه  ىلكف لوحظت العديد مف العواقب والنقائص الت
 الوظيفة.

تـ  6100مع نياية  :الجزائر ىف داخمىالتدقيق التواجه  ىالعوائق الت :ثانياً 
قتصادية بالجزائر موزعة عمى مختمؼ إمؤسسة  078790وجود  (9)إحصاء

أغمبيا ال تتوفر عمى ىيئة لمتدقيؽ الداخمى ألنيا مؤسسات ذات القطاعات، 
 الذيحيث أشارت العديد مف الدراسات واتفقت عمى الواقع مسؤولية محدودة، 

حيث تنقصو الفعالية  اإلقتصاديةالمؤسسات ب ىالداخم تدقيؽمر بو الي
 :يميذلؾ كما  ىالمطموبة، وقد حددت بعض العوامؿ المؤثرة ف

ظؿ غياب المنظمات المينية القائمة عمى  ىقمة النصوص التشريعية، ف -
 بالجزائر.  ىالداخم تدقيؽتنظيـ مينة ال

 . اإلقتصاديةسوء التنظيـ والتسيير وغموض بيئة المؤسسات  -

 مف طرؼ الموظفيف. ىالداخم تدقيؽملالنظرة السمبية ال تزاؿ  -

 .ىالداخم تدقيؽبالقيمة المضافة مف ال اإلقتصاديةالمؤسسات  ىعدـ وع -

 ضعؼ أنظمة الرقابة الداخمية، واألنظمة المعموماتية. -
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 الداخمييف. دققيفقمة الخبرة المينية وعدـ كفاية الم -

و سات اإلقتصادية فيعمى المؤس ىالداخم تدقيؽإشكالية عدـ فعالية ال -
 ركز عمى الشكؿ دوف المضموف.ي

نتشار ممارسات الفساد ا  لممؤسسات اإلقتصادية و  ىتدىور األداء المال -
 . ىالمال

الجزائر والبيئة  ىف ىالداخم تدقيؽمل ىستقراء الواقع الميدانإمف خالؿ   
بالنسبة  ىالداخم تدقيؽال ىاإلقتصادية بشكؿ عاـ، نخمص إلى حجـ الضعؼ الكبير ف

 ىلممؤسسات اإلقتصادية الجزائرية، وال أدؿ عمى ذلؾ ما نالحظو مف سوء األداء المال
عصفت بمؤسسات كبيرة آخرىا سوناطراؾ، ما فتح المجاؿ  ىليا والفضائح المالية الت
ىتماـ إف لـ يتـ اإل أصالً  ؟، أو ما جدوى وجوده ىالداخم تدقيؽلمسؤاؿ: أيف ىو دور ال

ال تستفيد ى الحقيقة ما ىو إال وجود شكم ىف ىالداخم تدقيؽفإف وجود ال ىبو؟، وبالتال
 .  منو المؤسسات اإلقتصادية وال تستغمو كثيراً 

تطوير مهنة التدقيق  ى( فNNA: أثر معايير التدقيق الجزائرية )سادسالمحور ال
 بالجزائر.

 ىالذ اً طار المرشد أو الدليؿ المقبوؿ عموممف المعمـو أف المعيار يشكؿ اإل
 أدائيـ لميمتيـ وتقييـ عمميـ وتحديد مسؤولياتيـ، وتبعاً  ىيرجع إليو مينيو التدقيؽ ف
بدأتيا الجزائر لتنظيـ مينة التدقيؽ حتى تواكب مختمؼ  ىلسمسمة اإلصالحات الت

ػ  01، بداية مف القانوف ىوالعالم ىالتغيرات والتحديات المعاصرة عمى المستوى المحم
لى غاية 67/12/6101المؤرخ في  10 الذى  60/19/6108القرار المؤرخ فى ، وا 

 00/16/6102 ىالمؤرخ ف 116المقرر يحدد محتوى تقارير محافظ الحسابات ، ثـ 
تضمف وضع حيز التنفيذ أربعة معايير جزائرية، تستيدؼ تدقيؽ الكشوؼ المالية  ىالذ
 :ىتمثمت ىذه المعايير فلجميع أشكاؿ مياـ التدقيؽ قانونية كانت أو تعاقدية، و  وفقاً 
 :(11) وتتمثؿ فىمعايير إعداد التقارير:  :أوالً 

معيار تقرير التعبير عف الرأى حوؿ القوائـ المالية: يتضمف أنواع الرأى،  .0
 المراجعات والمعمومات الخاصة.
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 معيار تقرير التعبير عف الرأى حوؿ الحسابات المدعمة والمدمجة. .6
 المنظمة.معيار التقرير حوؿ اإلتفاقيات  .8
 ( تعويضات.01( أو )7معيار التقرير حوؿ المبمغ اإلجمالى ألعمى ) .0
( األخيرة والنتيجة حسب السيـ 7معيار التقرير حوؿ تطور نتيجة السنوات ) .7

 أو حسب الحصة فى الشركة.
 معيار التقرير التعبير حوؿ إجراءات الرقابة الداخمية. .2
 معيار التقرير حوؿ إستمرارية اإلستغالؿ. .9
 ار التقرير المتعمؽ بحيازة أسيـ الضماف.معي .0
 معيار التقرير المتعمؽ بعممية رفع رأس الماؿ. .7
 معيار التقرير المتعمؽ بعممية تخفيض رأس الماؿ. .01
 معيار التقرير المتعمؽ بإصدار قيـ منقولة أخرى. .00
 معيار التقرير المتعمؽ بتوزيع التسبيقات عمى أرباح األسيـ. .06
 حويؿ الشركات ذات األسيـ.معيار التقرير المتعمؽ بت .08
 معيار التقرير المتعمؽ بالفروع والمساىمات والشركات المراقبة. .00

 :  (11) معايير التدقيق الجزائرية :ثانياً 
يعالج تفاق حول أحكام مهنة التدقيق": إ" 211لمتدقيق  ىالمعيار الجزائر  (1

التدقيؽ،  واجبات المدقؽ مع اإلدارة أو القائميف عمى المؤسسة حوؿ أحكاـ ميمة
أف تدوف شروط  ىالميمة، حيث ينبغ ىوما يتعمؽ بيا مف شروط قبؿ البدء ف

رسالة ميمة التدقيؽ مع مراعاة جميع الظروؼ، كما تضمف  ىحكاـ التدقيؽ فأو 
ذلؾ مع  ىالمعيار إمكانية تعديؿ أحكاـ ميمة التدقيؽ إذا كاف ىناؾ سبب يستدع

 ممة.تقدير اآلثار القانونية والتنظيمية المحت

يعالج ىذا المعيار  "التأكيدات الخارجية": 515لمتدقيق  ىالمعيار الجزائر  (2
ستعماؿ المدقؽ إلجراءات التأكيد الخارجية قصد الحصوؿ مف المؤسسة عمى إ

حاؿ  ىأدلة مثبتة، تتميز بالداللة والمصداقية، كما تضمف اإلجراءات المتبعة ف
كيد، نتائج إجراءات التأكيد رفضت اإلدارة السماح لممدقؽ بإرساؿ طمب التأ
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الخارجية، التأكيدات الضمنية، ثـ تقييـ األدلة المثبتة المحصؿ عمييا مع األخذ 
جيات أخرى، لتحديد ما إذا تـ  ىعتبار كؿ إجراءات التدقيؽ المنجزة فبعيف اإل

 ستعانة بأدلة مثبتة مكممة.جمع أدلة مثبتة كافية ومالئمة أو ضرورة اإل

قفال الحسابات والحسابات إ"أحداث تقع بعد  561لمتدقيق  ىالمعيار الجزائر  (3
 ىتجاه األحداث الالحقة إلقفاؿ الحسابات فإالتزامات المدقؽ  جيعال ":الالحقة

إطار تدقيؽ الكشوؼ المالية، فالحدث الالحؽ حسب ىذا المعيار ىو الواقع بيف 
دقؽ بعد تاريخ عمـ بيا الم ىتاريخ الكشوؼ المالية وتاريخ تقرير المدقؽ والت

 مختمؼ الحاالت. ىاإلجراءات المطموبة ف ىتقريره، وما ى

لزامية إيعالج ىذا المعيار "التصريحات الكتابية":  581لمتدقيق  ىالمعيار الجزائر  (4
تحصؿ المدقؽ عمى التصريحات الكتابية ػ المعمومات الضرورية ػ مف طرؼ 

الواجبات المطموبة مف  إطار مراجعة الكشوؼ المالية، كما يتضمف ىاإلدارة ف
المسيريف والحصوؿ عمى تفصيؿ مسؤوليات اإلدارة عف التصريحات الكتابية 
المقدمة، كذلؾ تاريخ ومدة التصريحات الكتابية وشكميا، إضافة إلى اإلجراءات 

مصداقية التصريحات الكتابية أو عدـ الحصوؿ  ىحالة التشكيؾ ف ىالمتخذة ف
 عمييا. 

 071ار أربعة معايير جزائرية أخرى تضمنيا المقرر صدإنفس السياؽ تـ  ىف
 : يميالمتضمف لممعايير الجزائرية لمتدقيؽ، وىذه المعايير تتمثؿ فيما 

ييدؼ ىذا "تخطيط تدقيق الكشوف المالية":  311لمتدقيق  ىالمعيار الجزائر  (1
لتزامات المدقؽ فيما يخص التخطيط لعممية تدقيؽ الكشوؼ إالمعيار إلى بياف 

لية ويخص التدقيقات المتكررة، حيث يتضمف ىدؼ ورزنامة التخطيط الما
ومسؤولية المدقؽ عنيا خصوصا عند اشراؾ المدقؽ ألعضاء آخريف، العوامؿ 
التي يجب أخذىا بعيف االعتبار عند اعدادىا، مع القياـ باإلجراءات المنصوص 

وميمة التدقيؽ المتعمقة بقبوؿ الزبوف  661عمييا في المعيار الجزائري لمتدقيؽ 
الخاص، والتواصؿ مع المدقؽ السابؽ في حالة تغيير المدقؽ طبقا لمقواعد 

 األخالقية المعنية.
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يوضح ىذا المعيار أىداؼ "العناصر المقنعة":  511المعيار الجزائري لمتدقيق  (2
المحقؽ وىي الوصوؿ إلى تصور ووضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيؽ التي مف 

لحصوؿ عمى العناصر المقنعة الكافية ػ المعمومات التي تـ شأنيا تمكينو مف ا
، جمعيا ػ التي تمكنو مف استخالص نتائج معقولة يستند عمييا في تأسيس رأيو

حيث تضمف تفصيال لخصائص العناصر المقنعة مف حيث الكفاية، الداللة 
 .والمصداقية

: "صدة االفتتاحيةاألر  -مهام التدقيق األولية " 511المعيار الجزائري لمتدقيق  (3
يعالج ىذا المعيار واجبات المدقؽ فيما يخص األرصدة االفتتاحية في إطار 
ميمة التدقيؽ، حيث ميمة التدقيؽ األولية ىي الميمة التي تتسـ فييا الكشوؼ 
المالية لمفترة السابقة بانيا لـ تكف موضوع تدقيؽ أو تـ تدقيقيا مف طرؼ المدقؽ 

دقؽ جمع العناصر المقنعة الكافية حوؿ األرصدة السابؽ، وبالتالي عمى الم
االفتتاحية خصوصا اذا كانت تحوي اختالالت تؤثر عمى الكشوؼ المالية لمدورة 
الجارية، واف الطرؽ المحاسبية المنعكسة في األرصدة االفتتاحية تـ تطبيقيا 

ت بشكؿ دائـ في الكشوؼ المالية لمفترة الجارية مع التسجيؿ المحاسبي لمتغيرا
الحاصمة فييا بصفة مالئمة، كما تضمف المعيار اإلشارة إلى الجوانب المرتبطة 
مكانية مناولة تدقيؽ الكياف العمومي إلى مكتب تدقيؽ  بوحدات القطاع العمومي وا 

 مف القطاع الخاص.

وتقرير تدقيق عمى الكشوف  ىتأسيس الرأ " 711المعيار الجزائري لمتدقيق  (4
ار الى واجبات المدقؽ والتزامو بتشكيؿ رأي حوؿ يشير ىذا المعي: المالية"

الكشوؼ المالية القائـ عمى أساس تقييـ االستنتاجات المستخرجة مف العناصر 
المقنعة المجمعة، في تقرير كتابي وفقا لممرجع المحاسبي المطبؽ، وقدـ ىذا 

 المعيار نموذجا لتقرير المدقؽ حوؿ الكشوؼ المالية.
، لكف 6102لسابقة موضوعة حيز التنفيذ منذ فيفري إف المعايير الثمانية ا

تطبيقيا وااللتزاـ بيا مف طرؼ المدققيف الجزائرييف مازاؿ لحد اآلف، إضافة إلى أنو لـ 
تعقد الندوات والمقاءات حوليا لشرح كيفية العمؿ بيا ومناقشتيا وتقييميا لتحديد مدى 
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الممارسة المينية لمتدقيؽ  مواكبتيا لمتطورات الحديثة في المينة، وآثارىا عمى
بالجزائر، بينما ال تزاؿ معايير جزائرية أخرى لمتدقيؽ لـ تدخؿ حيز التنفيذ نوردىا في 

 الجدوؿ اآلتي:
 ( 13الجدول )

 (12)المعايير الجزائرية لمتدقيق

 المعايير الجزائرية لمتدقيق
 حيز التنفيذ اسم المعيار رقم المعيار
ؽ المستقؿ وأداء التدقيؽ وفؽ "األىداؼ العامة لممدق 611

 المعايير الجزائرية لمتدقيؽ"
 ال

 نعـ "اتفاؽ حوؿ أحكاـ مينة التدقيؽ" 601
 ال "مراقبة نوعية تدقيؽ الكشوؼ المالية" 661
 نعـ "تخطيط تدقيؽ الكشوؼ المالية" 181

"التعرؼ عمى مخاطر االختالالت المعتبرة وتقييميا،  807
 محيطو".عف طريؽ معرفة الكياف و 

 ال

 ال "رد المدقؽ عمى المخاطر المقيمة". 881
 ال "تقييـ االختالالت المحددة أثناء التدقيؽ" 071
 نعـ "العناصر المقنعة" 711
 ال "العناصر المقنعة ػػػ اعتبارات خاصة" 710
 نعـ "التأكيدات الخارجية": 717
 ـنع "مياـ التدقيؽ األولية ػػػ األرصدة االفتتاحية" 701
 ال "اإلجراءات التحميمية" 761
 نعـ "أحداث تقع بعد اقفاؿ الحسابات والحسابات الالحقة" 721
 ال "استمرارية االستغالؿ" 791
 نعـ "التصريحات الكتابية" 701
 نعـ "تأسيس الرأي وتقرير تدقيؽ عمى الكشوؼ المالية" 911
ير "التعديالت المحدثة عمى الرأي المعبر عنو في تقر  917

 المدقؽ المستقؿ"
 ال

"المعطيات المقارنة ػػ األرقاـ الموافقة والكشوؼ  901
 المالية المقارنة"

 ال
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معيار، منيا  00مف خالؿ الجدوؿ يتضح أف عدد المعايير الجزائرية لمتدقيؽ 
معايير موضوعة حيز التنفيذ إلى اآلف، مع مالحظة عدـ البداية بالمعيار األوؿ  10

يذ لتعمقو باألىداؼ العامة لممدقؽ المستقؿ وأداء التدقيؽ وفؽ ليوضع حيز التنف
المعايير الجزائرية لمتدقيؽ، ورغـ المالحظات المتعمقة بيذه المعايير إال أنو يمكف 
اعتبار ىذه المعايير ذات أىمية لتنظيـ ممارسة مينة التدقيؽ، في التساؤالت القائمة 

ل  زاـ العمؿ بيا.عف أسباب التأخر في إصدارىا وتعميميا وا 
يمكف توضيح أىمية المعايير الجزائرية لمتدقيؽ في تطوير مينة التدقيؽ 

 باختصار في النقاط اآلتية:
 رفع مستوى مينة التدقيؽ بالجزائر تمييدا لتبني المعايير الدولية لمتدقيؽ. -
عند قيامو بتدقيؽ  -محافظ الحسابات  -تعتبر دليال يسترشد بو المدقؽ  -

 ة.الكشوؼ المالي
 تبيف واجبات ومسؤوليات المدقؽ عف تدقيؽ الكشوؼ المالية. -
 تساعد المدققيف عمى تجنب األخطاء أثناء تدقيؽ الكشوؼ المالية. -
تحسف مف جودة تقارير التدقيؽ المبنية عمى الموضوعية والمصداقية بعيدا  -

 عف الشكمية.
مدقؽ تجنب اإلشكاالت والغموض المحتمؿ حوؿ المتطمبات التي يحتاجيا ال -

 لتحقيؽ اىداؼ عممية التدقيؽ.
 تمبية متطمبات األطراؼ المستفيدة مف القوائـ المالية. -

 .دراسة حالة مكاتب التدقيق بوالية المسيمة الجزائرية :سابعالمحور ال
سعينا مف خالؿ ىذه الدراسة إلى تتبع واقع مينة التدقيؽ في الجزائر، ولموقوؼ 

عممية مقابمة مع مختمؼ المينييف الممارسيف لمتدقيؽ عمى الواقع الحقيقي لممينة قمنا ب
بوالية المسيمة تحديدا في نقطة تركز ىذه المكاتب، ومف أىميا مكاتب المحاسبية 
ومحافظة الحسابات لألستاذ سالـ بمقاسـ، مكتب المحاسبة لألستاذ برة عبد الحفيظ، 

عيد، بيـر مكتب المحاسبة ومحافظة الحسابات لألستاذ جميات لميف، حاجي س
مصطفى، سعودي بمقاسـ، حيث تمت المناقشة مع المدققيف سالفي الذكر حوؿ مينة 
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التدقيؽ في الجزائر ومستواىا ودور النقابة الوطنية لمحافظي الحسابات، فكانت ىذه 
 األسئمة العشر التي تـ طرحيا عمييـ ولخصت اجاباتيا كما يمي: 

 فى الجزائر؟ -الحسابات محافظة  -ما رأيك في مستوى مهنة التدقيق  .1
أجمعت إجابات أغمب المدققيف عمى أف المينة في مستوى غير مرغوب فيو 
فيي تعاني الكثير مف المشاكؿ والعراقيؿ التى تعيؽ تطورىا ومف أىـ ىذه األسباب 
عدـ وجود تشريعات صارمة تحكـ وتنظـ مينة التدقيؽ وتنظـ الممارسة الفعمية ليذه 

مة مكاتب التدقيؽ، تدخؿ بعض األطراؼ الدخيمة عمى المينة المينة، إضافة إلى ق
التي تمارس عمميا دوف اعتماد أو انتماء لمنقابة الوطنية لمحافظى الحسابات وىو 
االمر الذى يؤثر عمى تحديد االتعاب بالنسبة لمكاتب التدقيؽ المعتمدة، إضافة إلى 

مقاءات وضعؼ العالقة بيف عدـ نجاعة نقابة المينة، وقمة الدورات التكوينية وال
ممارسي المينة، كؿ ىذه األسباب وغيرىا كثير تعيؽ النيوض بالمينة والتنظيـ 

 الحقيقي ليا.
هل ترى أن المشكل في عدم تطور المهنة راجع إلى قمة مكاتب التدقيق وقمة  .2

 خبرتها؟
يؤكد المدققوف سالفى الذكر اف المشكمة فى عدـ تطور المينة ليست قمة 

أو الخبرة، انما ىو إنعداـ التنظيـ والمتابعة مف طرؼ المسؤوليف عف تنظيـ  المكاتب
المينة، إضافة عمى أف ثقافة التدقيؽ بالمؤسسات االقتصادية غير منتشرة فيي تعتبر 
ضرورة قانونية ال أكثر، مع اإلشارة إلى أنو تمت مالحظة ازدواجية العمؿ بمكاتب 

المحاسبة واالستشارة والتدقيؽ مما يجعميا التدقيؽ، فيذه المكاتب تقدـ خدمات 
تصادؼ معوقات قمة الوقت والجيد الذي يتـ توفيره ألداء ميمة التدقيؽ، كما أف 
مشكؿ االتعاب وعدـ تناسبو مع الميمة يطرح إشكاال كبيرا، وعميو فالمدقؽ ممـز بتقديـ 

 خدمات أخرى لتغطية تكاليؼ مكتبو.

 قيقها؟ما نوع المؤسسات التي تقومون بتد .3
الطابع المؤسساتى لوالية المسيمة يتميز بإنتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

حيث ال يتوفر معظميا عمى نظاـ رقابة أو  -الشركات ذات المسؤولية المحدودة  -



 م لواقع مهنة التدقيق فى الجزائرمحاولة تقيي

359 

تدقيؽ داخمى يساىـ فى التدقيؽ، فممكية ىذه المؤسسات إما لمعائالت أو ممكية فردية، 
تمقى قبوال لدى مسؤولي ىذه المؤسسات الذيف يروف أنيا كما أف ثقافة التدقيؽ ال 

ليست إال ضرورة ألـز بيا القانوف فقط، وبالتالي فاف المدقؽ قد يتعدى ميامو الرئيسية 
وىي الحياد واالستقالؿ، إلى مسؾ محاسبة المؤسسات محؿ التدقيؽ وتقديـ 

مومية فاف مكاتب االستشارات عند الطمب، أما فيما يخص المؤسسات الكبيرة أو الع
التدقيؽ سالفة الذكر غير متعاقدة مع أي مؤسسة كبيرة أيف كاف تساؤليـ عف كيفية 

 التعاقد وعدالتيا مرجعيف ذلؾ إلى الغياب التاـ لمنقابة المكمفة بتنظيـ المينة.
 ما هو السند القانونى الذى تعتمد عميه فى القيام بعممية التدقيق؟ .4

محاورتيـ يؤكدوف عمى إطالعيـ المستمر عمى  كؿ مكاتب التدقيؽ الذيف تمت
المستجدات الخاصة بالمينة، والسند القانوني الذي يرجعوف إليو في عمميـ ىو 

، والقرارات التي تمتو 67/12/6101 ىالمؤرخ ف 10 - 01القانوف المنظـ لممينة 
الذي يحدد محتوى تقارير محافظ  60/19/6108ممثمة في القرار المؤرخ في 

فبعضيـ  6102ات، وفيما يخص المعايير الجزائرية لمتدقيؽ الصادرة خالؿ الحساب
عمى اطالع عمييا أما البعض اآلخر ال يعرؼ أنو توجد معايير تدقيؽ جزائرية، وفيما 
يخص تطبيقيا فقد أكد الجميع عمى انو ينبغي أف تعقد دورات تدريبية أوال لمناقشة 

ـ ممارسي المينة لإلدالء بمشاركتيـ في ىذه المعايير وتقييميا وفسح المجاؿ أما
وضعيا وترشيد محتواىا، وىو األمر الذي التزاؿ تعاني منو المينة في ظؿ عدـ 
وجود ىيئة أو منظمة مستقمة تعمؿ عمى النيوض بالمينة بعيدا عف وصاية وزارة 
المالية، ناىيؾ عف عدـ وجود معيد تدريبي لتكويف المدققيف وتدريبيـ ومتابعة 

 يـ وتقييميا.أعمال
بالنسبة لكم ما هي اإلضافة التي ستقدمها المعايير الجزائرية لمتدقيق لمهنة  .5

 التدقيق في الجزائر؟
تميزت اإلجابات عمى ىذا السؤاؿ ما بيف مثمف لفكرة وضع معايير جزائرية 
لمتدقيؽ تحدد اإلطار المرجعي لممارسي المينة الذي يمكنيـ مف االسترشاد بو في 

ـ حيث تمكنيـ مف معرفة حقوقيـ وواجباتيـ ومسؤولياتيـ بدقة مثمما تشير أداء ميامي
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إليو المعايير الدولية لمتدقيؽ، وبالتالي ىذه الخطوة مف اإلصالحات ليا آثار إيجابية 
في تطوير الممارسة المينية لكؿ مف المحاسبة والتدقيؽ في الجزائر، أما اآلخروف فال 

ار اف ىذه المعايير ليست بالواضحة مع افتقادىا يروف ليا أىمية كبيرة عمى اعتب
لمتفصيؿ الميـ كما أنيا أتت في وقت متأخر أممتو البيئة االقتصادية الجزائرية 
المتوجية نحو التبادؿ الحر باالنضماـ لممنظمة العالمية لمتجارة، وعميو فاف ىذه 

الىتماـ المعايير ذات أىمية تعكس االتجاىات الجدية مف طرؼ الجزائر نحو ا
بالوسائؿ الرقابية عمى المؤسسات االقتصادية، وحتى تعطي ىذه المعايير إضافة 
حقيقية لممينة وتسيـ في تطورىا ينبغي التأكيد عمى االلتزاـ بيا وتقديـ التفسيرات 
والتعديالت الضرورية عمييا بما يتماشى مع متطمبات البيئة االقتصادية عمى الصعيد 

 المحمي والعالمي.
 ي مختمف التقارير التى تعدها؟ما ه .6

الذي  60/19/6108يتـ إعداد التقارير المنصوص عمييا في القرار المؤرخ في 
يحدد محتوى تقارير محافظ الحسابات والتي تعد إلزامية عمى المدقؽ أف يقدميا أما 
جوىر عممية التدقيؽ فيو التقرير العاـ الذي يبيف فيو أداء الميمة ومسؤولية طرفي 

 عمى القوائـ المالية حيث يتـ ارسالو إلى الجمعية العامة العادية.  العقد
هل تتوفر المؤسسات اإلقتصادية التي تدققون قوائمها المالية عمى مكتب  .7

 مستقل لمتدقيق الداخمي؟
يؤكد المدققوف سالفي الذكر أف اغمب المؤسسات التي يتـ تدقيؽ كشوفيا المالية 

يؽ الداخمي أو مكتب مستقؿ لو، فمعظـ اليياكؿ ال تتوفر عمى مصمحة خاصة لمتدق
التنظيمية ليذه المؤسسات توضح انعداـ شبو تاـ لمتدقيؽ الداخمي، وىذا راجع إلى قياـ 
مصمحة المحاسبة بعممية الرقابة والتحقؽ، وىو ما يفرض عبئا كبيرا عمى محافظ 

المحاسبية، فال  الحسابات الذي ينبغي عميو بذؿ جيد أكبر لفحص المستندات والدفاتر
شؾ أف وجود تدقيؽ داخمي بالمؤسسة بشرط أف يتمتع بنسبة كبيرة مف االستقاللية لو 
تأثير إيجابي عمى أداء ميمة التدقيؽ مف طرؼ محافظ الحسابات، وعميو ينبغي 
االىتماـ اكثر بيذه الوظيفة، وبالنسبة لممؤسسات التي تريد االنضماـ لمبورصة فإنو 
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يكوف محؿ تقدير  لمتدقيؽ الداخميوؿ واالدراج إثبات وجود قسـ لقبامف بيف شروط 
 .مف محافظ الحسابات في تقريره عف الرقابة الداخمية لمشركة كشرط أساسي

 هل لديك فريق عمل أم تعمل بمفردك؟ .8
أغمب ىذه المكاتب تحتوي عمى مينييف فأكثر، ومف خالؿ الجولة التي قادتنا 

أف ىذه المكاتب تتوفر عمى مساعديف لممدقؽ إلى مقرات ىذه المكاتب الحظنا 
مساعديف حسب سمعة المكتب وعدد عمالئو،  0إلى  6المسؤوؿ ينحصروف ما بيف 

وفيما يخص وضعية ىذه المكاتب فيي عبارة عف شقؽ تـ كراؤىا منيا ما ىو كبير 
مقبوؿ ومنيا ما ىو صغير، وىذا وحده سبب ميـ يوضح عدـ وجود مكاتب تدقيؽ 

ؼ عشرات الموظفيف كما ىو الحاؿ عمى مستو مكاتب التدقيؽ الدولية التي كبيرة توظ
 أصبحت تمارس المينة في أنحاء العالـ بأكممو وتوظؼ مئات اآلالؼ مف العماؿ.

ما هي في رأيكم الحمول الفعالة التى تقترحونها لمنهوض بمهنة التدقيق في  .9
 الجزائر؟

ؿ مكاتب التدقيؽ محؿ المقابمة، ايف ىذا السؤاؿ كانت إجابتو متقاربة جدًا بيف ك
كاف تركيزىـ عمى ضرورة التطبيؽ الميداني لإلصالحات المنتيجة فى المينة 
ومتابعتيا، وتعزيز دور الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات ونقابة المينة ومنحيما 
االستقاللية في المساىمة الفعالة في تنظيـ المينة واالىتماـ بانشغاالت المدققيف 

صوصا فيما يخص أتعاب الميمة التي تشكؿ ىاجسا أماـ ممارسي المينة نظرا خ
 لعدـ وجود معيار واضح تقاس بو.

 ما هي أهم تطمعاتكم وآفاقكم فيما يخص المهنة؟ .11
تتطمع أغمب مكاتب التدقيؽ بوالية المسيمة إلى المساىمة في تطوير المينة مف 

ينة وميثاؽ اخالقيات المينة ومعايير خالؿ االلتزاـ بما تقره النصوص التشريعية لمم
التدقيؽ الجزائرية، مف أجؿ تقديـ خدمات وتقارير موضوعية نابعة عف العناية 
المينية، فيذه المكاتب تحرص عمى سمعتيا في سوؽ المينة مف اجؿ الظفر بأكبر 
العقود وتطوير المكتب ليقـ خدمات عديده دوف التأثير عمى التدقيؽ، مثمما ىو 

 كبرى مكاتب التدقيؽ العالمية ولـ ال. حاصؿ في
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كيف تنظرون لمستوى المهنة والتجارب العربية خصوصا مصر في مجال  .11
 التدقيق، وهل من مجال لالستفادة منها؟

خمصت إجابات أغمب مكاتب التدقيؽ بوالية المسيمة الجزائرية إلى المستوى 
نبييما النظري والتطبيقي المقبوؿ الذي تتميز بو المحاسبة والمراجعة في مصر، في جا

بدليؿ اإلطار التشريعي المنظـ لممينة، معايير التدقيؽ المصرية والمؤلفات األكاديمية 
المتعددة، االعتناء والحرص عمى االختبارات المينية لمحصوؿ عمى شيادات التدقيؽ 
 في التدقيؽ الداخمي أو الخارجي بما يسمى بالكورسات، مع مواكبة كؿ التطورات التي
تشيدىا المينة عمى الصعيد العالمي، والشؾ أف مصر مف الدوؿ التي أصدرت 

، وىو األمر الذي 6110معايير تدقيؽ خاصة بيا موافقة لممعايير الدولية بداية مف 
أسيـ في تطوير الجانب الميداني لممينة في مصر بما يحقؽ الحصوؿ عمى تقارير 

مؤسساتيا االقتصادية، وبالتالي فاف وتأكيدات حيادية عف صدؽ الوضعيات المالية ل
االستفادة مف تجارب اآلخريف واسياماتيـ مف شأنو تحسيف مستوى المينة في الجزائر 
في ظؿ الخصائص المتشابية التي تميز البيئتيف، إذ يفترض أف مينة التدقيؽ في 

 .الدوؿ العربية يجب أف تحكميا الجوانب اإليمانية التي ىي أساس األخالؽ والسموؾ
ثامن: إمكانية االستفادة من التجربة المصرية في التدقيق وضرورة الالمحور 

 التنسيق. 

في ىذا المحور نتناوؿ التجربة المصرية في مجاؿ التدقيؽ كأحسف التجارب 
العربية التي عرفت ثروة عممية وعممية مست جوانب التدقيؽ كميا، رغـ العوائؽ التي 

التنظيـ المتطمعة لمواكبة التغيرات االقتصادية  تتميز بيا البيئة المصرية وآفاؽ
 وتطورات المينة.

 نبذة عن مهنة التدقيق في مصر. .1
مصر مف أوؿ الدوؿ العربية اىتماما بمينة التدقيؽ، ويعكس ذلؾ ما مرت بو 
المينة مف عديد المراحؿ، فقد شيدت مرحمة ما قبؿ التحوؿ إلى النظاـ االشتراكي 

خص المحاسبة والمراجعة، حيث تـ تأسيس جمعية عدد مف التشريعات التي ت
وألزمت الشركات المصرية  60/10/0702المحاسبيف والمراجعيف المصرية في 
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، ثـ صدر دستور مينة المحاسبة والمراجعة في 0770بتعييف مراقب حسابات في 
والذي تضمف حقيؽ وواجبات المينة، آداب وسموؾ المينة، نموذج  10/10/0770

، 0777ب الحسابات، بعدىا تـ إنشاء نقابة المحاسبيف والمراجعيف سنة لتقرير مراق
وفي ظؿ النظاـ االشتراكي تـ إنشاء إدارة لمراقبة الحسابات في مؤسسات القطاع 

، حيث تميزت ىذه المرحمة بانحصار مينة التدقيؽ في القطاع 0720العامسنة 
المحاسبيف سوى العمؿ  الخاص ما أدى إلى جمودىا وعدـ تطورىا، إذ لـ يكف أماـ

لى غاية  0798كموظفيف في الحكومة، ومع بداية مرحمة االنفتاح االقتصادي سنة  وا 
، تميزت ىذه المرحمة بفسح المجاؿ لمقطاع الخاص وجذب رؤوس األمواؿ 6117

العربية واألجنبية، تنشيط سوؽ األوراؽ المالية،وما ميز ىذه المرحمة عدـ نجاعة 
، (08)لتنظيـ مينة التدقيؽ بما يتالءـ مع التغيرات االقتصاديةاإلصالحات المنتيجة 

ورغـ كؿ العوائؽ التي تعرقؿ تطور مستوى المينة إال أف الواقع الميداني لمممارسة 
المينية لمتدقيؽ في مصر يدؿ عمى مستوى مقبوؿ، مف خالؿ ما تـ الوقوؼ عميو  

والمينييف والمنظمات المينية مف مجيودات كبيرة بذلت والتزاؿ مف قبؿ االكاديمييف 
القائمة عمى المينة، وأكثر الدالالت واقعية التعميـ المفتوح والمكثؼ والتنافس الممحوظ 

 في مجاؿ اإلنتاج العممي في ميداف التدقيؽ وتعزيز الممارسة المينية.
 معايير التدقيق المصرية. .2

المصرية لمتدقيؽ استجابة لتطورات المينة عمى المستو الدولي أصدرت المعايير 
اكتممت منظومة المعايير المصرية لمتدقيؽ بإصدار  6110وفي  2000منذ سبتمبر 

تمييدا يعد جزءًا معيار لتصبح متوافقة مع معايير التدقيؽ الدولية، حيث تضمنت  80
سواء  ال يتجزأ مف المعايير المصرية لممراجعة والفحص المحدود ومياـ التأكد األخرى

يصدر منيا مستقباًل ويجب عدـ استخداـ المعايير مستقمة عف ىذا المرفقة أو ما 
 :(00)يمياف يتـ مراعاة ما  ويتضمف التمييدالتمييد 

تحتوي المعايير المصرية لممراجعة والفحص المحدود ومياـ التأكد األخرى عمى  (1
تـ ) المبادئ األساسية واإلجراءات الضرورية التي يجب أف يمتـز بيا المراجع

باإلضافة إلى اإلرشادات المتعمقة بيذه المبادئ واإلجراءات ( ا بخط سميؾطباعتي
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ويجب تفسير المبادئ األساسية واإلجراءات الضرورية في ضوء  .شرح في صورة
 .الشرح الذي يوفر اإلرشادات الخاصة بتطبيقيا

مف أجمتفيـ وتطبيؽ المبادئ األساسية واإلجراءات الضرورية واإلرشادات المتعمقة  (2
ا يجب دراسة النص الكامؿ لممعيار بمافي ذلؾ الشرح وأية معمومات أخرى بي

 .يحتوييا المعيار وال يكتفى بقراءة الفقرات ذات الخط السميؾ
تطبقا لمعايير المصرية لممراجعة والفحص المحدود ومياـ التأكد األخرى عمى  (3

 .األمور ذات األىمية النسبية فقط
ضافة والتجديد طبقًا لظروؼ التطور االقتصادي ىذه المعايير قابمة لمتعديؿ واإل (4

 .ومقتضيات التطبيؽ المصري لممعايير الدولية
 .أهمية التنسيق بين مصر والجزائر عمى تحسين مستوى مهنة التدقيق .3

فى ظؿ التغيرات التى تميز البيئة اإلقتصادية عمى المستوى المحمى لمصر 
فة عامة، فإنو ونظرا ألىمية والجزائر بصفة خاصة، وعمى المستوى الدولي بص

في تأكيد الواقع المالي لممؤسسات الدولة عمومية كانت أو خاصة،  والتدقيؽالمحاسبة 
وجب االىتماـ بيذه المينة التي تشكؿ مرتكزا أساسيا في تحقيؽ التنمية وترشيد 
الموارد المحمية والسياسيات اإلقتصادية المنتيجة، كما أنيا تمثؿ أحد أىـ وسائؿ 

رقابة التى تواجو تيديدات الفساد والممارسات الخاطئة، فضرورة التنسيؽ بيف الجزائر ال
ومصر في مجاؿ المحاسبة والتدقيؽ تحكميا أسس سياسية اقتصادية اجتماعية 
تاريخية وثقافية مشتركة، ومف ثـ فاف ثمرات التنسيؽ والتعاوف وتبادؿ الخبرات بيف 

البمديف، ولعؿ أىـ ثمرات ومجاالت التنسيؽ  الدولتيف تعزز مف روابط األخوة بيف
 توضحيا النقاط اآلتية:

 تعزيز التواصؿ بيف الجانبيف لتبادؿ الخبرات والمعمومات والمعرفة. -
تنمية الميارات المينية لممدققيف وتنشيط الجيود الثنائية خصوصا في المجاالت  -

 المتعمقة بآليات تدقيؽ االحتياؿ والفساد.
ركة وخمؽ شراكات استراتيجية لتبادؿ المعمومات ونشر تأسيس فرؽ عمؿ مشت -

 المعرفة في المجاؿ.
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رفع الوعي الميني المحاسبي لدى المؤسسات والشركات مف خالؿ التعريؼ  -
 المكثؼ بالمينة وأىميتيا.

التعرؼ عمى األساليب المطورة الفعالة في المينة لتعزيز المصالح واالىداؼ  -
 االستراتيجية.

 ية مشتركة لمتدقيؽ لتحسيف الممارسة المينية لمتدقيؽ.انشاء منظمة مين -
 إقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة بيف البمديف وتفعيؿ التوصيات ميدانيا. -

 : خاتمة، النتائج والتوصيات.تاسعالمحور ال
انطمقت فكرة ىذا المقاؿ مف أىمية مينة التدقيؽ بالجزائر في ظؿ البيئة خاتمة:  :أوالً 

لجزائريةوما يميزىا، حيث تـ الوقوؼ عمى واقع الممارسة المينية االقتصادية ا
لمتدقيؽ بالمؤسسات االقتصادية والذي جعمنا نخمص إلى حجـ الضعؼ الذي 

إلى غاية  0797تعاني منو ىذه المينة، رغـ اإلصالحات المنتيجة بداية مف 
ييـ واقع اآلف، وفي محاولة منا إليجاد حموؿ لإلشكالية التي تـ طرحيا، عف تق

المينة بالتدقيؽ وضعنا افتراضيف، األوؿ يخص قصور اإلصالحات المنتجة 
لتنظيـ مينة التدقيؽ بالجزائر وعدـ فعاليتيا يضع المينة في أزمة، وىو ما ثبت 
بالتحميؿ السابؽ حيث ينعـ االنسجاـ بيف اإلصالحات الميدانية واإلصالحات 

ستوى المينة كما أف الممارسة في الجانب التشريعي، فال وجود الىتماـ بم
التواصؿ  المينية تقتصر عمى عدد قميؿ مف الممارسيف يفتقد الكثير منيـ إلى

مع الغرفة والنقابة القائمة عمى المينة، أما الفرض الثاني حوؿ معاناة كبيرة في 
نقص مكاتب التدقيؽ، فقد تحققت صحتو وذلؾ بدليؿ أف والية المسيمة وحدىا 

مكاتب قميمة جدا لمممارسة المينة، كما أف الوالية بأكمميا ال فقط تحتوي عمى 
تتوفر عمى فرع لمغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو فرع لمنقابة القائمة عمى 
المينة، وال حتى فرع جيوي ليا وىذا دليؿ واضح عف الفراغ الكبير الذي يسود 

اتب التدقيؽ في والية المينة، وقد بينت لنا المقابمة التي أجريناىا مع أىـ مك
المسيمة الجزائرية أف مينة التدقيؽ ال تتمتع بالرضى الكافي مف قبؿ األطراؼ 
المستفيدة مف القوائـ المالية، إضافة إلى نقص المؤسسات االقتصادية التي تيتـ 
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بوظيفة التدقيؽ الداخمي، عموما فإف آثار ىذا الضعؼ في مينة التدقيؽ تظير 
مف سوء لألداء المالي وفضائح ماليةعصفت بالعديد  جميا خصوصا ما انتشر

مف المؤسسات االقتصادية وأدت بيا إلى اإلفالس، في ظؿ وجود مينة التدقيؽ 
مما يطرح عالمات التعجب حوؿ جدوى ىذه المينة أصال اذا كانت التحريفات 
،الغش واالحتياؿ تكتشؼ بعد قياـ مينة التدقيؽ بمياميا، وفيما يخص الفرضية 

ثالثة فإنو مف الحموؿ الفعالة لمنيوض بمستوى المينة بالجزائر تفعيؿ التنسيؽ ال
والتعاوف بيف الجزائر ومصر في مجاؿ التدقيؽ، إذ يمنح التواصؿ والتنسيؽ 
وتبادؿ الخبرات المعرفة الالزمة آلليات المراجعة خصوصا في مجاؿ الغش 

وؿ شراكات استراتيجية والفساد، االحتياؿ حيث تشكؿ عالقات التعاوف لدى الد
 لمواكبة التطورات المتعمقة بالمينة، وتعزيز المصالح واألىداؼ.

مكنت ىذه الدراسة مف الوصوؿ إلى النتائج المختصرة في النقاط  النتائج: :ثانياً 
 اآلتية:

مينة التدقيؽ أحد أىـ الوسائؿ الرقابية التي تقـو بالفحص االنتقادي لمسجالت  -
ة بناء عمى أدلة كافية ومالئمة، قصد تأسيس رأي ميني والمستندات المحاسبي

 محايد عف صدؽ حسابات المؤسسات االقتصادية وعدالة مراكزىا المالية.
نظرا لألىمية التي يكتسييا التدقيؽ داخؿ المؤسسات االقتصادية باعتبارىا أساس  -

النشاط االقتصادي في الجزائر، فيو الوسيمة التي تحتاجيا ىذه المؤسسات 
تسييؿ عمميا وترشيد مختمؼ أنشطتيا وقراراتيا بالكيفية التي توصميا إلى ل

 .تحقيؽ أىدافيا بعيدا عف أي اخالؿ باألسس واألحكاـ القانونية المتبعة
تظير أىمية التدقيؽ لجميع األطراؼ المعنية بالقوائـ المالية، فرأي المدقؽ عف  -

ـ، وىو ما يشترط في سالمة وصحة المركز المالي لممؤسسات االقتصادية مي
المدقؽ توفر العديد مف الشروط حتى يمكف قبوؿ رأيو وحكمو مف قبؿ مستخدمي 

 القوائـ المالية.
أصبحت أىداؼ مينة التدقيؽ تتعدى حدود متطمبات المؤسسات االقتصادية لما  -

تقدمو مف خدمات ميمة، حيث توجيت األىداؼ نحو السعي إلى العمؿ أكثر 
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ف الرفاىية لممجتمع عموما، وبالنسبة لمجزائر فمحافظة لتحقيؽ مستوى أكبر م
الحسابات مع ما شيدتو مف إصالحات عديدة، ال تزاؿ تعاني مف قصور يعيقيا 

 في تحقيؽ ما وضع ليا مف أىداؼ.
وبيف  والتشريعاتالمنتيجة نالحظ فراغ زمني كبير بيف فترات اإلصالحات  -

دـ اإلحاطة الكاممة بكؿ ما ، مما يؤكد بوضوح عإصدارىا الفعمي وتطبيقيا
 تتطمبو المينة لتحقؽ الغاية المرجوة منيا.

تصعب مف ميمة تطوير مينة التدقيؽ بالجزائر، التي اقيؿ توجد العديد مف العر  -
في سعييا إلعطاء الصورة الصادقة عف وضعية المؤسسات االقتصادية وواقعيا 

 ية.الفعمي، بعيدا عف الضرورة القانونية والتقارير الشكم
تواجو مينة التدقيؽ بالجزائر العديد مف التحديات عمى المستوى المحمي والدولي،  -

منيا الثقة في مينة التدقيؽ، فشؿ التدقيؽ، الفساد والممارسات الخاطئة، ضعؼ 
نظـ الرقابة الداخمية في المؤسسات االقتصادية، استقاللية التدقيؽ، الفساد 

والتجارة االلكترونية، تطور المينة عمى والممارسات الخاطئة، نظـ المعمومات 
 المستوى الدولي وغيرىا.

قمة و الداخمي بالمؤسسات االقتصادية تنقصو الفعالية المطموبة،  تدقيؽال -
النصوص التشريعية، في ظؿ غياب المنظمات المينية القائمة عمى تنظيـ 

 الداخمي بالجزائر.  تدقيؽمينة الوتأطير 
معيار،  00عف عدد المعايير الجزائرية لمتدقيؽ أفرزت اإلصالحات المنتيجة  -

معايير موضوعة حيز التنفيذ إلى اآلف، مع مالحظة عدـ البداية  10منيا 
بالمعيار األوؿ ليوضع حيز التنفيذ لتعمقو باألىداؼ العامة لممدقؽ المستقؿ وأداء 

المعايير التدقيؽ وفؽ المعايير الجزائرية لمتدقيؽ، ورغـ المالحظات المتعمقة بيذه 
إال أنو يمكف اعتبار ىذه المعايير ذات أىمية لتنظيـ ممارسة مينة التدقيؽ، في 

لزاـ العمؿ بيا.  التساؤالت القائمة عف أسباب التأخر في إصدارىا وتعميميا وا 
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يؤدي اىماؿ المينة إلى تحمميا لممسؤولية القانونية أماـ األطراؼ ذات الصمة،  -
والممارسات الفاسدة التي تيدد المينة وتشكؾ  كما يؤدي إلى تفشي االنحرافات

 في مصداقيتيا.
بالنسبة لمستوى المينة في والية المسيمة الجزائرية فيو ال يمقى القبوؿ أو الرضا  -

المطموب نظرا لتخبط المينة وممارسييا في أزمات ترجع ألسباب مباشرة متعمقة 
ات المعاصرة في مجاؿ بالمينة وممارسييا أو أسباب غير مباشرة تفرضيا التحدي

المحاسبة والتدقيؽ في ظؿ انفتاح الجزائر وسعييا لالنضماـ لممنظمة العالمية 
اإلطار التشريعي واألحكاـ القانونية التي تنظـ  دعـ وجودلمتجارة، وعميو ينبغي 

بمستوى المينة لتحقيؽ الالزمة لمنيوض ميدانية باإلجراءاتالمينة التدقيؽ 
 .األىداؼ المرجوة منيا

قصور اإلصالحات المنتيجة لتنظيـ مينة التدقيؽ بالجزائر وعدـ فعاليتيا يضع  -
، كما أف عدـ توفر العدد الضروري والالـز مف مكاتب التدقيؽ المينة في أزمة

 يطرح إشكالية أزمة تدقيؽ.
الوقوؼ عمى التجارب في مجاؿ التدقيؽ وتعزيز التعاوف في المجاؿ مف شانو  -

 داؼ االستراتيجية لألطراؼ المعنية.تعزيز المصالح واالى
 مف خالؿ ما سبؽ نقترح التوصيات اآلتية: التوصيات: :ثالثاً 
تفعيؿ دور مينة التدقيؽ كطرؼ فعاؿ في تشجيع االستثمارات ومحاربة أشكاؿ  -

 الفساد والغش وغسؿ األمواؿ...
خاصة االعتماد عمى نتائج مينة التدقيؽ في تقييـ أداء المؤسسات العمومية أو ال -

واألخذ بالتوجييات المقترحة، إضافة إلى دعـ األبعاد االجتماعية لمينة التدقيؽ 
 فيما يخص التنمية.

ينبغي نشر الوعي الميني المحاسبي والتدقيقي بالمؤسسات االقتصادية  -
الجزائرية، دوف اقتصاره عمى الضرورة القانونية، إضافة إلى إلزاـ المؤسسات 

 يئة لمتدقيؽ الداخمي ضمف ىياكميا التنظيمية.الصغيرة والمتوسطة بوضع ى
ينبغى العمؿ باستمرار وبذؿ الجيود الالزمة لتحقيؽ قفزة نوعية في الممارسة  -

المينية لمتدقيؽ الداخمي والخارجي، وىذا ال يتأتى إال بتظافر الجيود ووجود إرادة 
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ف الغش حقيقية واعية لموقع مينة التدقيؽ مف معادلة حماية أمواؿ المؤسسات م
 واالحتياؿ، ومختمؼ ممارسات الفساد المالي.

نشغاالتيـ، مع  - التركيز عمى استقاللية المدققيف ومتابعتيـ والعناية بتطمعاتيـ وا 
ضرورة التأكيد عمى أف يكونوا الطرؼ الرئيسي الفعاؿ في الرفع مف مستوى 

ة استخداـ الطرؽ الحديثة في المراجعة والتخطيط ومواكبالمينة، عف طريؽ 
 التطور التكنولوجي.

ينبغي تدعيـ دور الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وفتح المجاؿ أماميا  -
لتنظيـ األعضاء بيا والتنسيؽ فيما بينيـ، مع ضرورة توفير اإلمكانات والوسائؿ 

 الضرورية.
توفير اإلصدارات التفسيرية والتعديمية لمعايير التدقيؽ الجزائرية، وتوسيع عممية  -

العممي في المينة، مع ضرورة تكثيؼ الدورات التكوينية والتدريبية،  اإلنتاج
 لمعالجة مختمؼ المشاكؿ التي تصادؼ المدققيف أثناء ممارستيـ لعمميـ.

ضرورة ربط التعميـ األكاديمي لممحاسبة والتدقيؽ بالواقع الميداني لممينة، شرط  -
ات التي تخص المينة، أساسي لتنمية ميارات المدققيف لمتعامؿ مع مختمؼ التغير 

 مع مواكبة تطوراتيا عمى المستوى الدولي. 

إنشاء معيد جزائري متخصص في التدقيؽ يتعاوف فيو األكاديميوف والمينيوف  -
 لممساىمة في ترقية المينة ومجابية المنافسة مف قبؿ مكاتب التدقيؽ األجنبية.

بيف البمديف، إنشاء معيد جزائري مصري في التدقيؽ في إطار شراكة حقيقية  -
لتعزيز عالقات التعاوف بيف أجيزة التدقيؽ لمواكبة التطورات في مجاؿ الرقابة 

 المالية والمحاسبية.
االستفادة مف التجارب العربية في مجاؿ التدقيؽ، خصوصا التجربة المصرية  -

 وتوقيع اتفاقيات استراتيجية لتبادؿ الخبرات، وتنمية الميارات المينية لممدققيف.
ممتقيات عممية بالجزائر تجمع الخبرات الجزائرية بالعربية في مجاؿ  إقامة -

 التدقيؽ، لالستفادة منيا مما ينعكس عمى تحسيف مستوى مينة التدقيؽ بالجزائر.
 



 د/ قاسمى السعيد ،  أ/ حيرش أحمد
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 :الحاالتالتهميش و 
خمؼ عبد اهلل الوردات: التدقيؽ الداخمي بيف النظرية والتطبيؽ وفقا لمعايير  .0

 .80، ص6112، 0سسة الوراؽ، طالتدقيؽ الداخمي الدولية، مؤ 
رزؽ أبو زيد الشحنة: تدقيؽ الحسابات مدخؿ معاصر وفقا لمعايير التدقيؽ  .6

 .60، عماف، ص 6107، 0الدولية، دار وائؿ لمنشر، ط
 تـ اعدا الجدوؿ باالعتماد عمى:  .8

مقراني عبد الكريـ: انسجاـ معايير المراجعة، أطروحة مقدمة لنيؿ درجة دكتوراه 
 .076، ص 6119رة، رسة العميا لمتجادولة، المد

المتطمبات –عبد الوىاب نصر عمي: خدمات مراقب الحسابات لسوؽ الماؿ 
الممارسة العممية في ضوء معايير المراجعة المصرية والدولية  ومشاكؿالمينية 

 .60، 66، مصر، ص ص:6110واألمريكية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 
https://sqarra.wordpress.com/auditt9 19/10/6109: االطالع 

 911وزارة المالية ػ المجمس الوطني لممحاسبة: المعيار الجزائري لمتدقيؽ " .0
 .8تأسيس الرأي وتقرير التدقيؽ لمكشوؼ المالية"، ص 

 ينظر إلى:  .7
http://www.arabinternalauditors.com/vb/showthread.php?p=767 

 التدقيؽ  عمى: أىداؼ
زوىري جميمة: أثر اإلصالحات المالية والمحاسبية عمى مينة التدقيؽ في 

، نقال 77، ص6107، ديسمبر 10الجزائر، مجمة الباحث االقتصادي، العدد 
، 0، طدار الرايةعماف،األردف "،والتدقيؽمراجعة الحسابات ": زاىر سواد،عف

 6ص6117
عمورة جماؿ: ضرورة اصالح مينة مراجعة الحسابات في الجزائر ينظر إلى:  .2

www. http//:وتكييفيا مع المعايير الدولية لممراجعة، عمى الموقع: 

kantakji.com/media/2321/0m026.pdf،  68/17/6102تـ االطالع في. 

 06، 9الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد 

https://sqarra.wordpress.com/auditt9%20الاطلاع
http://www.arabinternalauditors.com/vb/showthread.php?p=767
http://www.arabinternalauditors.com/vb/showthread.php?p=767
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نور الديف، ىواـ جمعة: تقييـ فعالية وظيفة التدقيؽ الداخمي في  زياني .9
د ، العد19المؤسسات االقتصادية العامة: دراسة ميدانية، مجمة معارؼ، السنة 

 .819، ص08/06/6106
 /http://www.sgbv.dzالجزائر: شروط االدراج، بورصة .0
الوطني لمسجؿ التجاري: توزيع الشركات الموجودة حسب قطاع النشاط  المركز .7

 g.dz/ar/statshttp://www.cnrc.or، 80/06/6100 إلى غاية
يحدد  60/19/6108الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية: قرار مؤرخ في  .01

 محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات.
 المتضمف لممعايير الجزائرية لمتدقيؽ 00/16/6102المؤرخ في  116 المقرر .00
 تـ اعداد الجدوؿ باالعتماد عمى معايير التدقيؽ الجزائرية. .06
 http://kenanaonlineالتدقيؽ في مصر عمى الموقع: مراحؿ تطور مينة  .08

.com/ .بتصرؼ 
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http://www.cnrc.org.dz/ar/stats

