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إشكالية الملتقى
يعود االهتمام مبوضوع التدقيق إىل الدور الفعال والرئيسي الذي يلعبه يف ضمان االستخدام األمثل
للموارد االقتصادية للمؤسسة من خالل احلماية املدنية واحملاسبية ضد خمتلف املخاطر اليت ميكن أن تتعرض
هلا .فوظيفة التدقيق هلا أثر كبري يف تقييم املخاطر وختفيض معدالت حصوهلا من خالل حتليل التقارير اليت
تعترب حوصلة هذه الوظيفة ،واليت تعطي القدرة على التنبؤ وقياس وحتليل خمتلف املخاطر.
والشك أن ظهور ما يعرف مؤخرا مبخاطر التدقيق وما ينتج عنها من ازدياد املخاطر اليت قد تتعرض
هلا املؤسسة وازدياد حاالت الغش وارتكاب األخطاء واملخالفات سبب وجيه للعمل على تطوير وظيفة
التدقيق وخمتلف املعايري املهنية اخلاصة هبا ،وهذا ما أدى باهليئات واملنظمات اإلقليمية والدولية املختصة يف
هذا اجملال إىل العمل على تطوير معايري التدقيق والتقليل من فروقاهتا فيما بني الدول من خالل إصدار
املعايري التدقيق الدولية وهو ما أدى إىل ظهور ما يعرف باملعايري الدولية للتدقيق.
واجلزائر كغريها من الدول عملت على اعتماد هذه املعايري ابتداء من سنة  9010بعد إصالح نظامها
احملاسيب باعتماد معايري احملاسبة الدولية ،وذلك بإدخال إصالحات على مهنة التدقيق من خالل وضع ما
يعرف مبعايري التدقيق اجلزائرية.
من خالل ما سبق تربز إشكالية امللتقى يف السؤال اجلوهري املوايل:
ما هو واقع تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية؟
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محاور الملتقى
المحور األول :خماطر التدقيق.
المحور الثاني :معايري التدقيق اجلزائرية وأوجه املقاربة مع معايري التدقيق الدولية.
المحور الثالث :التطورات اليت طرأت على واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل معايري التدقيق الدولية.
المحور الرابع :متطلبات وآفاق تطبيق كل من معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر.

أهداف الملتقى
-

حتديد أمهية الدور الذي تلعبه وظيفة التدقيق يف تقييم املخاطر.

 التعرف على واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر وضرورة تطويرها مبا يتالءم والتغريات اليت طرأت على البيئةاحملاسبية فيها.
 حتديد مدى التقارب ما بني معايري التدقيق اجلزائرية ومعايري التدقيق الدولية. إظهار أهم التغريات اليت طرأت على واقع مهنة التدقيق يف ظل معايري التدقيق الدولية. اخلروج ببعض التوصيات يف إطار إجياد احللول للمشاكل اليت تواجهها مهنة التدقيق يف ظل تطبيق معايرياحملاسبة الدولية.

المستهدفون من الملتقى
خيصص هذا امللتقى لذوي االختصاص من:

 أساتذة يف اجلامعات واملراكز اجلامعية واملدارس العليا والباحثني يف املراكز العلمية واملخابر البحثية وطلبةالدراسات العليا يف اجلزائر.
 ذوي االختصاص من أساتذة وطلبة ،واملهنيني يف جمال التدقيق واحملاسبة. ا إلطارات يف اهليئات والوزارات املعنية باالقتصاد الوطين والشؤون املالية والنقدية واملؤسسات املاليةواملهنيني يف جمال التدقيق واحملاسبة.
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رئاسة الملتقى
 أ.د .عبد احلكيم بن تليس أ.د .نصرية حيياوي -د .بالل شيخي

رئيس اجلامعة  /الرئيس الشريف للملتقى
عميدة الكلية  /املشرف العام على امللتقى
رئيس امللتقى

 -أ.د .عبد اجمليد أونيس

املنسق العام للملتقى
اللجنة العلمية للملتقى
 -أ.د .رشيد بوكساني :رئيس اللجنة العلمية
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 أ.د .شنويف نور الدينجامعة البليدة 20
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 د .محيد شاشوةجامعة بومرداس -
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 -د .حجيلة قمريي
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 د .خالد بن عمرجامعة بومرداس
د .رفيق عليوات
جامعة بومرداس
د .بلقاسم بلقاضي
جامعة بومرداس
د .سليمة نشنش
جامعة بومرداس
د .فتيحة اجلوزي
جامعة بومرداس
د .لزهر شني
جامعة ببومرداس
د.نبيلة عرقوب
جامعة بومرداس
د .غنية شيخي
جامعة بومرداس
د .نصرية دردر
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جامعة بومرداس -
 د .حكيم بن حسانجامعة بومرداس -
 د .ابراهيم بوطالبجامعة بومرداس
 د .أمحد دبيشجامعة بومرداس
 د .فريد برارةجامعة بومرداس
 د .إبراهيم مجعاسيجامعة بومرداس
 د .سفيان أبودرازجامعة بومرداس
 د .مرمي ظريفجامعة الوادي -
 د .لعبيدي مهاواتجامعة الوادي -
 د .يونس زين د .حممد اهلادي ضيف اهلل جامعة الوادي -جامعة البويرة -
 د .شعبان فرججامعة البويرة -
 د .عاشور حيدوشيجامعة البويرة
 د .يوسف قاشيجامعة البليدة - 09
 د .محزة العرايبجامعة جيجل -
 د .لعيد قريشيجامعة باتنة -
 د .عامر عيساين د .مصطفى جاب اهلل جامعة املسيلة -جامعة أدرار -
 -د .عبد العزيز بوكار

د .خمتار صابة
د .موسى بوشنب
د .إبراهيم مجعاسي
 د .سليم بوكزاطة د .أمحد جنان د .سعاد بوشلوش د .سلمى صاحليد .مصطفى عوادي
د .رضا زهواين
د .الياس شاهد
د .عثمان عالم
د .علي حبيش
د .رابح اوكيل
د .حممد لزرق
د .مهدية هامل
د .ساعد بوراوي
د .األخضر لقليطي
د .يزيد تقرارت

-

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة الوادي
جامعة الوادي
جامعة الوادي
جامعة البويرة
جامعة البويرة
جامعة البويرة
جامعة سيدي بلعباس
جامعة الطارف
جامعة باتنة
جامعة املسيلة
جامعة أم البواقي

لجنة تنظيم الملتقى
 -د .هشام بن حميدة :رئيس اللجنة التنظيمية

 عمر خيشانجامعة بومرداس
 د .املهدي حجاججامعة بومرداس
 د .جنيب نور الدينجامعة بومرداس
 أ .خليفي عبد الكرميجامعة بومرداس
 أ .ثريا كنتورجامعة بومرداس
 أ .راضية خالدي أ .حممد ياسني بن دغي جامعة بومرداسجامعة بومرداس
 أ .حممد ميلود قامسيجامعة بومرداس
 -أ .سارة دالجلة

أمين عام الكلية /نائب رئيس اللجنة التنظيمية
 د .العريب رمحايند .سعيد هلواري
 أ .سفيان إيزةأ .بن عزيز المية
أ .فطيمة قرقور
أ .حممد أمني لعروم
أ .حبيبة محودي
أ .نصرية سعيدي

-

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
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كلمة افتتاحية
بعد بسم اهلل الرمحن الرحيم الصالة والسالم على اشرف املرسلني اما بعد ضيوفنا األعزاء أساتذة ،طلبة،
إداريني ،خرباء احملاسبة وحمافظي احلسابات السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
يل الشرف العظيم ان اكون اليوم بينكم يف رحاب كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيري جبامعتنا
أحممد بوقرة بومرداس احملتضنة للملتقى الوطين حول واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق
الدولية ،راجيا من اهلل ان يكون مجعنا املوقر منارة تنري درب العلم واملعرفة ويساهم يف التقدم واالزدهار ،بأفكاركم
وخرباتكم .وال سيما أننا حنن على مشارف االحتفال بيوم العلم املوافق لـ  10أفريل.
يعود االهتمام مبوضوع التدقيق إىل الدور الفعال والرئيسي الذي يلعبه يف ضمان االستخدام األمثل للموارد
االقتصادية للمؤسسات من خالل احلماية املدنية واحملاسبية ضد خمتلف املخاطر اليت ميكن أن تتعرض هلا.
والشك أن ظهور ما يعرف مؤخرا مبخاطر التدقيق وما ينتج عنها من ازدياد املخاطر اليت قد تتعرض هلا
املؤسسة وازدياد حاالت الغش وارتكاب األخطاء واملخالفات سبب وجيه للعمل على تطوير مهنة التدقيق وخمتلف
املعايري املهنية اخلاصة هبا ،ما أدى باهليئات واملنظمات اإلقليمية والدولية املختصة يف هذا اجملال إىل العمل على
تطوير معايري التدقيق والتقليل من فروقاهتا فيما بني الدول من خالل إصدار ما يعرف باملعايري الدولية للتدقيق.
واجلزائر كغريها من الدول عملت على اعتماد هذه املعايري ابتداء من سنة  9010بعد إصالح نظامها
احملاسيب باعتماد معايري احملاسبة الدولية ،وذلك بإدخال إصالحات على مهنة التدقيق وإصدار ما يعرف مبعايري
التدقيق اجلزائرية على عدة مراحل ابتداءا من سنة .9010
 -حيث مت صدور القانون

11-11

سلطة وزارة املالية لتنظيم ومتابعة املهنة.

في جوان

1111

والذي تضمن إنشاء جملس وطين للمحاسبة حتت

 -بعد ذلك تالها صدور املراسيم  14-11و 31-11في جوان  ،1111واليت تضمنت تفسريات للقانون

-10

 01لتنظيم املهنة.
 -كما صدر القرار رقم

احلسابات.

31

المؤرخ في

14

جوان

1113

والذي حدد حمتوى معايري تقارير حمافظ

 -صدور قانون السلوك املهين للخبري احملاسب وحمافظ احلسابات في اكتوبر

1115

والذي جاء لتوكيد

القانون .01-10
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 -صدور المقرر رقم  11في  14فيفيري

1116

تضمن وضع حيز التنفيذ أربعة معايري جزائرية للتدقيق

تتمثل يف كل من املعيار ( 111اتفاق حول أحكام مهنة التدقيق) ،املعيار ( 515التأكيدات الخارجية) ،املعيار
( 561األحداث الالحقة) ،املعيار ( 521التصريحات الكتابية).
 صدور المقرر رقم  151في اكتوبر  1116تضمن اجملموعة الثانية من معايري التدقيق اجلزائرية واليت مشلتكل من املعيار ( 311تخطيط تدقيق القوائم المالية) ،املعيار ( 511أدلة االثبات) ،املعيار ( 511مهام التدقيق
األولية) ،املعيار ( 711تأسيس الرأي وتقرير التدقيق للقوائم المالية).
 وأخريا صدور المقرر رقم  13في  15مارساملعيار

511

(اإلجراءات التحليلية) ،املعيار

571

1117

واملتضمن ألربعة معايري جزائرية أخرى للتدقيق وهي

(استمرارية االستغالل) ،املعيار

611

(استخدام أعمال

المدققين الداخليين) ،واملعيار ( 611استخدام أعمال خبير معين من طرف المدقق).
وهبذا يكون قد مت وضع  19معيار جزائري ملهنة التدقيق من  9010إىل غاية يومنا هذا .هذه المعايير
جاءت لتقريب ممارسة المهنة من الممارسة الدولية.
من خالل ما سبق تربز إشكالية امللتقى يف السؤال اجلوهري املوايل:
ما هو واقع تنظيم مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية؟
نتوصل من خالل هذا امللتقى إىل جمموعة من التوضيحات فيما خيص الغموضات واالضطرابات
ونتمىن أن ّ
اليت تتعلق مبمارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر ،واخلروج مبجموعة من التوصيات الالزمة للنهوض هبذه املهنة واالنتقال
إىل التطبيق الفعلي ملعايري التدقيق اجلزائرية.
د .بالل شيخي
رئيس الملتقى
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المراجعة المالية بين التنظير والجمعيات المهنية اإلقليمية والدولية
أ.د .رشيد بوكساني
bouksani_rachid@yahoo.fr

جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس

د .حمزة العرابي
elorabihmz@yahoo.com

جامعة علي لونيسي بالبليدة
مقدمة
يعترب تطور عامل األعمال وتشابكه ،أدى إىل تطور املؤسسة من كوهنا مؤسسة صغرية ختضع للتسيري من
طرف مالكيها ،إىل مؤسسات ضخمة يصعب فيها اإلدارة مما نتج عنه فصل ملكية رؤوس األموال عن إدارهتا
وبالتايل ظهرت نظرية الوكالة أشخاص ال ميلكون املؤسسة لكن يسريهنا.لدا أصبح من الضروري وجود طرف ثالث
حمايد يتصف بكفاءات مهنية متخصصة ،كوسيط بني املسامهني واملالك يطلع املتعاملني على حالة املؤسسة ويف
نفس الوقت يقدم النصح لإلدارة من اجل تصحيح األخطاء والتالعب بالسجالت اليت قد حتدث وتؤئر على
املركز املايل لشركة أال وهي التدقيق.
وهده األخرية عرفت تغريات جذرية منذ ظهور أول ممارسة هلا إىل غاية اليوم ،ولقد أسهمت هذه التغريات
بشكل كبري يف تطوير هذه املهنة ،وكانت حمل إهتمام العديد من املهنيني واملؤسسات واهليئات احلكومية والباحثني
واملفكرين ،كان هلم الفضل الكبري يف إعطاء التدقيق نقلة نوعية وشكلية كبرية يف مجيع جوانبها.
هتدف هذه الورقة البحثية إىل البحث يف العناصر اآلتية

 حملة عن التطور التارخيي واالقليمي ملهنة تدقيق التدقيق؛
 املفاهيم املرتبطة بالتدقيق؛
 -القضايا القانونية املقامة على مكاتب تدقيق عاملية؛

 املنظمات املهنية واملعاهد واجلمعيات العاملة يف جمال احملاسبة وتدقيق احلسابات؛
 أربع شركات األوىل عامليا العاملة يف النشا التدقيق؛ معايري التدقيق الدولية؛ خماطر التدقيق.

المراجعة المالية بين التنظير والجمعيات المهنية اإلق ليمية والدولية
أ.د .رشيد بوكساني ود .حمزة العرابي

اوال:لمحة عن التطور التاريخي واالقليمي لمهنة تدقيق التدقيق
نشأت مهنة تدقيق احلسابات كنتيجة طبيعية حلاجة اإلنسان إىل التحقق من صحة البيانات احملاسبية والتأكد من
مطابقة تلك البيانات للواقع ،وقد دلت الوثائق التارخيية على أن قدماء املصريني واليونان هم أول من أوجد مهنة تدقيق
احلسابات املثبتة بالدفاتر والسجالت للوقوف على مدى صحتها ،وهنا جند أن كلمة مراجعة  Auditأصلها هو الكلمة
الالتينية الكالسيكية  (Audio, Auditum) Audireومبعىن يستمع .والذي يعين االستماع او االنصات.
وقد كانت عملية تدقيق احلسابات يف بداياهتا تتم عن طريق استماع املدقق إىل ما أجري من قيود الثبات
صحة البيانات احملاسبية اخلاصة باألنشطة احلكومية مث اتسعت بعد ذلك لتشمل املشروعات املختلفة يف القطاع
اخلاص باإلضافة إىل القطاع احلكومي ،وكان ملهنة تدقيق احلسابات أمهيتها فكانت عقوبة اجللد جزاءً ملن يكتشف
له مدقق احلسابات قيودا غري سليمة وال ميكن تربيرها.
ولقد ظهرت أول منظمة مهنية يف ميدان التدقيق يف فينسيا بإيطاليا سنة  1851وتأسست كلية
 Roxonatiلتكوين اخلرباء احملاسبني ،وأصبح على مزاول مهنة التدقيق أن يكون عضوا يف هذه الكلية،
وانطلقت إىل باقي الدول األخرى وأصبحت هذه األخرية تتجه إىل تنظيم هذه املهنة.
وكانت بريطانيا الثانية بعد إيطاليا يف تنظيم املهنة ،حيث ظهرت املهنة يف بريطانيا حوايل عام  1771وقد
أصبحت مهنة مستقلة فيها عندما أنشأت مجعية احملاسبني القانونيني بأدنبرة عام  .1581وكان لصدور قانون
الشركات الربيطاين عام  1581والذي نص على وجوب التدقيق هبدف محاية املستثمرين من تالعب الشركات
بأمواهلم ،أن ساهم بزيادة االهتمام مبهنة تدقيق احلسابات وانتشارها.
وبعد بريطانيا تبعتها فرنسا عام  1551والواليات املتحدة األمريكية عام  1551وأملانيا عام 1588
وكندا عام  1891واسرتاليا عام  1891وفنلندا عام  ،1811وتتابعت بعد ذلك معظم دول العامل حىت ال يكاد
خيلو بلد يف العامل اليوم من تنظيم ملهنة تدقيق احلسابات.
وكان لدولة مصر السبق على املستوى العريب يف هذا اجملال ،إذ كانت مهنة تدقيق احلسابات راارس دون
تنظيم لغاية عام  1898حيث صدر القانون رقم ( )1الذي نظم ممارسة املهنة .وقد أنشئت مجعية احملاسبني
واملراجعني املصرية عام  ،1818مث حتولت إىل نقابة مبوجب قانون رقم ( )181عام .1888
ويف العراق صدرت التشريعات املنظمة ملهنة تدقيق احلسابات عام  1818وكانت مستمدة من قانون
الشركات الربيطاين ،وظل القانون اهلندي ساريًا يف العراق حىت عام  1887إىل أن استبدل بقانون الشركات
العراقي عام  1885وأصبح ملهنة تدقيق احلسابات قانون خاص هبا.
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ويف الكويت ظل القانون اهلندي لعام  1811ساريًا إىل أن صدر قانون الشركات الكوييت رقم ( )18لسنة
 ،1889ويف عام  1881صدر القانون رقم ( )8الذي نظم مهنة تدقيق احلسابات.
املؤرخ يف 11 / 11
مرة سنة  1888باألمر رقم ّ 197 – 88
اما يف اجلزائر مت تنظيم مهنة التدقيق ّ
ألول ّ

 1888 /املتعلّق بقانون املالية لسنة  ،1879حيث جاء فيه كيفية تعيني حمافظ احلسابات .

املؤرخ يف  1879 / 11 / 18مت حتديد واجباته ومهامه  .ويف عام 1871
ويف املرسوم ّ 171 – 79
املؤرخ يف  1871 / 11 / 18لتنظيم مهنة احملاسبة  ,حمافظية احلسابات واخلربة احملاسبية يف
جاء األمر– ّ 71
شكل مجعية تدعى اجمللس األعلى للتقنية احملاسبة CSTCتعلّق عمله بضبط املقاييس احملاسبية ( La
 " ) normalisation Comptableإعداد خمطط وطين لكل قطاع "  ,إالّ أن هذا التنظيم الذي دام 19
سنة ( من  1871إىل غاية  ) 1881كانت به ثغرات ونقائص أمهها قلّة املراجعني ( اخلرباء احملاسبون ) وهذا
جدا مقابل احتياجات االقتصاد
راجع لعدم االهتمام اجانب التكوين  ,حيث كانت نسبة املرتشحني ضعيفة ً
الوطين فبني سنة  1851و 1881مت قبول  19خبري حماسب موزعني حسب الدورات كما يلي:

دورة 1851

7

دورة 1855

8

دورة 1851

8

دورة 1858

5

دورة 1858

8

دورة 1881

7
19

اجملموع

وملا كانت مهنة تدقيق احلسابات متقدمة يف بريطانيا عنها يف فرنسا فإننا نالحظ أثر ذلك على تطور املهنة
يف الدول العربية ،فنجد أن املهنة يف الدول العربية اليت اتبعت النهج الربيطاين قد تطورت أكثر منها يف الدول
العربية اليت اتبعت النهج الفرنسي ،ففي سوريا ولبنان مل يكن للمهنة األمهية واملكانة اليت كانت عليها يف الدول
اليت كانت خاضعة للنفوذ الربيطاين ،حيث مل تكن املهنة متطورة يف فرنسا يف ذلك الوقت ،وقد صدر قانون
متميزا عن اللبناين
التجارة اللبناين عام  1811وقانون التجارة السوري عام  1818وكان قانون التجارة السوري ً

مرخصا ،ومع ذلك مل يصدر القانون املنظم للمهنة
يف كونه حدد للمدقق حقوقه وواجباته واشرت عليه أن يكون
ً
يف سوريا إال يف عام  .1885أما يف فلسطني فكانت التشريعات املهنية اليت تنظم مهنة تدقيق احلسابات مستمدة
من قانون الشركات الربيطاين منذ عام  1818إىل أن صدر قانون الشركات الفلسطيين عام  ،1818وقد أبقى
على نفس النصوص واملواد املستمدة من القانون الربيطاين ،وظل هذا التشريع ساريا حىت عام  ،1815ويوجد
حالياً لدى مجيع الدول العربية التشريعات املنظمة ملهنة تدقيق احلسابات.
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ثانيا المفاهيم المرتبطة بالتدقيق
-1مفهوم التدقيق  :وفق مدخل نظامي فيمكن اعتبار التدقيق " نظام مدخالته هي مادة التدقيق -مجيع
السجالت والدفاتر واألدلة والقرائن -يتم معاجلتها وفق جمموعة من العمليات  -اختيار العينات ،الفحص،
التأكد ،التقييم االستقصاءات للخروج باملخرج النهائي هلذا النظام واملتمثل يف التقرير النهائي وبالضبط الرأي الفين
احملايد".
كما ميكن تعريف التدقيق من خالل مكوناته:
تقوم عملية التدقيق بكاملها على فرضية أساسية وهي أن البيانات املالية وغري املالية املعدة من قبل إدارة
املؤسسة تفتقر للموثوقية الكاملة اليت راثل أساساً يعتمد عليه يف عملية اختاذ القرارات املختلفة .فاملستخدم
الداخلي للبيانات أو املستخدم اخلارجي للبيانات على حد سواء يبحثون عن درجة الثقة اليت حتققها البيانات
وكيف ميكن زيادهتا .
وخالصة ميكن تقدمي تعريف للتدقيق على أنه عملية فحص أو حبث عن أدلة وتقييم (حتقق) هلذه األدلة
بصورة موضوعية من أجل اخلروج برأي عن مدى موثوقية البيانات املالية وغري املالية ،ويقوم هبذه العملية شخص
(أو أشخاص) مؤهل ومستقل عن معدي البيانات وعن املستفيدين من هذه املعلومات بشكل مباشر ،مث يقوم
بإصدار تقرير حول هذه البيانات لغرض زيادة موثوقيتها وبالتايل زيادة فائدهتا ومدى االعتماد عليها
-2العوامل التي أدت لزيادة الطلب على مهنة التدقيق
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 .1-2فجوة البعد :هي الفجوة بني اإلدارة واملسامهني واألطراف األخرى اخلارجية اليت تعتمد على البيانات

اليت أعدهتا اإلدارة  .إذا حالة عدم املوثوقية يف البيانات املالية ودرجة االعتماد عليها وعملية التوكيل من طرف
ألخر هي وراء حدوث هذه الفجوة .

 2 -2تضارب المصالح :تتعدد الفئات املستفيدة من البيانات املالية وكذلك تتعدد استخدامات هذه

البيانات املالية وتتنوع املصاحل من وراء ذلك مما جيعل هناك نوع من التضارب يف املصاحل وهلذا تلجأ هذه الفئات
جلهة ثالثة مستقلة وحمايدة تقدم رأيها دون حتيز لطرف على حساب طرف أخر .
 .3-2األثر المتوقع :تعترب نتيجة العمل احملاسيب هي املقصد األخري من هذه العملية ويتم توصيل النتائج

للمستفيدين منها لتسهيل عملية اختاذ القرارات ولكن يتطلب أن تتميز املعلومات اليت يتم توصيلها للمستفيدين
باملالئمة واملصداقية حىت يكون هلا أثر ويكون ذلك األثر يف االجتاه الصحيح ،وال يتم ذلك إال بوجود جهة ثالثة
تتمتع بالكفاءة واالستقاللية لتعطي الرأي يف مالئمة ومصداقية هذه البيانات وتطمئن متخذي القرارات .
4-2التعقيد :زاد التعقيد يف عمل احملاسبني بسبب التطور يف العمليات االقتصادية واملعاجلات احملاسبية

واملتطلبات القانونية ومتطلبات تطبيق املعايري احملاسبية ،وهذا كله قد يؤدي إىل الوقوع يف األخطاء وتقدمي بيانات
غري صحيحة ،وعملية التدقيق ختفض من هذا االحتمال وتساعد على دقة البيانات املالية ومالئمتها للمستفيدين.
 5-2عوامل اقتصادية  :هناك بعض العوامل التي أدت لزيادة الطلب على التدقيق ويمكن تلخيصها فيما يلي:
* املساعدة يف عملية الرقابة
* ختفيض تكلفة رأس املال

* ختفيض خطر املعلومات
* منع األخطاء والتحريفات

 -3أنواع التدقيق :ميكن حصرها يف النقا اآلتية :
من حيث احلدود ،التدقيق الكاملة والتدقيق اجلزئية .من حيث مدى الفحص ،التدقيق التفصيلية والتدقيق اإلختبارية .من حيث التوقيت ،التدقيق النهائية والتدقيق املستمرة .من حيث االستقالل ،التدقيق اخلارجية والتدقيق الداخلية.-من حيث االلتزام ،التدقيق اإللزامية والتدقيق االختيارية .
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-4أنواع المدققين
 1-1المدقق الخارجي المستقل ميارسون املهنة كأعضاء يف مكاتب أو شركات تدقيق مرخصة تقوم بتقدمي خدمات
مهنية خمتلفة .وجماالت العمل هي الشركات الكبرية كشركات املسامهة ووفق متطلبات التدقيق اإللزامي أو القانوين.
 1 -1المدققون الحكوميون ويهتم هؤالء بالتدقيق المالي واإلداري وتدقيق االلتزام يف املؤسسات

والدوائر احلكومية ،وعادة ما تكون هناك أجهزة راثل هؤالء املدققني مثل هيئة الرقابة احلكومية أو جهاز الرقابة
والتدقيق املايل أو ديوان احملاسبة يف بعض الدول
 1-1المدقق الداخلي ويقوم بذلك شخص موظف لدى املنشأة ويتمتع ببعض االستقاللية ،وميثل أحد

أركان نظام الرقابة الداخلية يف املنشأة ويسعى هذا القسم خلدمة اإلدارة واملنشأة ،ويهدف بشكل أساسي للتأكد
من أن كافة أنظمة الرقابة الداخلية تعمل بكفاءة وفاعلية لتحقيق األهداف اليت خططتها اإلدارة هلذا النظام.
-4األهـداف:يمكن تلخيصها فيالجدول أدناه
الهدف من عملية التدقيق

الـفــترة
قبل عام-1899

اكتشاف التالعب واالختالس.

1589-1899

اكتشاف التالعب واالختالس.

1898-1589

 اكتشاف التالعب واالختالس. -اكتشاف األخطاء الكتابية.

1819-1898

 حتديد مدى سالمة وصحة املركز املايل. -اكتشاف التالعب واالختالس.

1819-1811

 حتديد مدى سالمة وصحة املركز املايل. -اكتشاف التالعب واالختالس.

 حتديد مدى سالمة وصحة املركز املايل. اكتشاف التالعب واالختالس.-1441الى اليوم
 مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها وتقيمها. -حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع الذي تعمل فيه املؤسسة
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ثالثا القضايا القانونية المقامة على مكاتب تدقيق عالمية؛
-1انهيار شركة إنرون
يعد اهنيار شركة إنرون ( )Enronسنة  1991من بني أخر املؤسسات اليت سقطت نتيجة العديد من
العوامل ،لعل أبرزها عدم تطبيق أو انعدام أخالقيات مهنة التدقيق واألعمال ،حيث تعترب األحداث اليت جرت يف
هذه الشركة منوذجا صارخا حول غياب الشفافية واإلفصاح حول وضعيتها املالية .وما يؤكد غياب الشفافية هو أنه
يف السنة اليت اهنارت فيه املؤسسة كانت يف املرتبة السابعة على مستوى املؤسسات يف الواليات املتحدة األمريكية
من حيث الرحبية حيث بلغت  89مليار دوالر أمريكي .إضافة إىل ذلك وجود عالقة مشبوهة بني شركة إنرون
( )Enronومكتب التدقيق العاملي أندرسون ( ،)Endersonتتمثل يف تقدمي خدمات استشارية من طرف
هذا األخري إىل شركة إنرون ( ،)Enronمن خالل استخدام موظفني ال عالقة هلم مبراجعة احلسابات يف مقابل
حصوهلم على مكافآت إلغماض أعينهم على املخالفات وعدم التمحيص األمني والفعلي للمستندات.
-2انهيار شركة وورلد كوم
بدأت شركة وورلدكوم ( )Worldcomنشاطها بوالية ميسيسييب عام  ،1851حتت مسمى شركة
اخلدمات احملدودة البعيدة ،ويف عام  1858اندجمت مع مؤسسة الشركات املتميزة وحتولت إىل شركة عامة
قيد َها يف البورصة سنة  ،1888وعمدت هذه األخرية يف الفرتة املمتدة مابني سنة  1888إىل سنة 1991
ومتَ ُ
إىل استخدام حيل حماسبية هبدف إخفاء مركزها املايل ،ويعود السبب يف اهنيارها إىل غياب اإلفصاح والشفافية
حول وضعيتها احلقيقية.
رابعا المنظمات المهنية والمعاهد والجمعيات العاملة في مجال المحاسبة وتدقيق الحسابات:
نستعرض بإجياز حملة عن هذه املنظمات وعلى النحو التايل :
.1

مجلس معايير المحاسبة الدولية (: )IASB

مت تكوين جلنة معايري احملاسبة الدولية يف عام  1871من خالل اتفاقية وضعتها هيئات حماسبة مهنية من
اسرتاليا وكندا وفرنسا وأملانيا واليابان واملكسيك وهولندا واململكة املتحدة وايرلندا والواليات املتحدة األمريكية،
وبني عامي  1991-1851مشلت عضوية جلنة معايري احملاسبة الدولية كافة اهليئات احملاسبية املهنية اليت كانت
.
أعضاء يف االحتاد الدويل للمحاسبني
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ويهدف مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى ما يلي:
 تطوير جمموعة واحدة من معايري احملاسبة العاملية ذات النوعية اجليدة والقابلة للفهم والتطبيق ،وتتطلبمعلومات ذات نوعية جيدة وشفافة وقابلة للمقارنة يف البيانات املالية والتقارير املالية األخرى ملساعدة املشاركني يف
أسواق رأس املال العاملية واملستخدمني اآلخرين يف اختاذ قرارات اقتصادية.
حتسني استخدام وتطبيق هذه املعايري.حتقيق التقارب بني املعايري احملاسبية الوطنية ومعايري احملاسبة الدولية من خالل التوصل إىل حلول ذات نوعية عالية..2

االتحاد الدولي للمحاسبين (: )IFAC

اإلحتاد الدويل للمحاسبني IFACهو املنظمة اليت ترعى مهنة احملاسبة على نطاق العامل .ويعمل االحتاد

مع أعضائه ومنتسبيه البالغ عددهم  188املنتشرين يف  111دولة حلماية املصلحة العامة من خالل تشجيع
احملاسبني بكافة أحناء العامل على استخدام ممارسات مهنية عالية اجلودة .ميثل أعضاء ومنتسبوا اإلحتاد الدويل
للمحاسبني ،وأغلبهم هيئات حماسبية مهنية وطنية  1,8مليون حماسب يعملون يف مزاولة املهنة ويف القطاع العام
ويف جماالت الصناعة والتجارة واجملاالت احلكومية واألكادميية
يقوم اإلحتاد الدويل للمحاسبني  IFACمن خالل جمالسه املستقلة املختصة بوضع وتطوير معايري دولية
يف جماالت سلوك وآداب املهنة واملراجعة والتأكيدات والتعليم واملعايري احملاسبية للقطاع العام .كما أنه يصدر
وثائق إرشادية لدعم احملاسبني املهنيني واملوظفني العاملني باملكاتب الصغرية واملتوسطة واحملاسبني العاملني يف
القطاعات التجارية ،والدول النامية
.3

اللجنة الدولية لممارسة التدقيق (: )IAPC

تتمتع اللجنة الدولية ملمارسة التدقيق بصالحية إصدار مسودات معايري التدقيق واخلدمات التابعة هلا بالنيابة عن
جملس االحتاد الدويل للمحاسبني على أن تسعى لتحقيق القبول الطوعي لتلك املعايري أو البيانات وتعزيزها .ويتم تعيني
أعضاء اللجنة من قبل منظمات راثل ُدوالً خيتارها جملس االحتاد ،وتتضمن هذه اللجنة ابتداء من عام  1881أعضاء من

( )11دولة هي اسرتاليا ،الربازيل ،كندا ،مصر ،أملانيا ،فرنسا ،املكسيك ،هولندا ،اليابان ،اهلند ،السويد ،اململكة املتحدة،
الواليات املتحدة األمريكية ،وعند إصدار املعيار أو البيان حيدد تاريخ سريانه وتصاغ لغة املعيار باإلجنليزية ،ويعطى وقت
كاف لرتمجته إىل اللغات األخرى عن طريق املنظمات األعضاء اليت تذكر اسم املنظمة اليت قامت بالرتمجة.
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-4لجنة التطبيقات الدولية للمراجعة(International Standards On ( )ISAs

 )Auditingوتتميز هذه اللجنة بأهنا الوحيدة اليت هلا سلطة وضع املعايري الدولية حيث تتمتع بسلطة اصدار
مسودات عرض للمعايري وإرشادات ( )Guidelinesترتبط بتطبيقات التدقيق املقبولة واملتعارف عليها عموما
باإلضافة اىل حتديد شكل ومضمون تقارير التدقيق نيابة عن االحتاد الدويل للمحاسبني باعتبارها اللجنة العليا
لالحتاد إضافة لعدم احتياجها اىل موافقة مسبقة من جملس إدارة االحتاد.
وعموما تأخذ جلنة التطبيقات الدولية للمراجعة( )ISAsصالحية اصدار اإليضاحات وإرشادات
( )Guidelinesهبدف التوفيق بني االختالفات واحلصول على قبول عاملي من خالل عدم جتاوزها التشريعات
احمللية اليت حتكم مراجعة املعلومات املالية يف احد البلدان ويف حالة حصول اختالف بني التشريعات احمللية او
وجود تعارضها مع االرشادات الدولية للمراجعة على موضوع حمدد فان مراجعة املعلومات املالية يف ذلك البلد وفق
التشريعات احمللية سوف تتماشى تلقائيا مع االرشادات الدولية للمراجعة خبصوص ذلك املوضوع فحينما يتم تنفيذ
عملية التدقيق احليادية للمعلومات املالية للتنظيمات سواء كانت هادفة لتحقيق الربح ام ال وأياً كان حجمها او
شكلها القانوين يتمثل اهلدف يف التعبري عن رأي يف التقرير يعرب عن نتائج التدقيق
-5فريق الخبراء العامل الحكومي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ المالي (: )ISAR
أنشئ فريق اخلرباء العامل احلكومي املعين باملعايري الدولية للمحاسبني واإلبالغ املايل مبوجب قرار اجمللس
االقتصادي واالجتماعي رقم ( ، )1851/87وهو الفريق احلكومي الدويل العامل الوحيد يف منظمة األمم املتحدة
الذي يكرس جهوده لتحقيق التناسق الدويل بني املمارسات الوطنية للمحاسبة واإلبالغ على مستوى الشركات.
-6االتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب:
تأسس االحتاد العام للمحاسبني واملراجعني (املدققني) العرب يف بداية الستينات من نقابات احملاسبني
واملراجعني العرب واملنظمات واملؤسسات اليت تقوم مقامها وتتوىل اختصاصاهتا يف الدول العربية املنظمة لالحتاد أو
اليت ستنضم إليه.
ويعمل االحتاد على حتق يق أهدافه ،واليت اتضح من خالهلا مدى الفائدة املتحققة على مستوى املهنة
والعاملني هبا ،فقد عزز االحتاد تنظيم وتقوية التعاون بني احملاسبني واملدققني العرب وتطوير املهنة ورفع املستوى
املهين واألديب والثقايف ملزاوليها
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خامسا اربع شركات األولى عالميا العاملة في النشاط التدقيق
هي تسمية تطلق على أكرب أربع شركات حماسبة وخدمات مهنية يف العامل ،والذين يقومون بإجراء التدقيق
ملعظم الشركات املسامهة العامة وأكربها ،باإلضافة إىل الكثري من الشركات اخلاصة.
كانت هذه اجملموعة تسمى فيما مضى الثمانية الكبار ومن مث تقلصت إىل اخلمسة الكبار من خالل سلسلة من
االندماجات .ومن مث أصبحت األربع الكبار بعد اهنيار شركة آرثر آندرسون يف سنة  1991إثر فضيحة إنرون.
واجلدول اجلدول التايل يوضح قائمة بالشركات األربع الكبار باإلضافة إىل معلومات اقتصادية عنهم:
السنة المالية

الموظفين

الدخل

الشركة

المقر الرئيسي

الرتبة
[]1

الواليات املتحدة األمريكية

2010

170,000

26.578مليار$

ديلويت توش تومهاتسو

[]2

اململكة املتحدة

2010

162,000

26.569مليار$

برايس وتر هاووس كوبرز

[]3

اململكة املتحدة

2010

140,964

21.255مليار$

إرنست ويونغ

[]4

هولندا

2010

137,835

20.630مليار$

كيه يب إم جي

سادسا معايير التدقيق الدولية
وتصدر عن االحتاد الدويل للمحاسبني الذي يسعى لتقدمي خدمة أفضل للمجتمع ،ويسعى لزيادة االلتزام
باملعايري املهنية ذات اجلودة العالية ،ويقوم االحتاد الدويل للمحاسبني بالعديد من األنشطة اليت ختدم جمتمع املهنيني
بشكل خاص واجملتمع بشكل عام .وفيما يلي بيان هلذه املعايري
المجموعة األولى :قضايا تمهيدية ()144-111
وتتعلق بالتعاريف األساسية وتبني كذلك أمور تتعلق بشرعية املعايري ومدى أولويتها وأمهيتها وأهدافها .
المجموعة الثانية :المبادئ العامة والمسؤوليات ()244-211
وحتمل األرقام التالية هلذه املعايري:
.1

اهلدف واملبادئ العامة اليت حتكم تدقيق البيانات املالية ()199
شرو اتفاقية التدقيق ()119
الرقابة على جودة البيانات املالية التارخيية ()119

.1

التوثيق ()119

.1
.1

جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

11

المراجعة المالية بين التنظير والجمعيات المهنية اإلق ليمية والدولية
أ.د .رشيد بوكساني ود .حمزة العرابي

.1
.1
.1

مسؤولية املدقق فيما يتعلق بالغش عند تدقيق البيانات املالية ()119
مراعاة القوانني واألنظمة عند تدقيق البيانات ()189
االتصاالت مع املضطلعني بعملية التحكم املؤسسي بشأن قضايا تدقيقية ()189

المجموعة الثالثة :تقييم المخاطر واالستجابة لهذه المخاطر()444-311
وحتمل األرقام التالية هلذه املعايري :
 .2التخطيط لتدقيق البيانات املالية ()199
.1
.11
.11
.11

فهم منشأة العميل وبيئتها وتقييم خماطر التحريفات املادية ()118
املادية يف التدقيق ()119
إجراءات املدقق يف االستجابة للمخاطر اليت مت تقييمها ()119
اعتبارات التدقيق املتعلقة باملنشآت اليت تستعني مبؤسسات اخلدمات ()191

المجموعة الرابعة :أدلة التدقيق ()544-511
وحتمل األرقام التالية هلذه املعايري :
 .11أدلة التدقيق ()899
.11

أدلة التدقيق –اعتبارات إضافية لبنود خاصة ()891
املصادقات اخلارجية ()898
التكليف األويل – األرصدة االفتتاحية ()819
اإلجراءات التحليلية ()819

.12

عينات التدقيق ووسائل أخرى لالختبارات ()819
تدقيق التقديرات احملاسبية ()819
التدقيق اخلاص بقياس القيمة العادلة واإلفصاح عنها ()818

.11

األطراف ذات العالقة ()889
األحداث الالحقة ()889
االستمرارية ()879
راثيالت (إقرارات ) اإلدارة ()859

.11
.11
.11

.11
.11

.11
.11
.11
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المجموعة الخامسة  :استعمال عمل اآلخرين ( )644-611وتشمل
.11

استعمال عمل املدقق اآلخر ()899
األخذ بعني االعتبار عمل املدقق الداخلي ()819

.11

استعمال عمل اخلبري ()819

.11

المجموعة السادسة :نتائج التدقيق والتقرير ()044-011
.12

تقرير مدقق احلسابات املستقل حول اجملموعة الكاملة من البيانات املالية ذات اهلدف العام ()799

.11

تعديالت لتقرير مدقق احلسابات املستقل ()791
املقارنات ()719
معلومات أخرى من مستندات حتتوي بيانات مالية مدققة ()719

.11
.11

المجموعة السابعة :مواضيع خاصة ( )044-011وتشمل معياراً واحداً
 .11تقرير مدقق الحسابات عن مهام تدقيقية ذات أغراض خاصة
وذلك يف حال تكليف املدقق مبهمة تدقيق بيانات مالية معدة على أساس نقدي أو بعض االتفاقيات والتعاقدات
ويراعى توضيح شرو االرتبا واإلشارة يف التقرير لطبيعة التكليف وطبيعة املهمة واإلجراءات اليت يقوم هبا
المجموعة الثامنة)1111-1111( :

تفسريات معايري التدقيق الدولية وتشمل تفسريات لبعض معايري التدقيق الدولية

المجموعة التاسعة :المعايير الدولية الخاصة بمهمة االطالع ()2644-2111
.11

مهمات مراجعة (اإلطالع على) البيانات املالية ()1199

المجموعة العاشرة :المعايير الدولية الخاصة بمهمة التأكيد األخرى ()3644-3111
.11
.11

مهام تأكيد غري االطالع وتدقيق البيانات ()1999

فحص املعلومات املالية املتوقعة ()1199

المجموعة الحادية عشر :المعايير الدولية الخاصة بالخدمات األخرى ذات العالقة ()4644-4111
.11

التكليف إلنجاز إجراءات متفق عليها متعلقة بالبيانات المالية ()4411

.11

التكليف لتحضير البيانات المالية ()4411
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سابعا مخاطر التدقيق:
توصل كل من الباحثني جورج دانيال غايل وعلى إبراهيم طلبة واميل ووولف اىل الزوايا املنظور إليها ملخاطر
التدقيق تكمن يف اآليت:
 اخلطأ يف تكوين الرأي من قبل املراجع ،مما يطرح عدة تساؤالت حول املؤهالت العلمية والعملية املطلوبةيف شخص املراجع؛
 عجز إجراءات التدقيق يف راكني املراجع من اكتشاف اخلطأ وبالتايل تدنيت اخلطر ،وهذا ما يطرح عدةتساؤالت حول فعالية معايري وإجراءات التدقيق يف ذلك؛
 صعوبة تقدير جسامة اخلطأ من خالل عدم استطاعة حتديد األبعاد البعدية للخطأ ودرجة تأثريه علىتضليل القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة؛
 اخلطأ يف اعتماد أحسن األدوات بالنسبة لكل حالة من حاالت التدقيق واليت راكن من تدنيت خماطر التدقيق؛ صعوبة املزاوجة بني الوقت املخصص من قبل املراجع باعتباره يعكس أتعابه والعمل على تدنيه خماطرالتدقيق إبان عملية التخطيط هلا.
-1مكونات مخاطر التدقيق
 المخاطر الضمنيةاملخاطر الضمنية مرتبطة بعناصر القوائم املالية من خالل احتوائها على أخطاء متعمدة أو غري متعمدة
تؤثر سلبا على صدق هذه القوائم .يرتبط حجم هذه املخاطر بعدد من العوامل هي كاآليت :
ا  -طبيعة العنصر :تشكل بعض احلسابات مواطن لبس ينبغي على املراجع أن يسلط عليها عملية

الفحص ،كحساب النقدية أو حسابات املؤونات واالهتالكات ،إن بعض هذه احلسابات عادة ما ختضع للتقدير
الشخصي من قبل احملاسب أو أطراف أخرى داخل املؤسسة ،لذلك يكون اخلطر فيها مالزما لطبيعة التقديرات يف
هذه احلسابات على العكس رااما من ذلك هناك بعض احلسابات اليت تعكس البيانات الفعلية كاحلسابات
املرتبطة باستثمارات املؤسسة على سبيل املثال.
بـ -الطرق المحاسبية :إن تبين إحدى الطرق احملاسبية يف املؤسسة دون غريها من شأهنا أن تكون غري

مالئمة لطبيعة نشاطها ،مما ال يسمح بتكييف عناصر احمليط االقتصادي للمؤسسة مع األبعاد النظرية والتطبيقية
هلذه الطريقة فضال عن عدم تالؤم هذه الطريقة مع طبيعة االستغالل كطريقة اإلهالك الثابت لالستثمارات بدال
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عن اإلهالك املتناقص أو املتزايد الذي يوائم استغالل االستثمار يف املؤسسة مثال ،لذلك فإن تبين طريقة معينة
دون غريها من شأنه إن يضمن عناصر القوائم املالية أخطاء تفسر ببعد البند عن الواقع الفعلي له.
جـ -المعالجة المحاسبية :تلجأ املؤسسة يف الوقت احلايل للمعاجلة اآللية للبيانات املرتبطة باحلقائق
االقتصادية هلا ،إذ تتم املعاجلة آليا مبجرد اإلدخال هلذه األحداث يف شكل قيود حماسبية تتوافق وطبيعة التشريع
احملاسيب إىل غاية الوصول إىل القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة .إن هذا األسلوب من شأنه إن يضمن عناصر هذه
القوائم أخطاء تتمثل يف اآليت:
 أخطاء يف اإلدخال saisée؛ أخطاء يف التعامل مع البنود اخلاصة؛ أخطاء يف الربنامج .logicielد -العوامل الخارجية :تؤثر العوامل اخلارجية على املعاجلة احملاسبة من خالل ضرورة تكييف عناصر املركز
املايل للمؤسسة مع الواقع االقتصادي اخلارجي للمؤسسة ،فعلى سبيل املثال يؤثر التضخم على هيكل موجودات
املؤسسة كاملخزونات أو االستثمارات اليت ينبغي إعادة تقييمها بشكل جيعلها أكثر مالئمة للواقع االقتصادي الفعلي،
إن هذا التقييم يطرح فرصا للمغاالة يف إعادة تعديل هذه املوجودات ،مما يفرز أخطاء تتضمنها العناصر املعدلة.
-2المخاطر المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية.
تعرف املخاطر املرتبطة بنظام الرقابة الداخلية على أهنا تلك املخاطر الناجتة عن حدوث خطأ يف أحد
األرصدة أو يف نوع معني من العمليات والذي يكون جوهريا إذا اجتمع مع أخطاء يف أرصدة أخرى أو يف نوع
آخر من العمليات ،إذ ال ميكن منعه أو اكتشافه يف وقت مناسب عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية.
ويرجع وقوع هذه األخطاء إىل اآليت :
 درجة متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة؛ عدم االلتزام بإجراءات هذا النظام؛ فشل إجراءات هذا النظام يف الكشف عن األخطاء؛ فشل العنصر البشري يف اإليفاء بإلتزاماته الرقابية؛ ضعف مقومات النظام يف املؤسسة؛ عدم التوافق بني األجراء والواقع الفعلي له.جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
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-3المخاطر المرتبطة بإجراءات التدقيق
يقصد باألخطار املرتبطة بإجراءات التدقيق تلك املخاطر اليت تفسر عجز هذه اإلجراءات املعتمدة من قبل
املراجع يف اكتشاف األخطاء يف احلسابات واألرصدة أو يف نوع معني من العمليات يف ظل وجود اخلطأ فعال.
يرجع القصور يف اكتشاف هذه األخطاء إىل اآليت:
 االستعمال غري املالئم إلجراءات التدقيق عند تطبيقها؛ االختيار السيئ للعينة؛ عدم كفاية حجم العينة؛ قصور إجراءات التدقيق خاصة يف ظل املستجدات من العمليات واملؤثرات اجلديدة على املؤسسة ،ممايدعو إىل ضرورة التعديل املستمر يف هذه اإلجراءات؛
 الفشل يف اختيار أنسب اإلجراءات؛ -التخلي عن إجراء مناسب للمراجعة بسبب ضيق الوقت أو اعتبار التكلفة.
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الخاتمة
التدقيق هو عملية فحص أو بحث عن أدلة وتقييم (تحقق) لهذه األدلة بصورة موضوعية من أجل
اخلروج برأي عن مدى موثوقية البيانات املالية وغري املالية ،ويقوم هبذه العملية شخص (أو أشخاص) مؤهل
ومستقل عن معدي البيانات وعن املس تفيدين من هذه املعلومات بشكل مباشر ،مث يقوم بإصدار تقرير حول هذه
البيانات لغرض زيادة موثوقيتها وبالتايل زيادة فائدهتا ومدى االعتماد عليها.وهناك ثالث انواع من املدقيقني كل
حسب اختصاصه وهم *:مدقق داخلي * مدقق خارجي * مدقق حكومي
ويرجع اصل كلمة مراجعة  Auditاىل الكلمة الالتينية الكالسيكية (Audio, Auditum) Audire
ومبعىن يستمع .والذي يعين االستماع او االنصات.و لقد ظهرت أول منظمة مهنية يف ميدان التدقيق يف فينسيا بإيطاليا
سنة  1851مث ظهرت املهنة يف بريطانيا حوايل عام  1771مث تبعتها فرنسا عام  1551والواليات المتحدة
األمريكية عام  1551وألمانيا عام  1588وكندا عام  1891واستراليا عام  1891وفنلندا عام .1811
ويف الدول العربية كان لدولة مصر السبق على املستوى العريب يف هذا اجملال ،إذ كانت مهنة تدقيق احلسابات

راارس دون تنظيم لغاية عام . 1898مث العراق صدرت التشريعات املنظمة ملهنة تدقيق احلسابات عام 1818

املؤرخ يف / 11
مرة سنة  1888باألمر رقم ّ 197 – 88
اما في الجزائر مت تنظيم مهنة التدقيق ّ
ألول ّ

 1888 / 11املتعلّق بقانون املالية لسنة  , 1879حيث جاء فيه كيفية تعيني حمافظ احلسابات .

اما فيما يخص المنظمات المهنية والمعاهد والجمعيات العاملة في مجال المحاسبة وتدقيق
الحسابات ندكر منها:

*جملس معايري احملاسبة الدولية (* )IASBاالحتاد الدويل للمحاسبني ()IFAC
*اللجنة الدولية ملمارسة التدقيق (* )IAPCجلنة التطبيقات الدولية للمراجعة()ISAs
*-فريق اخلرباء العامل احلكومي املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ املايل ()ISAR
*-االحتاد العام للمحاسبني واملراجعني العرب
أما فيما خيص معايير التدقيق الدولية فهناك إحدى عشرة جمموعة تنظمن احملاور املرتبطة باملعايري

الشخصية املرتبطة باملراجع نفسه .والعناصر املرتبطة بعملية املراجعة يف حد ذاهتا .وأخري العناصر املرتبطة بالتقرير
الذي يعد خمرجات عمل املراجع إىل املستفدين بعمل املراجع
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وللتدقيق مخاطر التدقيق نوجزها في مايي:

 اخلطأ يف تكوين الرأي من قبل املراجع عجز إجراءات التدقيق يف راكني املراجع من اكتشاف اخلطأ صعوبة تقدير جسامة اخلطأ من خالل عدم استطاعة حتديد األبعاد البعدية للخطأ ودرجة تأثريه علىتضليل القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة؛
 اخلطأ يف اعتماد أحسن األدوات بالنسبة لكل حالة من حاالت التدقيق صعوبة املزاوجة بني الوقت املخصص من قبل املراجع باعتباره يعكس أتعابه والعمل على تدنيه خماطرالتدقيق إبان عملية التخطيط هلا.
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جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس
الملخص

عرفت مهنة الـمراجعة تطورا كبريا على املستوى العاملي خاصة مع ظهور خماطر التدقيق وما ينتج عنها من
.ازدياد املخاطر اليت قد تتعرض هلا املؤسسة وازدياد حاالت الغش وارتكاب األخطاء واملخالفات
 بعد إصالح نظامها احملاسيب0202 واجلزائر كغريها من الدول عملت على اعتماد هذه املعايري ابتداء من سنة
 وذلك بإدخال إصالحات على مهنة التدقيق وإصدار ما يعرف مبعايري التدقيق،باعتماد معايري احملاسبة الدولية
.0202 اجلزائرية على عدة مراحل ابتداءا من سنة
525 ومن خالل هذه الورقة سيتم التطرق إىل واحد من أهم هذه املعايري وهو املعيار اجلزائري للتدقيق رقم
 وتعد التأكيدات الـخارجية من أهم الـمعايري اليت تسمح للمراجع بـجمع أدلة تدقيق كافية.""التأكيدات اخلارجية
 كما أن هذا املعيار مستمد أساسا من املعيار.من خالل احرتام قواعد وشروط التعامل مع هذا النوع من األدلة
 حبيث يسمح بوضع اجراءات ومبادئ أساسية بغية، املتضمن أيضا التأكيدات اخلارجيةISA505 الدويل للتدقيق
 وذلك من خالل استخدام املدقق اإلجراءات اخلاصة بالتأكيدات اخلارجية،الوصول ايل أدلة عناصر رقابية مقنعة
.كمتوسط للحصول على عناصر الرقابة املقنعة
. معايري التدقيق الـجزائرية، معايري الـمراجعة الدولية، التدقيق، الـمراجعة، التأكيدات اخلارجية:الكلمات المفتاحية
Résume
La profession d'audit s'est considérablement développée au niveau mondial, en particulier
avec l'émergence de risques d'audit et l'augmentation des risques qui peuvent être exposés à
l'institution et l'augmentation des cas de fraude et de faire des erreurs et des irrégularités.
L'Algérie, comme les autres pays, a adopté ces normes à partir de 2010 après avoir
réformé son système comptable en adoptant des normes comptables internationales en
introduisant des réformes dans la profession d'audit et en publiant les normes d'audit
algériennes sur plusieurs étapes à partir de 2010.
Ce document abordera l'un des plus importants de ces critères: la norme d'audit
algérienne n ° 505 "Affirmations externes". Les assurances externes sont les critères les plus
importants qui permettent à l'auditeur de collecter suffisamment de preuves d'audit en
respectant les règles et conditions de traitement de ce type de preuves. Cette norme est
également dérivée d'ISA505, qui inclut également des assertions externes, permettant le
développement de procédures et de principes de base afin d'obtenir des preuves
convaincantes, grâce à l'utilisation par l'auditeur de procédures d'assurance externes en
moyenne pour obtenir des éléments de contrôle déguisés.
Mots clés: Affirmations externes, Audits, Audit, Normes internationales d'audit,
Normes d'audit algériennes.

قراءة في المعيار الجزائري للتدقيق رقم " 505التأكيدات الخارجية"
د .بالل شيخي

مقدمة
عرفت مهنة الـمراجعة تطورا كبريا على املستوى العاملي خاصة مع ظهور خماطر التدقيق وما ينتج عنها من
ازدياد املخاطر اليت قد تتعرض هلا املؤسسة وازدياد حاالت الغش وارتكاب األخطاء واملخالفات ،وعليه وجب اقرتاح
جمموعة من التحسينات .فوجود معايري مهنية خاصة مبهنة التدقيق واستخدامها من طرف املهنيني خاصة أثناء
احتمال عدم احتواء القوائم املالية على أية حالة من حاالت الغش أو األخطاء اليت تنتج لعدة أسباب تعود للمدقق
وهذا ما يؤدي إىل احتمال أن يصدر املدقق رأيا غري مالئم حول قوائم مالية حمرفة جوهريا.
ومن أجل حتسني عمل املدقق وحسب اصدارات معايري الدقيق اجلزائرية  NAAمت إصدار املعيار اجلزائري
للتدقيق رقم " 525التأكيدات اخلارجية" ،واهلدف منه هو إعداد احلسابات وفق املبادئ احملاسبية بشكل منتظم مع
مراعاة مبدأ الثبات وأن تكون املعلومات املتاحة تتوافق مع معلومات املدقق ،والنتائج اليت توصل اليها متكنه من
إبداء الرأي.
وعليه ميكن معاجلة االشكال املوايل :إلى أي مدى يمكن للمعيار الجزائري للتدقيق رقم

505

"التأكيدات الخارجية" أن يتناسب مع واقع مهنة التدقيق في الجزائر.
ومن أجل اهناء تطلعات البحث مت تقسيمه اىل العنصرين املواليني:
أوال :ماهية املعيار اجلزائري للتدقيق رقم " 525التأكيدات اخلارجية"
ثانيا :إجراءات تطبيق املعيار اجلزائري للتدقيق رقم " 525التأكيدات اخلارجية"
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أوال :ماهية المعيار الجزائري للتدقيق رقم " 505التأكيدات الخارجية"
يعاجل هذا املعيار استعمال املدقق إلجراءات التأكيد اخلارجية هبدف احلصول على أدلة مثبتة .أما هدف
املدقق الذي يلجأ إىل إجراءات التأكيد اخلارجي هو تصور ووضع حيز التنفيذ هذه اإلجراءات هبدف احلصول
على أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية.
وهو عبارة عن بيانات مقدمة من االدارة واليت تكون يف شكل مفردات القوائم املالية ،وميكن تقسيمها إىل:
الوجود أو احلدوث ،الشمول ،احلقوق وااللتزامات ،التقومي أو التوزيع ،العرض واإلفصاح.
ويعرف التأكيد اخلارجي على أنـه "دليل مثبت يتـم الـحصول عليه عن طريق رد خطي موجه مباشرة إىل
1
الـمدقق من طرف الغري ،سواء كان يف شكل ورقي ،الكرتوين أو شكل آخر".
كما عرف املعيار اجلزائري للتدقيق رقم " 525التأكيدات اخلارجية" بأنـها "عبارة عن أدلة تدقيق تـم
الـحصول عليها كرد خطي مباشر من طرف ثالث (الطرف الـمصادق) على الـمدقق بصورة ورقية أو إلكرتونية أو
بأي صورة أخرى".

2

وتستخدم التأكيدات اخلارجية بشكل مكثف فيما خيص أرصدة احلسابات ومكوناهتا ولكنها جيب أن ال
تكون مقصورة على تلك البنود فحسب .فعلى سبيل املثال جيوز طلب املدقق مصداقية خارجية عن شروط
اتفاقيات أو معامالت تقوم هبا الشركة مع الغري .كما ميكن استخدام التأكيدات اخلارجية للحصول على أدلة
مراجعة بشأن عدم وجود اتفاق جانيب ميكن أن يؤثر على االعرتاف باإليراد.
ومن احلاالت اليت ميكن فيها استخدام التأكيدات اخلارجية جند :أرصدة البنوك ،أرصدة املدينني ،املخزون
احملتفظ به لدى الغري ،مستندات ملكية العقارات ،االستثمارات املالية...
حسب املعيار اجلزائري للتدقيق رقم " 525التأكيدات اخلارجية" ،يوجد نوعان من التأكيدات الـخارجية وهي:

3

 طلب تأكيد مستعجل (تأكيد إيـجايب) :وهو طلب من خاللـه يكون "الغري" مدعو للرد مباشرة على
الـمدقق ما إذا كان يؤكد أو ينفي الـمعلومات الواردة يف الطلب أو يقدم معلومات مطلوبة.
 طلب تأكيد ضمني (تأكيد سليب) :وهو طلب من خاللـه يكون الغري مدعو للرد مباشرة على الـمدقق

فقط يف حالة نفيه للمعلومات الواردة يف الطلب.
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ثانيا :إجراءات تطبيق المعيار الجزائري للتدقيق رقم " 505التأكيدات الخارجية"
ويتعني على املدقق وفقا للمعيار اجلزائري للتدقيق رقم " 525التأكيدات اخلارجية" القيام مبجموعة من
اإلجراءات للتأكد من سالمة ودقة التأكيدات الواردة يف القوائم املالية ،كما يرتتب على هذه اإلجراءات جمموعة
من النتائج وذلك كما يلي:
.1

4

التعريف بإجراءات تطبيق المعيار الجزائري للتدقيق رقم " 505التأكيدات الخارجية"
جيب على املدقق يف حالة قبول اإلدارة اختيار جمموعة من األطراف لطلب منـهـم تأكيد لـه بعض

الـمعلومات .وعند جلوئه لذلك البد من احلفاظ على الرقابة على طلبات التأكيد ،األمر الذي يتطلب األخذ يف
الـحسبان النقاط التالية:
 تـحديد الـمعلومات موضوع التأكيد أو الطلب.
 اختيار الطرف االخر املؤهل للتأكيد على الطلب بتقدمي أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية كبرية.
 تصور تصميـم طلب تأكيد مع ضمان أن توجه الطلبات إىل الـجهة الـمعنية ،مع وجوب أن ينص الطلب
توجيه الردود إىل الـمدقق مباشرة.
 مباشرة إرسال الطلبات إىل الغري وكذا متابعتها.
أما يف حالة رفض االدارة السماح للمدقق بإرسال طلب التأكيد ،جيب عليه أن يتحرى أسباب الرفض
وحياول احلصول على عناصر مقنعة حول ذلك ،كما يقيم آثار الرفض على تقييمه ألخطار االحنرافات املعتربة
املعنية وكذا وضع إجراءات تدقيق بديلة للحصول على أدلة مثبتة وذات مصداقية.
.1

نتائج إجراءات التأكيدات الخارجية
وتتمثل نتائج إجراءات التأكيدات اخلارجية وفقا للمعيار اجلزائري للتدقيق رقم " 525التأكيدات اخلارجية" فيما يلي:

 .1.1مصداقية الردود على طلبات التأكيد :وتتمثل فيما يلي:
 إذا تبني للمدقق عوامل تثري لديه شكوك حول مصداقية الرد على طلب التأكيد ،فإنه يتوجب على هذا
األخري احلصول على أدلة مثبتة مكملة إلزالة هذه الشكوك.
 الردود املرسلة عن طريق الفاكس أو الربيد االلكرتوين مثال حتمل أخطار فيما خيص مصداقيتها ألنه قد
يكون من الصعب التأكد من مصدر الوثيقة وسلطة من قام بالرد أو كشف التغريات.
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فإذا اقتنع املدقق بأن هذا اإلجراء مؤمن ومراقب بطريقة مناسبة فإن مصداقية الرد تكون عالية.
 إذا قام الغري ،الذي وجه إليه طلب التأكيد باالستعانة بشخص آخر بغية التنسيق أو إعداد الردود على
طلبات التأكيد ،فإنه بإمكان املدقق وضع إجراءات للرد على كل من خماطر الرد غري الصادر عن املصدر
الصحيح ،اجمليب غري املرخص له بإعداد الرد وسالمة اإلرسالية اليت مت اعرتاضها.
فإذا تلقى املدقق رد شفهي على طلب التأكيد فيمكنه حسب الظروف الطلب من الطرف اآلخر أن يرد
عليه خطيا مباشرة ،وإذا مل يتلقى املدقق ردا خطيا يتوجب عليه البحث عن عناصر مقنعة أخرى لتدعيم
املعلومات الواردة يف الرد الشفهي.
إذا حدد املدقق أن الرد على طلب التأكيد ليس صادقا  ،فالبد عليه أن يقيم تأثريات ذلك على تقييمه
ألخطار اإلحنرافات املعتربة املعنية مبا فيها خطر الغش وطبيعته ،وكذا رزنامة اإلجراءات األخرى للتقييم.
 .2.1عدم تلقي الردود :عدم تلقي الرد هو غياب للرد أو رد جزئي للرد من طرف الغري على طلب التأكيد
املستعجل ،إو إعادة إرسال طلب التأكيد إىل املدقق ألنه يتم تسليمه إىل املرسل إليه.
ففي مثل هذه احلالة يتعني على املدقق وضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق البديلة هبدف احلصول على
أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية.
.0.1

حالة الرد على طلب التأكيد المستعجل الضروري للحصول علىى أدلة مثبتة كافية ومالئمة :إذا

رأى املدقق أن الرد على طلب التأكيد املستعجل يعد ضروريا للحصول على أدلة مثبتة كافية ومالئمة ،فإن
إجراءات التدقيق البديلة لن تقدم األدلة املثبتة اليت حيتاجها هذا األخري.
فإذا مل حيصل املدقق على التأكيد الضروري ،فيجب أن حيدد آثار ذلك على التدقيق وعلى رأيه.
 .4.1الفروقات :وميثل الفارق وجود اختالف يف الرد بني املعلومات املقدمة من الغري وتلك اليت طلب املدقق

تأكيدها أو احملتواة يف الوثائق احملاسبية للمؤسسة .وهنا يتعني على املدقق القيام مبا يلي:
 البحث عن وجود فوارق هبدف حتديد إذا ما كانت تشري أو ال إىل وجود احنرافات .فقد تشري الفروقات
باملقارنة مع طلبات التأكيد إىل وجود احنرافات حقيقية أو حمتملة يف القوائم املالية.
 ففي حالة الكشف عن احنرافات فعلية فيت وجب على املدقق تقييم ما إذا كان هذا يشري إىل وجود حالة
غش أو وجود نقص على مستوى الرقابة الداخلية.
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 .5.1التأكيدات الضمنية :حبيث تقدم التأكيدات الضمنية أدلة أقل إثباتا مقارنة بالتأكيدات املستعجلة ،ولذا

يتعني على املدقق اللجوء إىل مثل هذه التأكيدات يف حالة اجتماع كل الشروط املوالية:
 إذا قدر املدقق أن خطر وجود احنرافات معتربة ضعيف وحصل على أدلة مثبتة كافية ومالئمة حول فعالية
تسيري املراقبة ذات الصلة بالتأكيد املعين.
 إذا احتوت األدلة اخلاضعة إلجراءات التأكيد الضمين على عدد كبري من أرصدة احلسابات والعمليات أو
على شروط قليلة األمهية ومنسجمة.
 إذا كانت نسبة الفارق متوقعة وجد متدنية.
 إذا كان املدقق جيهل الظروف أو احلاالت اليت أدت باملرسل إليهم إىل إمهال طلبات التأكيد الضمنية.
.6.1

تقييم األدلة المثبتة المتحصل عليها :جيب على املدقق حتديد ما إذا كانت نتائج التأكيد اخلارجي

تقدم أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية أو إلزامية احلصول على أدلة مثبتة مكملة.

كما ميكن للمدقق عند تقييم نتائج طلب التأكيد اخلارجي تصنيفها وفقا لألصناف املوالية:
 رد مؤهل ،يتضمن تأكيد املعلومات املقدمة أو املطلوبة دون وجود فوارق.
 الرد غري موثوق.
 عدم الرد
 رد حيمل فوارق.
كما يتعني على املدقق األخذ بعني االعتبار كل إجراءات التدقيق املنجزة يف جهات أخرى ،مع حتديد ما
إذا مت مجع أدلة مثبتة كافية ومالئمة أو ضرورة االستعانة بأدلة مثبتة مكملة.
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خالصة
من خالل هذا البحث حاولنا ابراز أهم ما جاء به املعيـار اجلزائـري للتـدقيق رقـم " 525التأكيـدات اخلارجيـة"
وتوضيح أهم االجراءات املتعلقة به .وعليه مت التوصل جمموعة من النتائج نوجزها فيما يلي:
 قام اجمللس الوطين للمحاسبة  CNCبإعداد معايري تدقيق تتالئم مع البيئة اجلزائرية ومستوحاة من معايري
الدولية للتدقيق.
 قامت اجلزائر باستخدام أسلوب التبين الكامل ملعايري التدقيق الدولية غري أنه هناك بعض االختالفات
ليس هلا تأثري على تغري مضمون املعيار وإمنا هذه االختالفات يف املصطلحات أو تفسريات إضافية نص عليها
املعيار الدويل.
 توضح املعايري اجلزائرية للتدقيق املنهجية القانونية لعملية التدقيق الواجب إتباعها يف اجلزائر.
 يساعد املعيار اجلزائري للتدقيق رقم

525

"التأكيدات اخلارجية" يف حصول املدقق على التأكيدات

اخلارجية ومجع أكرب عدد من العناصر املقنعة الكافية واملالئمة من أجل إبداء رأيه.
 مل يتبع املعيار اجلزائري للتدقيق رقم " 525التأكيدات اخلارجية" بالتفسريات اليت توضح املعيار وكيفية
تطبيقه كما هو احلال بالنسبة للمعيار الدويل.
اقتراحات الدراسة
وبناء على نتائج البحث ميكن إعطاء االقرتاحات املوالية:
 ضرورة الرسكلة والتدريب وإجراء تربصات ميدانية للمدققني فيما خيص تطبيق معايري التدقيق الدولية
( )ISAومعايري التدقيق اجلزائرية (.)NAA
 العمل على حتسني مستوى التأهيل العملي حملافظي احلسابات يف اجلزائر من خالل تربصات خارج الوطن
يف إطار اتفاقيات تبادل اخلربات واملعارف وحتسني املستوى يف اخلارج؛
 ضرورة انشاء مدارس ومعاهد عليا متخصصة يف التدقيق واحملاسبة حتت اشراف وزارة املالية ،تعمل على
تكوين كوادر يف جمال احملاسبة والتدقيق ،وتسهر على ممارسة مهمة التدقيق الداخلي واخلارجي ومهنة احملاسبة،
وتأطريا من طرف أساتذة اجلامعات اجلزائرية واألجنبية.
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 االستفادة من جتارب بعض الدول ذات الواقع االقتصادي مشابه للجزائر واليت أقدمت على تبين معايري
الدولية للتدقيق؛
 االستفادة من التجارب الدولية يف تبين معايري التدقيق الدولية وجتنب األخطاء املمكن حدوثها من خالل
تكييف هذه املعايري مع البيئة اجلزائرية ،ومراقبة اجلهات احلكومية للمعنيني بتطبيقها مع حتديثها كلما كان ذلك مناسبا.
 صياغة نصوص قانونية جديدة تتماشى مع املتطلبات الدولية للمهنة ،تسمح بإرساء قاعدة لتبين املعايري
الدولية للتدقيق أو التكيف معها ،ما يعين ضرورة العمل على تفعيل وتدعيم القانون .20-02
 قيام مكاتب التدقيق على املستوى احمللي بإشراك العاملني واملرتبصني لديهم يف دورات تدربيبة متخصصة
يف هذا اجملال.
الهوامش
 1االحتاد الدويل للمحاسبني ،إصدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات
العالقة ،اجلزء األول.0202 ،
 2املقرر رقم  220من اجلريدة الرمسية لوزارة املالية ،املتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق ،املؤرخ يف  20فيفري .0202
 3نفس املرجع السابق.
 4نفس املرجع السابق.
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1

الملخص
ميثل اهلدف األساسي من إصدار معايري التدقيق الدولية وجود مستويات وإرشادات مهنية للتدقيق املايل وما
يرتبط به من خدمات ،قابلة للتطبيق على املستوى العاملي ،متثل هذه املعايري إطارا متجانسا وقابال للتطبيق على
املستويات املهنية الدولية ،وال حترم أي دولة يف العامل من إصدار معايري تدقيق حملية خاصة هبا تتناسب مع البيئة
املالية واالقتصادية لذلك البلد.
هناك اهتمام مبعايري التدقيق الدولية من طرف املنظمات واهليئات املشرفة على تنظيم مهنة التدقيق يف
اجلزائر من خالل إصدار املعايري اجلزائرية للتدقيق خالل العامني املاضيني ،تستهدف تدقيق القوائم املالية يف مجيع
أشكال مهمة التدقيق قانونية كانت أو تعاقدية ،وهي معايري تأخذ بعني االعتبار معايري التدقيق الدولية الصادرة
عن االحتاد الدويل للمحاسبني.
ميثل تطبيق معيار التدقيق الدويل  026االستفادة من عمل خبري ذو أمهية يف املمارسة املهنية للتدقيق يف اجلزائر،
من خالل توفري املعايري واإلرشادات اليت توضح للمدقق كيفية االستفادة من عمل خبري يف جماالت معينة غري احملاسبة
والتدقيق أثناء قيامه بعملية التدقيق ،مما يساعد املدقق يف احلصول على أدلة إثبات موضوعية متكنه من إصدار رأي
حمايد حول مدى تعبري املعلومات املالية بالقوائم املالية عن الوضعية املالية احلقيقة للمؤسسة ونتائج أعماهلا.
الكلمات المفتاحية :معايري التدقيق الدولية ،معيار التدقيق الدولية
املهنية للتدقيق يف اجلزائر

026

االستفادة من عمل خبري ،املمارسة
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مقدمة
تطورت مهنة التدقيق احملاسيب يف اجلزائر منذ بداية ظهورها ،وتأثرت بالبيئة احمليطة هبا من أحداث وظروف
اجتماعية واقتصادية وسياسية ،وحىت تستطيع املهنة مسايرة هذه األحداث والظروف ال بد أن تتوفر على جمموعة
من املق ومات األساسية يف مقدمتها ضرورة وجود معايري تدقيق متكن املهنة من حتقيق أهدافها ومواكبة التغريات
احلديثة.
هناك جهود مبذولة هبدف إعداد وتطوير معايري ملمارسة مهنة التدقيق على املستوى الدويل من خالل
االحتاد الدويل للمحاسبني وإصدار ما يسمى مبعايري التدقيق الدولية ( ، )ISAهذه األخرية متثل أمناط أو مقاييس
هتدف إىل حتقيق التوافق الدويل يف ممارسة مهنة التدقيق ،أما على املستوى احمللي فقد حظيت معايري التدقيق
الدولية باالهتمام من طرف األكادمييني واملهنيني يف جمال التدقيق وكذلك اهليئات واملنظمات املهنية ممثلة يف كل
من ا جمللس الوطين للمحاسبة ووزارة املالية ،حيث مت إصدار عدد من املعايري مستمدة من معايري التدقيق الدولية
ابتداء من سنة  6102مسيت باملعايري اجلزائرية للتدقيق.
تعرض هذه الورقة البحثية واحد من معايري التدقيق الدولية ،والذي يتمثل يف املعيار  261االستفادة من
عمل خبري من طرف املدقق يف عملية التدقيق ،من خالل عرض كيف ميكن للمدقق يف اجلزائر وفق معايري التدقيق
الدولية أن يستفيد من عمل خبري يف جماالت معينة غري احملاسبة والتدقيق كمجاالت التأمني واهلندسة وغريها،
هبدف احلصول على أدلة إثبات قوية ومالئمة إلبداء الرأي املستقل يف تقرير التدقيق.
من خالل ما سبق تقدميه ،يتم طرح السؤال اآليت:
فيما تكمن أهمية تطبيق معيار التدقيق الدولي

026

االستفادة من عمل خبير في ممارسة مهنة

التدقيق بالجزائر؟
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أوال :مفهوم التدقيق
 .1تعريف التدقيق

هناك تعاريف عديدة للتدقيق من بينها:
1
تعريف بيثو كرام وبواسون( ،)Bethoux , Kremper et Poissonيتمثل فيما يلي:

حضرها أو
"التدقيق هو فحص للمعلومات من طرف شخص خارجي ،شريطة أال يكون هو الذي ّ
استعملها ،هبدف زيادة منفعة املعلومات للمستعمل"
كما مت تعريف التدقيق من طرف بيكور وبوكوين) (Bécour& Bouquinعلى أنه" :النشاط الذي يطبق
باستقاللية ووفقا ملعايري اإلجراءات املرتابطة والفحص بقصد التقييم ومدى املالءمة ،ودرجة الثقة ،وسري مجيع
"2

أجزاء النشاط داخل املؤسسة وهذا وفق املعايري احملددة هلا.
عرف أيضا التدقيق على أنه " :فحص من قبل جهات مهنيه خمتصة ومستقلة من أجل التعبري عن الرأي
3
على أساس انتظام وصدق حسابات الشركة".
كما عرف التدقيق كذلك على أنه " :عملية منظمة جلمع وتقييم موضوعي لألدلة اخلاصة مبزاعم اإلدارة
بشأن نتائج األحداث والتصرفات االقتصادية للمشروع لتحديد مدى متشي هذه النتائج مع املعايري القائمة
4
وتوصيل النتائج إىل مستخدميها املعنيني هبا".
من خالل التعريف األخري فإن للتدقيق يتضمن نقاط ذات أمهية وهي:
 عملية منتظمة تعين أن اختبارات املدقق تعتمد على خطة مسبقة تتمثل يف برنامج موضوعي لعملية التدقيق. احلصول على القرائن وتقييمها بطريقة موضوعية ،واعتبار ذلك جوهر عملية التدقيق نظرا لتعدد هذه القرائنوتنوع املعايري املستخدمة لتقييمها.
 مدى مسايرة العناصر حمل الدراسة للمعايري املوضوعة ،ومنه يتبني أن التدقيق يشتمل على إبداء رأي أو إصدارحكم ،مما يتوجب وضع جمموعة من املعايري تستخدم كأساس للتقييم وإصدار احلكم الشخصي.
 إيصال نتائج الفحص والدراسة إىل األطراف املعنية ،ومن مث فإن التدقيق ميثل وسيلة من وسائل االتصال ،ويعتمداملدقق يف عرض نتائج الفحص والدراسة ،وإيصاهلا إىل من يهمه األمر ،على تقرير يتضمن رأيه الفين احملايد.
 .2أهمية وأهداف التدقيق

ميكن تبيان أمهية وأهداف التدقيق فيما يلي:
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1.2

أهمية التدقيق

يعترب التدقيق وسيلة هدفها خدمة طوائف عدة واليت تستخدم القوائم املالية ،من بني هذه الطوائف
املستثمرين احلاليني واملرتقبني ،املديرين ،املؤسسات املالية ،اهليئات احلكومية ونقابات العمال.
فاملستثمرون يعتمدون على القوائم املالية اليت مت تدقيقها لغرض اختاذ القرارات فيما خيص توجيه املدخرات
واالستثمارات اليت متكنهم من حتقيق أكرب عائد ممكن.
أما إدارة املؤسسة فهي تعتمد اعتمادا كليا على املعلومات املالية املتضمنة يف القوائم املالية يف وضع اخلطط
واالسرتاتيجيات ومراقبة األداء وتقييمه ،وبالتايل حترص أن تكون املعلومات مدققة من طرف شخص مهين حمايد.
بينما تعتمد املؤسسات املالية على القوائم املالية املدققة عند فحصها للوضعيات املالية للمؤسسات اليت تطلب
قروض وتسهيالت ائتمانية منها ،ومن مث اختاذ القرارات بشأن إمكانية منح أو عدم منح مثل هذه التسهيالت والقروض.
كما تعتمد اهليئات احلكومية وأجهزة الدولة املختلفة على القوائم املالية املدققة ألغراض متعددة مثل
التخطيط ،الرقابة ،فرض الضرائب ،حتديد األسعار ،منح اإلعانات لبعض الصناعات وغريها.
وتعتمد نقابات العمال أيضا على القوائم املالية املدققة يف حتسني أوضاع العمال من خالل مفاوضاهتا مع
اإلدارة بشأن األجور واملشاركة يف األرباح وغريها.
وصفوة القول أن كل األطراف سابقة الذكر ولكي تكون قراراهتم وفق املعلومات املالية املتضمنة يف القوائم
املالية مفيدة بالنسبة هلم ،جيب أن تكون على قدر كبري من التأكيد بصدقها من طرف هيئة فنية حمايدة.
2.2

أهداف التدقيق

اهلدف اجلوهري للمراجع يتمثل يف مهمة فحص الوضعية املالية واحملاسبية للمؤسسة الصناعية أو التجارية

لضمان صدق وتناسق حسابات ونتائج هذه املؤسسة ،واحرتام معايري التدقيق ومبادئ احملاسبة املقبولة عموما.
6
كما ميكن اعتبار أن هناك أهدافا تقليدية للمراجعة وأخرى حديثة ميكن ذكرها يف اآليت:
3.2.1

5

األهداف التقليدية للمراجعة

تتمثل أهم األهداف التقليدية للمراجعة فيما يلي:
 التأكد من دقة وصحة البيانات احملاسبية املثبتة يف دفاتر املؤسسة وسجالهتا ،والتقرير عن مدى االعتماد عليها. احلصول على رأي فين حمايد حول مطابقة القوائم املالية ملا هو مسجل بالدفاتر والسجالت احملاسبية. اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش. تقليل فرص األخطاء والغش عن طريق زيارات املدقق املفاجئة للمؤسسة وتدعيم أنظمة الرقابة الداخلية املستخدمة لديها.جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
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2.2.1

األهداف الحديثة للتدقيق

تتمثل أهم األهداف احلديثة للتدقيق فيما يلي:
-

مراقبة اخلطط املوضوعة ومتابعة تنفيذها.
تقييم أعمال املؤسسة بالنسبة إىل األهداف املرسومة.
حتقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية اإلنتاجية عن طريق عدم اإلسراف واستغالل أمثل للموارد يف مجيع نواحي نشاط املؤسسة.
حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية أل فراد اجملتمع الذي تعمل فيه املؤسسة ،ويأيت هذا اهلدف نتيجة التحول

الذي طرأ على أهداف املؤسسة بصورة عامة ،حيث مل يعد حتقيق أكرب ربح ممكن هو اهلدف األساسي ،وإمنا
هناك أهداف أخرى من بينها ،العمل على حتقيق الرفاهية للمجتمع الذي تعمل فيه املؤسسة.
ثانيا :معايير التدقيق
تعتمد حاجات التنمية االقتصادية املعاصرة على قرارات استثمارية مبنية على معلومات حماسبية متثل القوائم
للشركات املسامهة أو العامة ،وال ميكن االعتماد على هذه املعلومات إال إذا كانت معززة بتوقيع مدقق احلسابات.
اعتمدت مهنة التدقيق على معايريها املهنية مبا يفوق أي مهنة أخرى ،وذلك حلاجتها إىل هذه املعايري كأداة
للقياس حتدد مسؤوليتها بناء عليها ،وكأسلوب لرفع مستوى احملاسبني وتوحيد املمارسة بني أعضاء املهنة.
 .1تعريف وتطور معايير التدقيق
احلاجة اليت أدت إىل ظهور مراجع احلسابات أدت بالضرورة إىل وجود معايري أو قياسات تتحكم يف عملية
التدقيق ،فاملعيار ميكن اعتباره مبثابة القاعدة اليت توجه فعل وعمل املدقق ،حبيث تعترب املعايري املرجع ألعمال املدققني.
 1.1تعريف معايير التدقيق
لقد تضمنت أدبيات املهنة العديد من التعاريف منها:
التعريف الذي قدمه هاورد ستيتلر ( )HowardStettlerومفاده " :تعد معايري التدقيق مبثابة مقاييس نوعية
7
ألداء أعمال التدقيق ،واألهداف اليت جيب احلصول عليها من تنفيذ اإلجراءات".
كما عرف ألفني أرينز( )Arens Alvinاملعايري بأهنا" :عبارة عن إرشادات عامة ملساعدة املدققني على الوفاء
8
مبسؤولياهتم املهنية ،مبا فيها إعتبار املؤهالت املهنية كالكفاءة واإلستقالل ومتطلبات إعداد التقرير وقرائن اإلثبات".
 كما أورد أرنولد جونسون ) (Johnson Arnoldwالتعريف الذي نص عليه املعهد األمريكي للمحاسبنياملصرح هلم ( ،)AICPAعلى أن املعايري متثل ":املبادئ األساسية لعملية التدقيق ،تلك املبادئ اليت حتكم طبيعة
9
ونطاق وقرائن اإلثبات اليت جيب مجعها عن طريق إجراءات التدقيق".
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من خالل استعراض التعاريف السابقة يتضح وجود خصائص عامة ملعايري التدقيق أمهها:
 تعترب معايري التدقيق منوذجا للعمل املهين يف التدقيق.-

توضع معايري التدقيق من قبل املنظمات املهنية (اإلمجاع أو األغلبية العامة) أو السلطة أو العرف.
حتدد معايري التدقيق املسؤوليات املهنية.
تتصف معايري التدقيق بالعموم ،ألهنا متثل إرشادات عامة للمدققني تشمل املبادئ األساسية لعملية التدقيق.
10
تعترب معايري التدقيق مقاييس األداء املهين ،ألهنا تستخدم يف احلكم على نوعية اإلجناز ومدى جودته.

 2.2تطور معايير التدقيق

مل تنشأ معايري التدقيق من فراغ ،بل كانت هناك تطورات متالحقة يف مهنة التدقيق من التدقيق املستندي
الشامل إىل التدقيق االختباري اليت استدعت وجود معايري مراجعة مهنية.

ففي الفرتة األوىل من تاريخ مهنة التدقيق كانت هناك حاجة قليلة إىل وظيفة إبداء الرأي ،كما مل يكن
هناك قوانني تتطلب إبداء الرأي عن القوائم املالية ،فضال عن االعتماد على مجهور املستثمرين يف توفري األموال
كان حمدودا .وكان التدقيق خالل هذه الفرتة ينفذ بشكل أساسي تلبية لرغبة اإلدارة ،لذلك كان كل اهتمام
املدقق موجها حنو اكتشاف املخالفات واألخطاء واإلحتياالت اليت تقع من جانب العاملني بالشركة ،وهذا ما
تؤكده املؤلفات القدمية يف جمال التدقيق إذ كانت تشري إىل أن هدف التدقيق األساسي هو اكتشاف الغش
واألخطاء الفنية املتعلقة بتطبيق املبادئ لذلك كان املدقق يركز على الفحص املستندي أكثر مما يفعله اآلن ،ومن
جهة ثانية ،تركز التدقيق خالل تلك الفرتة على فحص وتدقيق قائمة املركز املايل فقط ألهنا القائمة املالية الوحيدة
املنشورة وحتقيقا لغرض اكتشاف األخطاء والغش فقد كان الفحص يتضمن الفحص املستندي الكامل للعمليات
11
املالية كما كان التدقيق يعتمد كليا على أدلة اإلثبات الداخلية تقريبا.
وجتسد التطور الالحق ملهنة التدقيق يف تطور هدف التدقيق من جمرد اكتشاف الغش واخلطأ إىل إبداء الرأي أو
حتديد مدى صدق وعدالة عرض القوائم املالية ،وكان هذا التطور نتيجة لتطور بيئة األعمال يف العشرينات من هذا القرن
عندما بدأت املؤسسات تعتمد بشكل واضح على التمويل من مجهور املستثمرين على شكل أسهم مباعة لطرف ثالث
ال ميارس وظيفة إدارية ،أي بسبب نشوء الشركات املسامهة وانفصال امللكية عن اإلدارة ،وبداية تشكل اجملتمع املايل من
مسامهني ودائنني وبنوك وغري ذلك ممن هلم مصلحة يف قوائم مالية تعرض بعدالة املركز املايل للمؤسسات ولنتائج عملياهتا.
إحدى األسباب األساسية األخرى اليت ساعدت على وضع معايري التدقيق كانت دعاوى املسؤولية القانونية
اليت كانت ترفع ضد املدققني كي تطالبهم بتزويد أصحاب األموال املستثمرة يف شركة العميل مبعلومات مالية تعكس
صدق وعدالة املركز املايل للشركة والسيما عندما يعتقد الدائنون بإمهال املدقق أو خداعه يف القيام بعملية التدقيق.
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لذلك كان لألسباب السابقة أثر مباشر على تطوير معايري التدقيق املقبولة عموما اليت بدأ جممع احملاسبني القانونيني
األمريكيني بإصدارها عام ( ،)9191وأصبحت هذه املعايري فيما بعد دليل للمدققني حيميهم وحيدد مسؤوليتهم عن
اكتشاف الغش أو اخلطأ كما حتدد الكيفية اليت ميارسون هبا عملهم بالشكل الذي تستخدم يف احلكم على نوعية عمل
املدقق وفيما إذا كان قد بذل العناية املهنية الالزمة أم ال ،وكان جممع احملاسبني القانونيني األمريكيني ( American
 )Institute of Certified Public Accountants AICPAأول منظمة مهنية تصدر معايري تدقيق يف العامل.
.2

أهمية معايير التدقيق وعالقتها بمسؤولية مراجع الحسابات

تعترب معايري التدقيق يف الوقت احلاضر على غاية من األمهية نظرا للخدمات اليت تقدمها واألهداف اليت
حتققها لكل األطراف ذات الصلة بذلك ،ولقد أدركت املنظمات املهنية هذه األمهية املتعاظمة للمعايري لضرورة
وجودها السيما بالنسبة للمدققني الذين ترشدهم وتوجههم يف عملهم.
 1.2أهمية معايير التدقيق

توفر معايري التدقيق إرشادات فنية ومهنية يف مجيع اجلوانب املتعلقة مبجاالت عمل املدقق وسلوكه فهي:
 -حتدد املواصفات واملتطلبات الشخصية اليت جيب أن تتوفر يف املدقق نفسه ونوعية أدائه.

-

12

تعترب مقاييس إللتزام املدقق مببادئ التدقيق واألهداف العامة للتدقيق.
تعترب إرشادات تستخدم يف تقييم اآلخرين واحلكم على عملهم.
ختتص باملواصفات املهنية للمدقق وقدرته على احلكم على األمور عند قيامه بالفحص واختبار إجراءات التدقيق.
متد اهليئات التشريعية واحملاكم بتصور واضح عند درجة األداء املهين املتوقع من املدقق وتساعدها على تفهم حمتوى تقاريره.

 توفر للمراجع أساس التقييم الذايت يف ضوء مسؤوليته املهنية. توفر للمشرف على عملية التدقيق معايري للتأكد من نوعية العمل الذي يقوم به املوظفون الذين يعملون حتتإشرافه وتقييم إمكانياهتم.
 متثل أهدافا للمستوى املهين الذي جيب الوصول إليه بالنسبة للطلبة الذين يرغبون يف االنضمام ملهنة التدقيق. 2.2عالقة معايير التدقيق بمسؤولية مراجع الحسابات
يعتمد التدقيق كمهنة على جمموعة من املعايري املتعارف عليها واليت حتظى بالقبول العام وقد جاءت هذه
املعايري نتيجة جلهود اهليئات املهنية املختصة ،وهتدف معايري التدقيق إىل حتديد الكيفية اليت يتم هبا ممارسة وظيفة
التدقيق وتعد مبثابة املقياس أو النموذج الذي يستخدم يف احلكم على نوعية العمل الذي يقوم به املدقق وقد عرف
13
كوهلر) (Kohlerاملعيار يف هذا اإلطار بأنه" :هدف مرغوب ومطلوب حتقيقه أو منط يتأسس بالعرف".
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من الضروري أن يلتزم املدقق عند أدائه لوظيفة التدقيق مبعايري متعارف عليها تكون هي األساس الذي
يستند إليه لتأكيد بذله العناية املهنية الواجبة وذلك حىت ال يتحمل مسؤولية يف حال ظهور أي غش أو تالعب
بعد ذلك ،وقد عرفت جلنة القواعد الدولية يف هذا اإلطار املعايري بأهنا " :قواعد إرشادية يرجع إليها املهنيون لدعم
اجتهادهم واستلهام حكمتهم ،ولكنها ال تلغي هذه احلكمة أو االجتهاد ،كما أهنا وصف مهين رفيع املستوى
للممارسات املهنية املقبولة قبوالً عاماً هتدف إىل تقليل درجة االختالف يف التعبري أو املمارسة يف الظروف
14
املتشاهبة وتعتمد كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفين ولتحديد طبيعة وعمق املسؤولية املهنية".
كما أن للمعيار وظيفتني أساسيتني :فهو يعد من ناحية أداة اتصال وتوضيح لطبيعة متطلبات التدقيق
ملختلف اجلهات ،ومن جهة أخرى يعد وسيلة لتقييم األداء املهين للمدقق بعد القيام بعملية التدقيق.
 .8المعايير الجزائرية للتدقيق

توجد معايري جزائرية للتدقيق صادرة عن وزارة املالية خالل السنتني السابقتني ،تستهدف تدقيق
القوائم املالية يف مجيع أشكال مهمة التدقيق قانونية كانت أو تعاقدية ،وهي معايري تأخذ بعني االعتبار
معايري التدقيق الدولية الصادرة عن االحتاد الدويل للمحاسبني.
15
تضمنت املعايري اجلزائرية للتدقيق املعايري املتعلقة باستخدام أعمال اآلخرين متثلت يف اآليت:

 1.8المعيار الجزائري للتدقيق  016استخدام أعمال المدققين الداخليين
يعاجل هذا املعيار شروط وفرصة انتفاع املدقق اخلارجي من أعمال التدقيق الداخلي .وال يعاجل هذا املعيار احلاالت
اليت يقدم فيها األعضاء الفرديني للتدقيق الداخلي املساعدة املباشرة للمدقق اخلارجي يف أداء إجراءات التدقيق.
 2.8المعيار الجزائري للتدقيق  026استخدام عمل خبير معين من طرف المدقق
يعاجل هذا املعيار واجبات املدقق عندما يستعني خببري خيتاره للقيام مبراقبة خاصة تتطلب خربة يف ميدان
آخر غري احملاسبة والتدقيق ،إضافة إىل كيفية األخذ باستنتاجات اخلبري.
ال يعاجل هذا املعيار احلاالت اآلتية:
 عندما يتكون الفريق املكلف باملهمة من عضو ،أو حتصل على رأي من شخص طبيعي أو من هيئة هلا خربةيف جمال متخصص يف احملاسبة والتدقيق ،واليت متت معاجلتها يف املعيار اجلزائري للتدقيق .222
 عندما يستخدم املدقق أعماال لشخص طبيعي أو هليأة هلا خربة يف ميدان آخر غري احملاسبة أو التدقيق ،تستغلمن طرف الكيان ملساعدته يف إعداد كشوفه املالية (خبري معني من طرف إدارة الكيان) ،اليت متت معاجلتها يف
املعيار اجلزائري للتدقيق .066
اخلبري املعني من طرف املدقق هو شخص طبيعي أو هيئة ذوي خربة يف ميدان آخر غري احملاسبة أو التدقيق،
واليت تستخدم أعماهلم يف هذا امليدان من طرف املدقق ملساعدته يف مجع العناصر املقنعة الكافية واملالئمة.
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ثالثا :معايير التدقيق الدولي  026االستفادة من عمل خبير

أصدر جملس معايري التدقيق والتأكيد الدولية التابع لالحتاد الدويل للمحاسبني معايري يتعني تطبيقها على

خدمات التدقيق والتأكيد الدولية ،تتضمن هذه املعايري املبادئ األساسية واإلجراءات اجلوهرية مع اإلرشادات
16
املرتبطة يف صورة إيضاحات ،حيث أصدر اجمللس جمموعة املعايري اآلتية:
املعايري الدولية عن التدقيق ( ،)International Standards On Auditingوهي معايري يتعني تطبيقها عن
طريق املدققني عند إعداد التقرير عن املعلومات املالية التارخيية.
معايري دولية عن خدمات التأكيد (
 ، )Boardوهي معايري يتعني تطبيقها عن طريق احملاسبني املزاولني خلدمات التأكيد عند التعامل مع معلومات
خبالف املعلومات املالية التارخيية.
The International Standards On Assurance Standards

(International Standards On Quality Control

 ،)Theوهي

معايري دولية عن الرقابة عن اجلودة
معايري يتم تطبيقها على كافة اخلدمات اليت ختضع إىل معايري جملس معايري التدقيق والتأكيد الدولية.
معايري دولية عن اخلدمات ذات الصلة (،)The International Standards On Related Services
يتم تطبيق هذه املعايري على اخلدمات ذات الصلة.

معايري دولية عن مهام الفحص ( ،)The International Standards On Review Engagementsيتم
تطبيقها على فحص املعلومات املالية التارخيية.
كما تشمل إصدارات جملس معايري التدقيق والتأكيد الدولية جمموعة من اإليضاحات أو اإلرشادات
17

ملمارسة التدقيق الدويل تتميز مبا يلي:
 ال تعترب اإليضاحات ذات سلطة كما هو احلال بالنسبة للمعايري؛ اهلدف من اإليضاحات هو مساعدة املدققني يف املمارسة العملية عند تطبيقهم ملعايري التدقيقالدولية أو تشجيعهم على املمارسة اجليدة.
 .1تعريف المعيار الدولي للتدقيق  026استخدام عمل خبير
عرف جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل اخلبري يف معيار التدقيق الدويل  026على أنه "أي شخص أو
مكتب ميتلك مهارة خاصة ومعرفة وخربة يف جمال معني غري جمال احملاسبة والتدقيق ".
18

حيث نصت الفقرة الثامنة من املعيار الدويل للتدقيق  026بعنوان "استخدام عمل خبري" على اآليت:
عند التخطيط الستخدام عمل خبري ،جيب على املدقق أن يقوم بتقييم الكفاءة املهنية للخبري وهذا يتضمن
دراسة ما يلي:
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 التأهيل املهين للخبري أو الرتخيص مبزاولة املهنة ،أو عضويته يف هيئة مهنية مالئمة. خربة ومسعة اخلبري يف اجملال الذي يسعى املدقق للحصول على أدلة إثبات فيه. .2اعتبارات االستفادة من عمل الخبير

19

عند االستفادة من عمل منجز بواسطة خبري ،على املدقق أن يأخذ يف االعتبار ما يلي:
 أن ثقافة وخربة املدقق تساعدانه على أن يكون حسن االطالع على أمور العمل بشكل عام ،ولكن اليتوقع من املدقق أن يكون لديه اإلطالع الواسع كالشخص املتدرب أو املؤهل ملزاولة مهنة أو حرفة أخرى ،كاخلبري

يف شؤون التأمني واهلندسة.
 عند االستفادة من عمل خبري موظف لدى املدقق ،فإن االستفادة من ذلك العمل يكون باعتباره خبريا وليس مساعداللمدقق ،وقد يعني اخلبري ويستخدم من طرف املؤسسة أو املدقق،كما قد يكون موظفا لدى املؤسسة أو لدى املدقق.
 عند احلصول على فهم للمؤسسة وأداء إجراءات إضافية استجابة للمخاطر املقيمة ،قد حيتاج املدققللحصول على أدلة املدققة بالتعاون مع املؤسسة أو بصورة مستقلة على شكل تقارير أو آراء أو تقييمات أو بيانات
من خبري ،مثل تقييم ألنواع معينة من األصول كاملصانع واآلالت واألعمال الفنية واألحجار الكرمية ،حتديد الكميات
يف حالة بعض األصول كاالحتياطات النفطية ،اآلراء القانونية املتعلقة بتفسري القوانني واالتفاقيات واألنظمة.
 عند حتديد احلاجة إىل االستفادة من عمل خبري ،جيب مراعاة األمهية النسبية للبند الذي يتم فحصهبالنسبة للقوائم املالية ،خماطر وجود معلومات خاطئة استنادا إىل طبيعة وتعقيد األمر املراد فحصه ،وكذلك كمية
ونوعية أدلة املدققة األخرى املتوفرة.
 .8مسؤولية المدقق بشأن االستفادة من عمل الخبير

20

حدد املعيار الدويل للتدقيق رقم  026مسؤولية املدقق فيما خيص االستفادة من عمل اخلبري يف اآليت:
عند التخطيط لغرض االستفادة من عمل خبري ،على املدقق تقييم الكفاءة املهنية للخبري ،لذلك جيب

األخذ بعني االعتبار ما لدى اخلبري من:
 الشهادات املهنية أو أي ترخيص ملزاولة املهنة صادرة من جهة مهنية ذات عالقة أو عضو فيها. اخلربة والسمعة يف اجملال الذي يريد املدقق احلصول على دليل إثبات بشأنه.وجيب على املدقق تقدير موضوعية اخلبري ،حيث أن خماطر ظهور ضعف يف موضوعية اخلبري ميكن أن تزيد
يف حالة كون اخلبري موظفا لدى املؤسسة موضوع التدقيق أو تابعا للمؤسسة موضوع التدقيق ،كأن تكون له
مصلحة مادية أو لديه استثمارات يف املؤسسة.
ويف حالة الشك يف كفاءة وموضوعية اخلبري ،فإن املدقق حيتاج إىل:
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 مناقشة حتفظاته مع اإلدارة. دراسة فيما إذا كان من املمكن احلصول على أدلة إثبات كافية ومناسبة تتعلق بعمل اخلبري. القيام بإجراءات مراجعة إضافية. السعي إىل احلصول على أدلة إثبات من خبري آخر ،مع األخذ بعني االعتبار األمهية النسبية للعنصر حملالفحص بالنسبة للمعلومات يف القوائم املالية ،وخماطر وجود معلومات خاطئة استنادا إىل طبيعة ومدى تعقد
العنصر املراد فحصه ،باإلضافة إىل كمية ونوعية أدلة اإلثبات األخرى املتوفرة.
 .0تحديد نطاق عمل الخبير

جيب على املدقق أن حيصل على أدلة كافية ومالئمة على أن نطاق عمل اخلبري كاف ألغراض عملية
التدقيق ،كاالطالع على صالحيات اخلبري واليت يف الغالب تدرج يف التعليمات املكتوبة املرسلة من املؤسسة إىل
اخلبري ،تشمل هذه التعليمات:
 أهداف ونطاق عمل اخلبري. موجز عام باألمور اخلاصة اليت يتوقع املدقق بأن تقرير اخلبري سيغطيها. االستفادة املتوقعة للمدقق من عمل اخلبري ،مبا يف ذلك إمكانية إبالغ أطراف ثالثة هبوية اخلبري ومدىعالقته بالعمل.
 مدى متكن اخلبري من االطالع على السجالت وامللفات املناسبة. توضيح عالقة اخلبري مع املؤسسة إن وجدت. سرية معلومات املؤسسة. معلومات حول الفرضيات والطرق اليت سيستخدمها اخلبري ومدى انسجامها مع تلك املستخدمة يف الفرتات السابقة.يف حالة عدم إدراج العناصر السابقة بشكل واضح يف التعليمات املكتوبة املرسلة إىل اخلبري ،على املدقق
االتصال باخلبري مباشرةـ ،وكذلك مراعاة عند احلصول على فهم للمؤسسة ما إذا كان اخلبري سيشارك أثناء مناقشة
فريق العملية قابلية القوائم املالية للمؤسسة الحتمال وجود أخطاء جوهرية.
 .4تقييم عمل الخبير

حسب الفقرة  92من املعيار الدويل رقم  026اخلاص باستخدام عمل خبري ،فإنه جيب على املدقق أن يقيم مدى

مالءمة عمل اخلبري كدليل إثبات للقوائم املالية اليت هي رهن التدقيق .وهذا يشمل تقدير فيما إذا كان جوهر نتائج اخلبري
قد مت عكسها بشكل مناسب يف القوائم املالية أو كوهنا تدعم تأكيدات القوائم املالية ،باإلضافة إىل مراعاة ما يلي:
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الطرق والفرضيات املستخدمة ،ومدى انسجامها مع الفرتات السابقة.
نتائج عمل اخلبري يف ضوء املعرفة العامة للمدقق لطبيعة عمل املؤسسة ونتائج وإجراءات التدقيق األخرى

عند دراسة عما إذا كان اخلبري قد استعمل مصادر معلومات مناسبة يف مثل الظروف السابقة ،على املدقق
أن يأخذ يف االعتبار اإلجراءات اآلتية:
 عمل استفسارات حول أية إجراءات قام هبا اخلبري لتقرير فيما إذا كانت مصادر املعلومات كافية ومالئمةوميكن االعتماد عليها.
 فحص واختبار املعلومات املستخدمة من طرف اخلبري.ورد يف الفقرة  91من املعيار الدويل اخلاص باستخدام عمل اخلبري ،على أن مالءمة ومعقولية الطرق
والفرضيات واملستخدمة وتطبيقاهتا هي من مسؤولية اخلبري ،ومبا أن املدقق ليست لديه نفس اخلربة ،وبالتايل فإنه ال
يستطيع دائما االعرتاض على فرضيات وطرق اخلبري ،غري أنه حيتاج املدقق إىل أن حيصل على فهم للطرق
والفرضيات املستخدمة ،ودراسة فيما إذا كانت مالئمة ومعقولة استنادا إىل فهم املدقق لطبيعة عمل املؤسسة
ونتائج إجراءات التدقيق األخرى.
ويف حالة كون نتائج عمل اخلبري ال توفر أدلة إثبات كافية ومناسبة ،أو أن نتائج التدقيق ال تنسجم مع أدلة
اإلثبات األخرى ،على املدقق البت يف ذلك من خالل املناقشة مع املؤسسة واخلبري ،أو تطبيق إجراءات إضافية،
مبا يف ذلك إمكانية استخدام خبري آخر ،أو التحفظ يف تقرير املدقق.
 .0اإلشارة إلى الخبير في تقرير المدقق
يشري معيار التدقيق الدويل رقم  026على أنه يف حالة إصدار تقرير التدقيق غري املتحفظ ،على املدقق عدم
اإلشارة إىل عمل اخلبري ،ألن مثل هذه اإلشارة قد يساء فهمها واعتبارها حتفظا يف رأي املدقق أو فصال
للمسؤولية ،مع أن أيا منهما ليس هو املقصود.
أما إذا كان تقرير املدقق متحفظا استنادا لنتائج اخلبري ،فقد يكون من املالئم يف بعض احلاالت أن يقوم
املدقق بشرح طبيعة التقييد واإلشارة إىل عمل اخلبري أو شرح ذلك العمل ،مبا يف ذلك ذكر هوية اخلبري ومدى
مشاركته ،وعلى املدقق أن حيصل على موافقة اخلبري بالسماح له باإلشارة إليه يف التقرير ،ويف حالة عدم احلصول
على املوافقة واعتقاده بأن اإلشارة ضرورية ،قد حيتاج املدقق إىل طلب استشارة قانونية.
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خالصة
متثل أدلة اإلثبات األساس الذي يعتمد عليه املدقق يف إثبات رأيه املستقل حول مصداقية القوائم املالية
للمؤسسة حمل التدقيق  ،واملدقق يف اجلزائر حيتاج إىل احلصول على هذه األدلة واليت قد تكون مقدمة من طرف
خبري يف جماالت مع ينة غري احملاسبة والتدقيق كالقانون واهلندسة وغريها ،حيث يتم احلصول على هذه األدلة
بالتعاون مع املؤسسة أو بصورة مستقلة تكون يف شكل تقرير خربة من أجل تقييم أنواع معينة من األصول
كاألراضي واآلالت الصناعية ،أو اآلراء القانونية فيما يتعلق بتفسري االتفاقيات والقوانني ،أو قياس األشغال املنجزة
واألشغال اليت سوف يتم اجنازها يف املقاوالت قيد االجناز وغريها.
من خالل ما سبق تكمن أمهية معيار التدقيق الدويل

026

يف توفري املعايري واإلرشادات اليت توضح

للمدقق كيفية اال ستفادة من عمل خبري أثناء قيامه بعملية التدقيق  ،خاصة يف ظل غياب آليات لتقييم
األصول يف املؤسسات االقتصادية بصورة حقيقية ودقيقة يف اجلزائر ،وبالتايل فإن تطبيق معيار التدقيق الدويل
املتعلق بكيفية االستفادة من أعمال خبري يف جماالت معينة سوف يساعد املدقق يف احلصول على أدلة إثبات
موضوعية متكنه من إصدار رأي حمايد حول مدى تعبري املعلومات املالية بالقوائم املالية عن الوضعية املالية
احلقيقة للمؤسسة ونتائج أعماهلا.
جتدر اإلشارة إىل انه عندما يضطر املدقق إىل االستعانة بعمل خبري ما ،يتوجب عليه بذل العناية املهنية
الالزمة إلجناز عملية التدقيق مبستوى يرضي كافة األطراف ،وعلى املدقق دراسة مسؤوليته القانونية جتاه زبائنه
الذين يدقق حساباهتم ،وكذلك دراسة مسؤوليته القانونية جتاه مستخدمي القوائم املالية واألطراف اليت لديها
مصاحل مع املؤسسة املدققة.
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جامعة غرداية
الملخص
إن تطور مفاهيم اجلرائم اإلقتصادية من غش وتزوير وإحتيال واليت تعكس اإلحنراف األخالقي للتطور
املتسارع للبيئة األعمال املعاصرة وجتذرها داخل اإلقتصاديات العاملية والواقعة من إدارات الشركات بتضخيم القوائم
املالية ،ساهم يف تعاظم دور املدققني يف احلياة اإلقتصادية وبالتايل مسؤوليتهم إجتاه اجملتمع املايل ،فقد أصبح اجلزء
املتعلق بقبول املهنة داخل أي جمتمع هو مدى قبول األخري ملا تتحمله هذه املهنة من مسؤوليات وإلتزامات على
عاتق أعضائها ،حيث تتوجه البيئة املعاصرة حنو امليل الشديد واملتزايد حنو مقاضاة شركات التدقيق ،وهو ما أظهر
خماطر نشوء مسؤوليات قانونية جديدة مل تكن معروفة سابقا خالل سنوات املاضية ،حيث مل يقتصر األمر على
تطور احلاالت القضائية بل إىل صرامة األحكام القضائية والنصوص التشريعية ضد شركات املراجعة (مسؤوليات
ذات اجتاه واحد) ،نتيجة إجتاه الرأي العام حنو مسؤوليتهم يف إفالس الشركات واملشاريع وتدهور أوضاعها املالية
واإلقتصادية بل حىت التسبب يف األزمات املالية ،وهلذا توصي الدراسة بضرورة اإلطالع على مهمة التدقيق ونطاقها
وتوقيتها وإلتزام ببذل العناية الواجبة واإلستقاللية والكفاءة املهنية يف إعداد برنامج التدقيق ،األمهية النسبية ،األدوات
اإلختبارية.. ،إخل ،والسلوك األخالقي وصناعة اليقظة والتبصر يف سلوكهم قبل توقيع أي عقد للتدقيق.
الكلمات المفتاحية :مسؤوليات املدققني ،معايري التدقيق الدولية ،معايري التدقيق اجلزائرية ،القانون .10-01
Abstract
The development of the concepts of economic crimes of fraud, fraud and fraud, which
reflect the moral deviation of the accelerated development of the environment of
contemporary business and its roots in the global economies and from the departments of
companies inflated financial statements, contributed to the growing role of auditors in
economic life and thus their responsibility towards the financial community, Within a society
is the extent to which the latter accepts the responsibilities and obligations of its members, as
the contemporary environment tends to be increasingly inclined to sue the audit firms, Which
have not been known in recent years, where not only the development of judicial cases, but
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the strictness of judicial rulings and legislative texts against audit companies (one-way
responsibilities), as a result of the trend of public opinion towards their responsibility in the
bankruptcy of companies and projects and deteriorating financial and economic conditions.
The study recommends that the audit function, scope, timeliness, commitment to due
diligence, independence and professionalism should be considered in the preparation of the
audit program, relative importance, testing tools, etc., ethical conduct and Vigilance and
foresight in their behavior lighter before signing any contract to audit.
Key words: Auditors' Responsibilities, International Auditing Standards, Algerian Auditing
Standards, Law 10-01.

مقدمة
إن تطور دور املدققني يف احلياة اإلقتصادية وما نشأ عنها من تضخم مسؤولياهتم وحجم الدعاوى القضائية
جعل اهليئات املهنية الدولية والقضائية تسعى جاهدة إىل إصدار معايري وإرشادات لتعريف وحتديد املسؤوليات
والواجبات امللقاة على عاتق املدققني إجتاه اجملتمع املايل والرأي العام ،وإلزامهم بإلتزام آداب السلوك املهين والنزاهة
ومعايري العمل امليداين يف أداء مهامهم ببذل املزيد من التشكك املهين نتيجة خَتوفِها من إصدار نصوص قانونية
ضعف مكانتهم اإلجتماعية أو متنع تطورهم مستقبال ،يف سياق آخر؛ جلبت
ستزيد من العبء املهين والقانوين وتُ ْ
التطورات املهنية اليت تشهدها الساحة احملاسبية اجلزائرية منذ سنة  0101م معها عدة قوانني مستحدثة على غرار

القانون  ،10-01معايري التدقيق اجلزائرية ،املذكرات املنهجية.. ،إخل حاولت هي األخرى تنظيم املهنة وخماطرها
ومسؤولياهتا دون تركها للمدققني ،وذلك بإعتبارهم أصحاب إرادة حرة ومستقلة يف ممارسة األعمال فإنه من
الواجب والضروري حتمل املخاطر الناشئة عن املمارسة املهنة إجتاه اجملتمع محاية له وتعزيزا ملا خيدم مصلحته،
وضمن هذا السياق حتاول الدراسة مناقشة اجلدليات القائمة ما بني النصوص املهنية يف معايري التدقيق الدولية
والنصوص القانونية واملهنية اجلزائرية املتعلقة مبسؤوليات املدققني ،وعليه حناول بإهتمام بالغ إجياد املتطلبات الرئيسية
لإلجابة على اإلشكالية التالية-:
هل اإلسترشاد بالمعايير الدولية للتدقيق في تحديد مسؤوليات المدققين كفيل بترقية النصوص
التشريعية واألحكام القضائية في البيئة الجزائرية في ظل ما يعرفه العصر الحديث من تنوع و تطور لمفاهيم
الجرائم اإلقتصادية؟.
ولتناول خمتلف جوانب املوضوع مت تقسيم اإلشكالية السابقة بتجزئتها إىل اإلشكاليات التالية-:
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 تؤكد املعايري الدولية على مسؤوليات املدققني يف جماالت حمددة فما هي هذه اجملاالت؟؛
 ويف املقاب للل يق للرر املش للرع اجلزائ للري أنل لواع حم للددة م للن املس للؤوليات والعقوب للات املق للررة هل للا ،فم للا ه للي ه للذه
املسؤوليات؟.
فرضيات الدراسة-:
ولإلجابة على اإلشكاليات السابقة تقوم الدراسة على فرضيات أساسية خمفادها-:
 إن التنظيم القانوين واملهين للمهنة التدقيق املعطى من املشرع اجلزائري كفيل بأدائها باجلودة املطلوبة
باإلسرتشاد مبعايري التدقيق الدولية على أساس فرض كفايتها القانونية والفنية ألية مستجدات للوقائع
على الساحة الوطنية.
 وجوب حتديد مسؤوليات احملافظني للحسابات إجتاه خمتلف األطراف ذات العالقة من خالل إصدار
النصوص القانونية اليت توفر احلماية واإلستقاللية قبل تِ ْعداد األفعال اليت تعد خروجا عن املهنة وطبيعتها
األخالقية واليت تفرض عقابا جزائيا أو مدنيا أو إجراءا تأديبيا بربط كل حالة بظروفها ومالبساهتا.
أهمية وأهداف الدراسة-:
تسعى الدراسة يف إطار األدبيات البحثية إىل )0( :حتديد مدى التقارب ما بني معايري التدقيق اجلزائرية ومعايري
التدقيق الدولية يف جمال املسؤولية؛ ( )0اخلروج ببعض التوصيات اليت تساهم يف تطوير مهنة التدقيق باجلزائر.
محاور الدراسة-:
أوال :مدخل إىل تطور مفهوم املسؤولية يف الفكر اإلنساين؛
ثانيا :املفاهيم اللغوية والفقهية ملصطلح املسؤولية؛
ثالثا :تطور املسؤولية يف تدقيق احلسابات؛
رابعا :املسؤولية املدنية يف تدقيق احلسابات؛
خامسا :املسؤولية اجلزائية يف جمال تدقيق احلسابات؛
سادسا :املسؤولية التأديبية يف جمال تدقيق احلسابات.
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أولا :مدخل إلى تطور مفهوم المسؤولية في الفكر اإلنساني
لقد إرتبط تطور مفهوم املسؤولية بالتطور الذي واكب خمتلف احلضارات حيث مل تكن األسس اليت تقوم
عليها املسؤولية واحدة على إختالف العصور املتعاقبة يف تاريخ البشرية ،ففي اجملتمعات البدائية كانت املسؤولية
تقوم على فكرة املادية والتقاضي اخلاص (الثأر) دومنا إعتبار ألهلية املرتكب وإرادته ،فكانت القوانني تعاقب
جرائم اخلطأ كما لو كانت جرائم عمدية بإرتكازها على الفعل وحده (الركن املادي) ،يقول القاضي الفرنسي
روسيليه  rousselerيف كتابه تاريخ العدل" :إن العدل القدمي ال يُعىن مبا جيري يف ضمري اجلاين بل إنه يهتم
بالعنصر املادي له دوهنا إعتبار جلانبه املعنوي"،1كما كانت املسؤولية تنسب إىل أفراد اجلماعة وليس للشخص
عينِّه فلم يكن يعرف مبدأ شخصية العقوبة أنذاك لذلك مل يتم تطبيقه ،وعند البحث يف أثر الديانات السماوية
على تطور مفهوم املسؤولية فإن هذه األخرية أخذت طابعها الديين الذي يرى بأن املسؤولية تتمثل يف العقاب
الذي هو جزاء اخلطيئة (اإلنتقام اإلهلي) ،وهبذا املفهوم مت نقل املسؤولية من طور املادية واجلماعية إىل طور
املسؤولية الشخصية اليت على أساسها يعاقب اجلاين بقدر ما يستحق وعلى قدر ما يرتكبه من جرائم ،ويف
أحضان هذه احلقبة نشأة فكرة التعويض كبديل للتقاضي اخلاص واليت حتدد عرفا ،مث قانونا بتدخل الدولة
بإعتبارها صاحبة السلطة العامة واليت تولت فيما بعد توقيع العقاب بذاهتا بعد نزع اإلختصاص القضائي من كفالة
الكنيسة حيث كان هلذا التدخل متطلباته وأثره يف تطور أنواع املسؤوليات ،وأصبح الرد على اجلرمية هو من حق
الدولة وحدها فقط و هلا وحدها سلطة تقرير نوعه ومقداره وكل ما يتعلق به من جزاء ،أما عند دراسة أثر القانون
الروماين القدمي يف تطور املسؤولية فإنه مل مييز بني املسؤوليتني اجلنائية واملدنية بأية خصائص تذكر ،بل كانت هناك
أحكام خاصة عن بعض األفعال احملددة بالذات فإذا مل يكن الفعل قد ورد له حكم خاص فهو ال يعد من قبيل
األفعال الضارة ،ويعترب قانون أكيليا  082ق.ميالد أهم القوانني الرمانية القدمية ،2والذي نص على بعض األفعال

الضارة كاملوت واجلرح وإتالف األشياء ،وفيما يتعلق بالشريعة اإلسالمية فقد كانت هلا اليد الطويلة يف تطور
مفهوم املسؤولية و وضع مبادئها كمبدأ شرعية اجلرائم ومبدأ عدم رجعية القوانني ومبدأ الضمان أو ما يسمى اليوم
باملسؤولية املدنية اليت تنص على اإللتزام بالتعويض املايل عن الضرر الذي يصيب الغري يف نفسه أو ماله ،وفيما
خيص الدول األوربية فذهب القانون الفرنسي القدمي إىل الفصل بني املسؤوليتني املدنية واجلنائية حيث وضع الفقيه
الفرنسي دوما

DOMAT

القاعدة العامة يف املسؤولية التقصريية ،ليصبح اجلزاء تعويضا ماديا ال خيتلط باجلزاء

اجلنائي وتبين فكرة اخلطأ كأساس هلذه املسؤولية ،وقد بقيت هذه األفكار القواعد حىت بعد صدور القانون املدين
الفرنسي عام 0811م (أو ما يعرف بقانون نابليون) ،حيث ينص املشرع الفرنسي يف هذا القانون على قيام
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املسؤولية التقصريية عن األفعال الشخصية بناءا على فكرة اخلطأ ،وبذلك أخذ مفهوم املسؤولية بالتطور يف العصر
احلديث بداية سنة 0881م يف جماالت التشريع والفقه والقضاء بظهور املدارس النفسية واإلجتماعية اليت سامهت يف
التخلص من املفاهيم القدمية اليت سيطرت على الفكر األورويب حىت القرن الثامن عشر أين كانت النصوص
القانونية متايز بني الطبقة اإلقطاعية والطبقة العاملة ،فقد ذهبت املدرسة التقليدية على يد مؤسسها سيزاردي
بكاريا ( 0278م –  0271م) يف كتابه الجرائم والعقوبات سنة 0271م بميالنو أن املسؤولية جيب أن تقتصر على
ما يتعارض مع قواعد األخالق ومصلحة اجملتمع ،لذلك فضرورة عدالة العقاب للضرر ضرورة إجتماعية ،يقول
بكاريا ":فالعقوبة حسبها أن تلحق باجملرم من الضرر قدرا يفوق النفع الذي كان يبتغيه من وراء جرمية ،و كل ما

زاد عن ذلك أعترب إستبدادا ،فاملبدأ الطبيعي الذي حيكم النوازع اإلنسانية هو مبدأ اللذة واألمل وال جمال للعقاب
إال إذا إستهدف حتقيق مزايا إجيابية ،فإن ما يربر العقاب هو منفعته وباألصح ضرورته" ،3لقد بنت املدرسة
التقليدية أفكارها على فلسفة أن اإلنسان كائن موهوب باإلرادة واإلختيار اليت هي أُسس املسؤولية وقد أستند إىل
هذه املدرسة عند وضع التقنني الفرنسي عام 0270م ،غري أن هذه املدرسة تعرضت لعديد اإلنتقادات مبيلها إىل
التجريد واملوضوعية مما جعلها تنظر إىل اجلرمية ككائن قانوين مستقل وثابت وأمهلت الظروف النفسية لألشخاص،
وعلى هذه اإلنتقادات بنت املدرسة الوضعية

 1850( Ecole positveم  0701 -م)

فلسفتها على يد علمائها

اإليطاليني لمبروز  ،LOMBROSEفري  ،E.FERRIجاروفالو  ،R.GAROFOLOالذين أخذوا بأساس
اجلربية أو احلتمية يف قيام اجلرمية والعقاب (املسؤولية) كنتيجة إعتيادية للعوامل اإلجتماعية والشخصية الكامنة يف
نفسية اإلنسان ،فهو مسلوب اإلرادة ،فهي (أي اإلرادة) ال متلك نفعا أو ضررا وحرية اإلختيار خوْهم يُك ُذبه
الواقع ،فاملدرسة تنبذ فكرة املسؤولية األدبية أو األخالقية وتنادي إىل قيام املسؤولية اجلنائية بإستخدم املنهج
التجرييب واإلستقرائي لربهنة ذلك ،يقول أنريكو فري

E. FERRI

لإلستدالل على موقف هذه املدرسة":إن

املدرسة الوضعية تنكر حرية اإلختيار ،و لذا فهي تنكر املسؤولية األدبية وفكرة اإلمث واإلسناد املعنوي ،وال هتتم إال
باإلسناد الفيزيائي (املادي) الذي ترتتب عليه املسؤولية اجلنائية" ،4ومل تسلم هذه املدرسة هي األخرى من
اإلنتقادات ،فاجلرائم والعقوبات تقوم على أسس ومبادئ رفضتها املدرسة الوضعية كحرية اإلختيار والتمييز واخلطأ
إال أهنا أدخلت ألول مرة مفهوم التدابري اإلحرتازية ،أما بالنسبة ملدرسة الدفاع اإلجتماعي اليت قامت مع هناية
منتصف القرن العشرين

0791م

فقد سادها إجتاهني اإلجتاه املتطرف بقيادة احملامي اإليطايل فيليبوجراماتيكا

واإلجتاه املعتدل بقيادة املستشار الفرنسي مارك أنسل ،وعموما تنتقد املدرسة مصطلحات اجملرم واإلجرام ألن
الغاية النهائية يف تشريع العقاب حسبها هو تقومي أفعال الشخص وإعادة تأهيله لإلخنراط يف اجملتمع ،هذا األخري
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يتحمل اإلصالح كنتيجة لألثر اإلجتماعي الذي إقرتفه يف حق الفرد (اجملرم) ،وبذلك مت إستبدال فكرة املسؤولية
اجلنائية مبصطلح احلالة اإلجتماعية كطريقة لدراسة اخلطورة اإلجرامية (اإلحنراف اإلجتماعي) للوقاية منها وإبطاهلا
مستقبال ،وبالتايل فهي ال تؤمن بوجود أية مسؤولية إال يف نطاق املسؤولية املدنية بسبب العالقة السببية بني
التصرف الفرد واألضرار النامجة عن تصرفه ،أما يف النطاق اجلنائي فال تقوم أية مسؤولية عن الفعل املرتكب ألنه
توجد نفسية فردية مضادة للمجتمع ينبغي تقوميها حىت ميكن له املسامهة يف احلياة املشرتكة للجماعة ،ومن دراسة
تطور مفهوم املسؤولية على إختالف املراحل اليت مر هبا يف األنظمة العرفية واحلضارية والسياسية إال أن كلها جيمع
ويُسلم بضرورة املساءلة الشخصية وبالتايل التسليم بضرورة العقاب.5
ثاني ا :المفاهيم اللغوية والفقهية لمصطلح المسؤولية
لقد مت إستخدام مصطلح املسؤولية حسب املدارس والنظريات القانونية واإلجتماعية والسياسية للداللة
على عدة معاين يف مستويات خمتلفة أمهها-:
 .1المعنى اللغوي
يذهب املفهوم اللغوي يف املعاجم العربية ملصطلح املسؤولية إىل أهنا":حالة أو صفة من يسأل عن أمر تخقع عليه

تبعته ،وتطلق املسؤولية أخالقيا على إلتزام الشخص مبا يصدر عنه قوال وفعال ،وبذلك يشتمل مفهومها على اإللتزام
بإصالح اخلطأ الواقع على الغري طبقا للقانون" ،6وأما مدلوهلا يف املعاجم األجنبية فهي" :حقيقة أن يكون املرء متحمال
لتبعة تصرفاته بإدراكه هلا و وعيه ملا يندرج ضمنها من أثر شخصي على الغري وقبوله هلا يرتكز على جمموعة الشروط".7
 .1المعنى التشريعي والقضائي والفقهي
فيما خيص التشريع والقضاء فلم يرد تعريف املسؤولية ال تشريعا و ال قضاءا ،وإمنا بينت التشريعات أركاهنا
وما يرد عليها من عوارض خمتلفة ،وبالنسبة للقضاء فاألحكام القضائية تناولت مسؤوليات األشخاص عن اجلرائم
املنسوبة إليهم وعناصر قيامها بربطها بأفعاهلم أو من عدمها ،أما فيما يتعلق باإلختصاص الفقهي فقد أدىل العديد
من الفقهاء على إختالف مشارهبم ُكل بدلوه وبدون إثارة إختالف فقهي يذكر حول وضع تعريفات جامعة
ومانعة ملفهوم املسؤولية واليت ميكن ذكر عدد منها كما يلي" :املسؤولية إلتزام شخص بتحمل نتائج أفعاله اليت
جرمها القانون على أهنا غري مشروعة ،فاملسؤولية شرط قانوين ضروري لتطبيق العقوبة على اجلرمية املرتكبة أو على
الفعل املفتعل" ،8وأيضا" :إلزام شخص بتحمل عواقب ترتبت على فعل باشره خمالفا به أصول وقواعد معينة
فيتحمل بذلك التبعة القانونية لنتائج أفعاله"ُ ،9جتمع التعاريف على )0( :ضرورة حتديد مفهوم الشخص املسؤول
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وأهليته لتحمل تبعات أفعاله يف اجملاالت املختلفة للحياة اإلقتصادية واإلجتماعية واألخالقية والدينية وغريها،
تعداد األفعال اليت ميكن هبا حماسبة األشخاص قانونا عنها فال يسأل الشخص عن تصرف صدر منه إال إذا كان
()0

هذا التصرف ُجيِّرمه القانون فال جرمية إال بنص.
ثالث ا :تطور المسؤولية في تدقيق الحسابات
لقد إرتبطت نشأة وتطور العديد من املعايري الدولية للمحاسبة والتدقيق وحىت القوانني املنظمة لألسواق
املالية والتجارية املنظمة للشركات يف العصر احلديث (بعد 0711م) بنتائج األحكام القضائية الصادرة يف مواجهة
شركات احملاسبة والتدقيق السيما يف الفكر اإلجنليزي مث القضاء األمريكي بعد منتصف القرن 01م ،حيث تعتمد
الواليات املتحدة األمريكية على التنظيمات املهنية يف البحث عن احللول للمستجدات احملاسبية عكس الفقه
اإلجنليزي الذي يعتمد أساسا على األحكام واإلجتهادات واألعراف القضائية كمرجع يف تشريع القوانني احملاسبية،
وقد كان للقضاء اإلجنليزي الفضل يف تطور مهنة املراجعة بداية من التحول يف أهداف التدقيق كإنعكاس للحكم
القضائي الصادر يف قضية  Kingston Contten Millسنة 0877م عن القاضي  ،L.J. LOPES10مث املدخل
احملاسيب بتطور مفهوم املستخدمني يف جمال احملاسبة املستدل عليه باملدخل املنفعي أو كما حيب أن يسميه البعض
بنظرية الصالحية أو المنفعة ،11ويف هذا السياق ميكن تقسيم فرتات تطور مسؤولية املدققني إجتاه خمتلف
األطراف إستنادا إىل األحكام القضائية واملدخل احملاسيب املنفعي إىل  17مراحل-:12
 .1المرحلة األولى :من  1011م إلى

 1055م

تركز نطاق املسؤولية يف نظرية املراجعة ولدى القضاء مع بداية القرن العشرين (0711م) مبا كان يلُ ْعرف يف
األدبيات املهنية مبعيار املستفيد األساسي (األصل املتعاقدة :وهو املستفيد الرئيسي من عقد التعاقد ويشمل املالك
واملسامهني واإلدارة ويتميز حبقوق ال تتوفر لغريه) ،حيث تتحدد املسؤولية إجتاه شخص بعينه طبيعيا كان أو معنويا
وينص عليه صراحة يف العقد ،كما يصرح فيه أيضا عن طبيعة الغرض احملتمل إلستخدام املصادقة على القوائم املالية،
ومن أهم القضايا اليت شغلت فكر القضاء واملنظمات املهنية يف هذه الفرتة قضية
 .TOUCHEسنة 0770م 13اليت تعترب أول دعوى يطالب فيها طرف غري منصوص عليه يف العقد (الطرف الثالث)
بتعويض اخلسائر اليت حلقت به إلعتماده على تقرير املراجعة ،وتعود حيثيات القضية إىل مهمة املراجعة لسنة 0700م،
ULTRAMARAS VS

حيث قاضى الدائنون  ULTRAMARASاملراجع على اإلمهال والغش الذي وقع منه إال أن احملكمة رفضت الدعوى
لعدم وجود عقد اإلرتباط (خطاب التعاقد) ،حيث تقرر مسؤولية املراجع إجتاه الطرف الثالث فقط يف حالة اخلطأ
اجلسيم ،وبصدور هذا احلكم بدأ اإلهتمام مبا يسمى بالطرف الثالث وأيضا القرينة اخلارجية السيما بصدور قانون
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األوراق املالية األمريكي سنة 0777م وسنة 0771م لضمان محاية وتزويد مجهور املستثمرين باملعلومات املالئمة لتقييم
درجة جودة األوراق املالية املقدمة جلمهور املستثمرين احملتملني.14
 .1المرحلة الثانية :من  1055م إلى

 1055م

تطور نطاق املسؤولية خالل هذه الفرتة حيث أصبح هذا النطاق حمكوما مبعيار جديد يعرف بالفئة املنظورة (و
هم املستفيدين الرئيسيني والثانويني حسب الفكر احملاسيب) ،يعكس هذا املنظور كال من تعريف اجلمعية احملاسبية
األمريكية  AAAسنة 0777م 15حول أهداف إعداد القوائم املالية واملستخدمني هلا كاملستثمرين ،الدائنني ،العمالء،
احلكومات... ،إخل ،وإعرتاف جملس احملاسبة األمريكي  FASBبتنوع املستخدمني للقوائم املالية وتطرف حاجاهتم منها
الشيء الذي خيلق أمام حتقيق املعلومات احملاسبة ألهدافها يف تقرير مصداقية مدلوهلا للحقائق اإلقتصادية والثقة فيها،
ويف جمال املراجعة فإن هذه املرحلة كان هلا أثر بالغ من خالل الدعاوى املرفوعة ضد مكاتب وشركات املراجعة اليت من
أمهها )0( :قضية  THE MCKESSON AND ROBBINS CASEسنة  0711م :كشفت هذه الدعوى عن
ضرورة وضع معايري مراجعة واضحة وحمددة ،وعلى أساس هذه القضية قام املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني
 AICPAسنة  0712م بإصدار الئحته املشهورة حتت عنوان "توصية مقرتحة ملعايري أداء مهنة تدقيق احلسابات")0( ،
قضية  RUSCH FACTORS VS. LEVINسنة  0778م :أثبتت هذه الدعوى مسؤولية املراجع القانونية عن إمهاله
يف عرض التقرير بأمانة وشفافية بشأن القوائم املالية إجتاه جمموعة متوقعة من املستخدمني بتأثريه يف إَتاذ قراراهتم بالرغم
من عدم ذكر أي تعريف هلذه اجملموعة يف العقد ،حيث كان القضاء سببا يف توسيع نطاق املسؤولية حنو طرف ثالث
غري مذكور يف العقد )7( ،قضية  THE BAR CHRIS CONSTRUCTIN CORPسنة  0778م :أكدت هذه
الدعوى هي األخرى وبصفة رمسية مسؤولية املراجع إجتاه الطرف الثالث وقد كان هلذه الدعوى أمهية كربى يف نشأة
وتطور العديد من املعايري الدولية كمعيار التدقيق الدويل رقم  : ISA701األمهية النسبية ومعيار التدقيق الدويل رقم 971
 :ISAاألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية اليت مل تكن موجودة من قبل )1( ،قضية THE EQUITY FUDINGسنة
 0727م :تضمنت هذه احلالة غش وتالعب إستمر حلوايل عقد كامل ،وقد كشفت هذه القضية ألول مرة إمكانية
الشك يف نزاهة وأمانة اإلدارة العليا.16
هذه القضايا دفعت باملعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  AICPAإىل إنشاء جلنة مسؤوليات املراجع
سنة  0721م و خرج بتقريرها سنة  0728م متضمننا العديد من النتائج أمهها )0( :واجب املراجع يف اإلهتمام
بنظم الرقابة والضبط الداخلية )0( ،البحث عن حاالت الغش واإلحتيال من خالل بذل العناية املهنية وإمتالك
املهارة الفنية املعقولة وإدراكه حلدود مهمته ،كما تضمن التقرير جمموعة إقرتاحات هتدف إلسرتداد ثقة اجلمهور
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باملهنة ،لقد أسقطت هذه املرحلة شرط وجوب اإلفصاح عن أمساء املستفيدين يف عقد التعاقد حىت يكون
باإلمكان مساءلة املدقق وأصبح يكفي أن يكون الشخص املتضرر من فئة تستفيد بعينها من تقرير املراجعة.
 .5المرحلة الثالثة :من  1055م إلى

......

متتد هذه املرحلة إىل الوقت احلاضر الذي أصبح فيه نطاق املسؤولية مطلقا وذلك تأسيسا على ما يُعرف
باملستفيد العادي أو احملتمل (الطرف الثالث) الذي أسقط كأساس ملساءلة املدقق شرطني أساسيني مها النص
الصريح على إسم املستفيد من التدقيق وغرضه اخلاص يف العقد املربم ،األمر الذي ساهم يف توسيع عدد
اجملموعات اليت تدخل ضمن هذا اإلطار ،ويذكر تقرير  The corporoté raportsالصادر  0729م عن معهد
احملاسبني القانونيني إلجنلرتا و ويلز  ICAEWأطراف اجملتمع املايل املتمثل يف اجلمهور من مواطنني ومراكز محاية
املستهلك والبيئة كمستخدمني للمعلومات املالية ،حيث إعترب أن اهلدف األساسي من نشر املعلومات حتقيق
الرفاهية اإلجتماعية غري أن إختالف مستويات إدراك هؤالء املستخدمني وتعدد حاجاهتم يؤثر بصورة مباشرة على
مضمون القوائم املالية وبالتايل تقرير املراجع ،وتعترب قضية  ERNSTSHOSCHEFELDERسنة  0727م نقطة
حتول حيث أوضحت أن جمرد إثبات اإلمهال ليس دليال كافيا على النية اإلجرامية للمدقق مما أجرب على ضرورة
إثبات عنصر العلم لدى املراجع يف حاالت الغش واإلحتيال كأساس لقيام مسؤوليته التقصريية واجلنائية ،وهكذا
صار بإمكان أي طرف ثالث من مستخدمي القوائم املالية املطالبة بقيام املسؤولية إذا ما ثبت أن وقوع الضرر قد
نتج من إعتماده لقرار من قراراته على قوائم مالية مدققة حتمل يف ثناياها أخطاء مادية جوهرية.
وبتفجر الفضائح املالية مع بداية القرن الواحد والعشرون

 00م

يف خمتلف اإلقتصاديات العاملية ،واليت

يرتأسها اإلقتصاد األمريكي ممثال بشركة إنرون للطاقة  ENRONوشركة ورد كوم  WERLDCOMيف قطاع
اإلتصاالت ،شركة  Xeroxيف جمال الطباعة ،والقارة األوروبية من خالل الشركة األوروبية لألغذية
 ،PARMALATباإلضافة إىل الفضائح املالية يف كل من األرجنتني والربازيل ودول شرق آسيا واألزمة املالية لسنة
 0118م ،17فهذه األزمات كان هلا آثار وخيمة على بيئة احملاسبة الدولية جتلت يف إندثار أكرب الشركات احملاسبية
العاملية شركة آرثر أندرسون  ARTHURANDESONلثبوت تورطها يف تالعبات مالية ضخمة ،18وبقدر ما
أظهرت هذه الفضائح براءة السياسات احملاسبية فقد أظهرت إحنطاط السياسات األخالقية ،واخلالصة من كل
هذه التجارب هي خروج اهليئات املهنية بعدة توصيات للعب أدوارها اإلقتصادية واإلجتماعية واإلبالغية*،
وتأسيس للحوكمة احملاسبية بإعتماد قانون ساربانيز أوكسلي  Sarbanes Oxleyسنة  0110م للسيطرة على
التوجهات اإلدارية املنحرفة يف لألجهزة اإلدارية ،والذي كان له أثر يف تطور املعايري الدولية للتدقيق بإعادة صياغة
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تأكيدات الكفاءة واإلستقاللية والنزاهة والسر املهين واملوضوعية وإنتهاج السياسات األخالقية ومنع األعمال
املزدوجة اليت تشمل اإلستشارات املالية واإلشرافية على النظم الرقابية واحملاسبية لدى نفس العميل ومنع األتعاب
الشرطية وحماولة إرشاد املدققني بزيادة الوعي يف إمتهان ومباشرة األعمال بدراسة جماالت قد تكشف وجود أعمال
حمظورة كالغش واإلختالس والتحايل وتبيض األموال وعدم اإللتزام بالقوانني واألنظمة وتأكيد تطوير عمليات
اإلتصال مع اإلدارة وحماولة تبليغ اجملتمع املايل واإلجتماعي والسياسي بدور اهليئات املهنية داخل اإلقتصاديات.
رابع ا :المسؤولية المدنية في تدقيق الحسابات
تضم هذه املسؤولية نوعني من املسؤوليات-:
 .1المسؤولية العقدية في تدقيق الحسابات
تبدأ مهام احملافظ عند إستالمه قرار التعيني إىل غاية إنتهاء مهمته بإعداد التقرير مما يرتتب عليه مسؤوليته ،أين
تتلخص واجبات احملافظ كما تطلبه أصول املهنة بإعالم الوكيل باملعلومات الضرورية عما وصل إليه يف تنفيذ الوكالة
حسب املادة  922من القانون املدين اجلزائري ،فتكون مسؤولية احملافظ إجتاه عملية تعود ألصل العالقة التعاقدية اليت
جتمع الطرفني سواء كانت كتابية أو شفهية (القبول الضمين لتوكيل املهام) ،وهنا تنشأ مسؤولية حق التعويض
حمصورا بني املوكل والوكيل نتيجة ضرر حلقه خلطأ يف األداء كالتقصري واإلمهال أو قبول معلومات تضليلية أو أداء
خدمات ال وجود هلا يف العقد املربم ،فيلزم احملافظ بتعويضه مىت إجتمعت أركان هذه املسؤولية من نشوء اخلطأ
العقدي وحتقق الضرر والعالقة السببية كما تنص عليه املادة  001من قانون املدين ":كل عمل أيا كان مرتكبه
حمدثا ضررا للغري يلتزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض" ،باإلضافة إىل وجود عقد صحيح من حيث شروط
التعاقد (األركان) و وجود النص القانوين لتجرمي اخلطأ فبوجود النص ميكن حتديد قيمة التعويض على حنو معقول،
فاخلطأ العقدي هو أساس هذه املسؤولية" :إن اخلطأ يف املسؤولية التعاقدية هو بذاته واقعة اإلخالل اليت يتكون منها
وينحصر فيها عدم تنفيذ اإللتزام ،وذلك طاملا مل يثبت امللتزم قيام سبب خارجي الذي يدعو إىل النفي ،ويف هذه
احلالة يتبني أن تلك الواقعة وحدها هي كل ما يتعني على طالب التعيني (صاحب الدعوى) إثباته ،وأنه مىت قام
بإثباهتا فإنه يكون من أثبت اخلطأ الذي يبين عليه مسؤولية امللتزم فتقوم به إال يف حالة إثبات اإللتزام بالوسائل دون
حتقق النتائج املرغوبة ،أين جيب على امللتزم (املدقق) اإلثبات يف نفي اإلدعاء بأنه قد بذل من اجلهد و العناية أو
اإلحتياط يف سلوكه ما هو مطابق ملا يسلكه الرجل العادي" ،19فاخلطأ بذلك يرتتب نتيجة اإلخالل بإلتزام تعاقدي
بعدم تنفيذ الواجبات وقت نفاذ وسريان العقد مما يوجب قيام املسؤولية العقدية ما مل يستطع املتذرع بعدم التنفيذ
(املدقق) إثبات إستحالته يف تنفيذ العقد لسبب أجنيب طبقا للمادة  712من القانون املدين":ينقضي اإللتزام إذا
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أثبت املدين أن الوفاء بإلتزامه أصبح مستحيال لسبب أجنيب عن إرادته" ،20لذلك عند توكيل احملافظ يف مهام خاصة
فمن واجبه طلب كتابة عقد حيدد فيه املهنة املطلوبة منه ومدهتا لتنفيذها بالعناية الالزمة ،وعلى هذا األساس يتحمل
احملافظ مسؤولية بقدر جسامة خطأه طبقا للمادة  209من القانون التجاري اجلزائري":مندوبوا احلسابات مسؤولني
سواء إزاء الشركة أو الغري عن األضرار الناشئة عن اخلطأ والالمباالة اليت يكونون قد إرتكبوها يف ممارسة
وظائفهم" ،21وهبذا يعد حمافظ احلسابات مسؤوال إجتاه الكيان أو إجتاه الغري عن كل ضرر ينتج عن خمالفة أحكام
هذا القانون وال يتربأ من مسؤوليته يف ما خيص املخالفات اليت مل يشرتك فيها إال إذا أثبت أنه قام باملتطلبات العادية
لوظيفته وأنه أبلغ جملس اإلدارة باملخالفات وإن مل تتم معاجلتها بصفة مالئمة يف اجلمعية العامة األقرب إنعقادا بعد
إطالعها عليها ،ويف حالة معاينة املخالفة (الوقوف عليها) يثبت أنه أطلع وكيل اجلمهورية لدى احملكمة املختصة.
وجتدر اإلشارة إىل أنه تنشأ مسؤولية احملافظ عن عمل النائب املساعد كما لو كان هذا العمل صدر منه ،فهم
مسؤولني شخصيا وبالتضامن يف إلتزامهم بتعويض الضرر طبقا ملا ينص عليه القانون املدين واألعراف املهنية بنص املادة
 077من القانون املدين":يكون املتبوع مسؤوال عن الضرر الذي حيدثه تابعه بعمله غري املشروع مىت كان واقعا منه يف
حالة تأدية وظيفة أو بسببها ولو مل يكن املتبوع حرا يف إختيار تابعه مىت كانت له عليه سلطة فعلية يف رقابته
وتوجيهه" ،22وتقوم رابطة التبعية مبصدر يك ُفله القانون وليس العقد ألن أفراد اجملموعة جتمعهم وحدة الغاية اليت قام
عليها ،وقضى بأن إتفاقهم على املهمة يضع وسائلهم املستخدمة للهدف املشرتك (الرأي) حتت املسؤولية اجلماعية
هلم ،كما تنص املادة  007من القانون املدين" :إذا تعد املسؤولني عن عمل ضارة كانوا متضامنني يف إلتزامهم بتعويض
الضرر ،وتكون املسؤولية فيما بينهم إال إذا عني القاضي نصيب كل واحد منهم يف اإللتزام بالتعويض" ،23ومبا أن
املسؤولية العقدية َتضع لنفس اإلرادة اليت أنشأة العقد (شروط التعاقد) فيجوز اإلعفاء منها أو تعديل أحكامها إال ما
كان مالزما منها لعمل إجرامي ،فيبطل كل شرط أو أمر باإلعفاء (املادة  028من القانون املدين اجلزائري) ألن الضرر
يف هذه احلالة قد جتاوز املستفيد من التعاقد إىل غريه من أطراف اجملتمع (املسؤولية التقصريية واجلنائية).
 .1المسؤولية التقصيرية في تدقيق الحسابات
إن حمافظ احلسابات يقوم بعمله بناءا على العقد اجلاري بينه وبني العميل ،واإلشكال املطروح :هل يرتبط عمل
احملافظ بأي إلتزام إجتاه الغري الذين إعتمدوا على تقاريره واليت وقع احملافظ على صحتها كأساس إلَتاذ قراراهتم؟.
إن املسؤولية التقصريية وجدت حلماية مصلحة اجلمهور وفق نص املادة  000من القانون املدين" :اجلرم املدين هو
كل عمل مضر مبصلحة الغري عن غري قصد" ،وهي املصلحة الشرعية الكلية للمجتمع وأفراده هم أطراف ال ميلكون عقدا
لكنهم معروفني لطريف العقد ،ولديهم حقوق ومنافع حمددة بناءا على العقد املربم بني احملافظ والشركة ،وهذا يدل على أن
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احملافظ مسؤول مسؤولية تقصريية إجتاه من تضرر غري أنه جيب إثبات الضرر سواء كان مباشرا أو غري مباشرا أو ماديا أو
معنويا ،كما جيب أن يكون هناك تقصري من جانب احملافظ كان السبب يف نشوء الضرر فيلزم احملافظ بتعويضه ،تتجه
بعض الدول إىل عدم اإلقرار مبسؤولية املدقق إجتاه الغري لعدم وجود العالقة التعاقدية إال إذا علم الغرض من مصادقته على
احلسابات اخلتامية ،كما أن احملافظ غري مسؤول عن أخطاء من سبقه يف عدم إكتشاف التالعب أو سوء التسيري إال أنه
عليه إعالم مجيع األطراف املعنية (قانونية وإقتصادية) هبذا اإلكتشاف ،وبالتايل تتقرر هذه املسؤولية نتيجة األخطاء املنبثقة
عن اإلمهال والتقصري حيث ميكن تقسيم أنواع األخطاء اليت تكون أساسا يف قيامها إىل )0( :24اخلطأ التافه (العفوي):
وهو التحريف الناتج عن إستبعاد غري متعمد ملعلومات معينة كأخطاء فهم إجراءات الرقابة والضبط الداخلي وأخطاء
اجلمع والتسجيل والتقييم ،فهذه األخطاء ال تؤثر على متخذ القرار فوجودها كعدمه ،وبالتايل يصح إذا إرتكبه الشخص
احلريص على شؤونه الساهر على مصاحله ويف هذه احلالة ترفع املسؤولية عن احملافظ وال حيق التعويض )0( ،25اإلمهال أو
التقصري اليسري :يعرف اإلمهال على أنه اإلمتناع عن أداء العمل عن َتاذل وكسل أو الالمباالة ،وهو الذي يرتكبه الفرد
العادي عند قيامه بشؤونه اخلاصة ،وهنا يكون احملافظ مسؤوال عن تقصريه ولو إرتكبه إجتاه نفسه كعدم بذل العناية املهنية
املعقولة يف أداء املهام املهنية ملهنة املراجعة )7( ،التقصري اجلسيم :وهو التحريف الناتج عن إستبعاد متعمد ملعلومات أو
إفصاحات (تزوير ،تبذير ،إخفاء... ،إخل) نتيجة عدم مراعاة احلد األدىن لدرجة العناية املهنية ،مما يدل على عدم
الالمباالة حنو الواجب املهين (اإلطاحة بشرف املهنة) ،ونتيجة أن احملافظ ال يستطيع أن جيهل حبكم علمه وخربته
وكفاءته تزييف الوقائع املنشورة أو املعروضة عليه وذلك بسبب طبيعة الوظيفة أو املهنة اليت يشغلها ،وهذا النوع ال ميكن
التغافل عنه ويعود تقدير هذا التقصري إىل القضاء واهليئة التنظيمية للمهنة الذين يدرسون ما تقضي به أعراف املهنة وأصوهلا
ويلتمسون املالبسات والظروف اخلاصة لكل مؤسسة ولكل حالة على حدى.
إن معيار القياس لنوع اخلطأ أو التقصري لألنواع السابقة يف مفهوم القانون (املسؤولية التقصريية) ويف جمال تدقيق
احلسابات هو معيار يرتاوح بني الشخص احلريص جدا والشخص العادي الذي يتحمل خطأه و لو كان تافها،
وبذلك يُعرف القانون الشخص العادي يف نظره" :على أنه سلوك وتصرف رجل املهنة املعتاد ،فهو من عني الطبقة

والطائفة اليت ينتمي إليها أقرانه ،وإذا وجد يف نفس الظروف اخلارجية العامة اليت أحاطت الفعل الضار ألَتذ نفس
جمرى األحداث ،فيقاس سلوك (فعل) املدعى عليه (املدقق) على أهل فئته مدققا قانونيا كان أو متعاقدا ،داخليا أو
خارجيا أو متخصصا يف نوعه اخلاص ،فاملعيار الذي يقاس به خطأه املهين هو معيار واحد ذلك ألن اإللتزام الذي
أبرمه هو إلتزام ببذل العناية املهنية والفنية اليت تفرضها أصول املهنة" ،26واإللتزام ببذل العناية املهنية قررته بصفة عامة
املادة  070من القانون املدين" :يف اإللتزام بعمل إذا كان املطلوب من املدين أن حيافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته
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أو أن يتوخى احليطة واحلذر يف تنفيذ إلتزامه ،فإن املدين يكون قد أوىف بإلتزامه إذا بذل يف تنفيذه من العناية كل ما
يبذله الرجل العادي و لو مل يتحقق الغرض املقصود ،وهذا ما مل ينص القانون أو اإلتفاق على خالف ذلك"،27
وبذلك يلتزم احملافظ ببذل العناية املهنية الواجبة دون الوصول إىل نتائج حمددة أو مرغوبة أو مضمونة (املسؤولية عن
الوسائل دون النتائج) ،إذ املهم يف هذا النوع من اإللتزامات هو مقدار العناية الواجب بذهلا من جانبه وهي يف العادة
عناية الرجل العادي ،فإذا ما ثبت بذله هلا يكون احملافظ قد نفذ إلتزامه حىت و لو مل حيقق النتيجة املطلوبة من اإللتزام،
ويف احلقيقة فإن مقدار العناية الواجب بذهلا يزيد أو ينقص تبعا ملا ينص عليه القانون أو اإلتفاق وطبيعة شخصيات
األفراد ،من جانب آخر ،حدد القانون  10-01املؤرخ يف  0101/17/07م مسؤوليات اخلرباء احملاسبني وحمافظي
احلسابات واحملاسبني املعتمدين حيث أوضح أن حمافظ احلسابات يلتزم بتوفري الوسائل دون النتائج ،وبالتايل يعترب كل
من اخلبري احملاسب واحملاسب املعتمد أثناء ممارسة مهامهم مسؤولني مدنيا إجتاه زبائنهم يف احلدود التعاقدية.
خامس ا :المسؤولية الجنائية في تدقيق الحسابات
لقد نص قانون العقوبات على إعتبار األفعال التالية أفعاال جترميية وحدد هلا عقابا خاصا يف مواده ،و هذه
اجلرائم** هي )0( :التزوير :يشتمل التزوير على تغيري احلقيقة يف شيء موجود أصال بفعل مادي إما باإلضافة يف
بيان أو حذفه أو حموه بإحدى الطرق اليت نص عليها القانون (التقليد واإلصطناع ،التزييف ،الرتويج من إصدار
وتوزيع... ،إخل) ،وبذلك ال يشتمل التزوير على تغيري للحقائق يف الوثائق اليت ال ميكن اإلستناد إليها يف ممارسة
عمل أو إلثبات حق،كما ال يقوم التزوير إذا أتى على بيانات ثانوية أو تكميلية مل يكن العقد حمل إثبات هلا،
فالتزوير يقوم نتيجة اإلدالء بتصريح كاذب إلحدى اهليئات اإلدارية العمومية فهو سرد لواقعة أو تعبري عن إرادة
بتقدمي الوثائق املزورة كدليل وقرينة إثبات لتدعيم املزاعم ،وقد إستقر الفقه على تعريف التزوير املادي بأنه كل
تغيري للحقيقة يف حمرر بطريقة ترتك فيه أثرا يدركه احلس وتقع عليه العني ،سواء بالزيادة أو احلذف أو التعديل أو
إنشاء حمرر ال وجود له يف األصل ،أما التزوير املعنوي فهو كل تغيري للحقيقة يف مضمون احملرر يف معناه وظروفه
ومالبساته تغيريا ال يدرك البصر أثره جلعل الواقعة الكاذبة وغري املعرتف هبا واقعة صحيحة ومعرتف هبا ،فليس من
اجلائز أن يصطنع اإلنسان لنفسه دليل إثبات بنفسه )0( ،اإلتالف :يتحقق اإلتالف هبالك الشيء وإعدامه
والقضاء عليه ،ويشمل اإلحراق والتمزيق الكامل والتفكيك التام ،وبذلك خيتلف اإلتالف عن اإلضرار يف بلوغ
احلد الذي يفقد الشيء قيمته ومعناه وصالحيته النهائية ،وهذا الفعل جمرم حسب املادة  098من قانون العقوبات
يف مرتبة اجلناية عندما يتعلق األمر بالوثائق والسجالت والعقود والسندات وكتابات الضبط )7( ،اإلحتجاز بدون
وجه حق و اإلخفاء :إن الركن املادي يف هذه اجلرمية هو األضرار النامجة عن تعطيل املصلحة اليت أعد العقد أو
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األصل املادي خلدمتها ،و مثاله يف تدقيق احلسابات إحتفاظ املدقق بسجالت املؤسسة إىل غاية تعطيل أعماهلا،
وتفويت فرص إقتصادية متاحة أمامها أو تعريضها لقضايا قانونية ،وال يشرتط يف هذا النشاط اإلجرامي حتقق ضرر
فعلي للمؤسسة فرفع اإلحتجاز ال ينفي القيام بالفعل )1( ،الرشوة :يقصد بالرشوة وما يف حكمها اإلجتار بالوظيفة
واإلخالل بواجب النزاهة الذي يتوجب على كل من يتوىل أداء خدمة عامة اإللتزام به ،وتأخذ الرشوة عدة
أوصاف كإساءة إستغالل املهنة أو قبض عموالت من صفقات املؤسسة واإلثراء غري املشروع واليت من شأهنا أن
تؤثر يف تدقيق شركة معينة أو معاملة إقتصادية أو يف سري إجراء له صلة مبهام املدقق )9( ،التدليس :وهو تعزيز
الكذب بأدلة مادية ومظاهر خارجية تساهم يف إقناع الغري لتحقيق مكاسب غري مستحقة.28
ويف جمال تدقيق احلسابات ،ميكن تعداد األفعال اليت قد توجب القيام املسؤولية اجلنائية يف العناصر التالية:
توزيع أرباح صورية غري مطابقة حلالة الشركة احلقيقية )0( ،نشر وقائع كاذبة حلمل اجلمهور على اإلكتتاب باألسهم أو
()0

إسناد قرض ودرايته هبا نتيجة مهنته العامة )7( ،تعظيم ميزانية أو تقدمي تقارير غري مطابقة للواقع (التواطؤ) واليت ال
تعكس طبيعة وحالة املركز املايل للمؤسسة )1( ،أخطاء يف تعديل الرأمسال اإلجتماعي إللغاء احلقوق املتميزة للمسامهني
األقلية وموافقة احملافظ عليها هبدف املساس برأمسال الشركة بتحويله أو اإلنقاص منه مستقبال )9( ،إدراج بيان كاذب
واملساعدة يف إعداد دفاتر أو قيود صورية أو إخفاء أو إتالف جزئيا أو كليا للسجالت احملاسبية للمؤسسة قيد
التدقيق )7( ،إستعمال ممتلكات املؤسسة ملصلحة احملافظ الشخصية أو دفع مصاريفه الشخصية بتضخيم مصاريف
التنقل واإليواء )2( ،اإلستيالء على وثائق املؤسسة أو متلكها أو إخفائها كضمان بدعوى عدم دفع األتعاب)8( ،
إستغالل دفاتر وسجالت املؤسسة أو وضعيتها اإلقتصادية لتحقيق مزايا ومصاحل شخصية أو لصاحل مؤسسات أخرى
ميلك فيها احملافظ أو أقاربه مصاحل شخصية كالبيع املضر لسلع وأصول املؤسسة لصاحل تلك املؤسسات لتحسني
الوضعية املالية للمؤسسة قيد التدقيق ،فهذا البيع ما كان ليتحقق يف احلاالت العادية لوال مهنة التدقيق )7( ،عدم
التصريح يف حالة إكتشاف غش أو تزوير أو إختالس ملمتلكات املؤسسة أو حالة وجود قروض ومهية إىل وكيل
اجلمهورية اليت على أساسها كان يفرتض حتريك الدعوى العمومية بنص املادة  871من القانون التجاري.29
يتحمل املسؤولية اجلزائية عن كل تقصري
ويف حالة إرتكاب أحد أعضاء املهن احملاسبية هلذه املخالفات فإنه ّ
يف القيام باإللتزام قانوين وفق ما تضمنه القانون رقم  ،10-01وذلك بتوقيع العقوبات التالية )0( :غرامات مالية يف
حالة املمارسة غري الشرعية للمهنة أو يف حالة التوقيف املؤقت أو النهائي ترتاوح بني  911ألف دينار و  0مليون
دج )0( ،ويف حالة العودة يعاقب املرتكب باحلبس املؤقت ملدة ترتاوح بني  17أشهر و سنة واحدة وبضعف الغرامة
املالية ،كما يعد ممارسا غري شرعي للمهنة كل شخص غري مسجل يف اجلدول أو مت توقيف مؤقت لتسجيله أو
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شطبه من اجلدول ويواصل يف أداء العمليات املنصوص عليها قانونا ،وكذا يعد ممارسا غري شرعيا للمهنة كل من
ينتحل إحدى هذه الصفات أو التسميات لشركات اخلربة يف احملاسبة.
سادس ا :المسؤولية التأديبية في مجال تدقيق الحسابات
تتميز املراجعة بطبيعتها اإلجتماعية نتيجة الثقة العامة والقانونية يف أعضائها ،فمدى قبول اجملتمع هلا
يتحدد بالقيمة املضافة جلودة خدمات أعضائها ،فاملمارسني هلا يشرتط توفرهم على اخلصائص الشخصية واملهنية
واألخالقية اليت توفر هلم الكفاية والقناعة عند تأدية أعماهلم ومواجهة أية خماطر حمتملة أو إحنرافات سلبية يف
األداء قد تفرضه البيئة اخلارجية ،فنظرا حلساسية املهنة عمد هؤالء املمارسون املهنيون إىل إنشاء هيئات وجتمعات
تنظيمية (نقابة جتمع املمارسني للمهنة) متثل قوة مهنية تتكافل إجتماعيا فتكون غايتها بذلك )0( :محاية املستوى
العلمي والعملي للمهنة )0( ،تأمني درجة رفيعة من اخلدمات املهنية )7( ،حتديد إجراءات العمل املعروفة والكفيلة
برتقية األعمال )1( ،احملافظة على حقوق احملافظني من تعسف بعض اجلهات اإلدارية واإلجتماعية.
كما تنص القوانني واللوائح التنظيمية هلذه النقابات على احملاكم التأديبية اليت تتميز بتنظيمها اخلاص
وتكون أحكامها الصادرة سارية النفاذ وغري قابلة للطعن ،واملتعلقة بكل عضو خيل بواجباته أو حيط من قدر
مهنته ،وعلى الرغم من أن هذه اجملالس التأديبية ال متلك حق أو سلطة توقيع اجلزاء اجلنائي على الفرد املخالف
لقواعدها إال أن هلا توقيع جزاءات من نوع خاص إبتداءا من اإلنذار والتوبيخ إىل التوقيف عن ممارسة املهام ملدة
معينة أو شطب إسم املمارس املخالف لقوانينها من جداول األعضاء املرخص هلم مبزاولة املهنة بصفة هنائية ،وعلى
هذا فإن املسؤولية التأديبية/األدبية/األخالقية تقوم نتيجة إخالل الشخص املنتمي إىل هيئة أو مجعية نقابية
بالواجبات والقواعد األخالقية اليت يلقيها على عاقته هذا اإلنتماء ،والذي يستوجب جزاءا أدبيا بعيدا عن دائرة
القانون ،ومن هنا فإن املسؤولية األدبية إلتزام عام ينشأ من أصل أخالقي أو طبيعي أو واجب أديب والذي يرسم
للشخص املسؤول السلوك الذي جيب أن يتخذه حنو غريه من العامة ،فتتوىل مراقبته جلنة السلوك أو غرفة التأديب
أو جملس التحكيم اليت نص عليها التنظيم املهين على إنشائها ،وَتتص هذه الغرفة يف اجملال التحكيمي بدراسة أي
نزاع تقين أو أديب أو أخالقي نتج عن تفسري القوانني واللوائح السارية على األعمال املهنية أو اإلخالل بالواجبات
املهنية أو األخالقيات أو املخالفات لألحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة عليهم ،وبذلك يشتمل تطبيق العقوبات
املتفاوتة على أعضائها املنتمني هلا فقط ،حيث تضمنت نقابة املراجعني الوطنية دستور املهنة من واجبات
واإلخالل باألمانة املهنية كما يلي )0( :على احملافظ الكشف عن كل حقيقة مادية يعلمها أثناء تأدية املهام و
أال يسمح بإرتباط إمسه بأية تقديرات ملعامالت أو أحداث مستقبلية بطريقة قد حتمل على اإلعتقاد بأنه يشهد
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بصحة هذه التقديرات أو التنبؤات وحتققها )0( ،أن يذكر يف تقريره كل حتريف يف السياسات أو متويه يف األوراق
واملستندات والسجالت )7( ،إذا أمهل مهنيا خطوات العمل أو التقارير )1( ،إذا أبدى رأيا مع عدم حصوله على
املستندات الكافية لتأييده )9( ،احلصول على أعمال املهنة بطريقة تتناىف وأساسياهتا ،كما مينع عليه إبرام كل عقد
أو أداء عمل منايف للمنافسة أو تبىن إسرتاتيجية تنافسية مهما كانت طبيعتها أو موضوعها هتدف باإلستئثار يف
ممارسة املهنة كتطبيق شروط غري متكافئة األتعاب لنفس اخلدمات )7( ،اإلخالل بتصرحياته أو إشرتاكاته السنوية،
( )2اإلشرتاط لتوقيع العهدة ثالثية السنوات يف قبول العمالء اجلدد أو لإلستمرار مع العمالء احلاليني يف تدقيق
حساباهتم السنوية إبرام عقود لعهدات مستقبلية أو تأدية خدمات إضافية ليس هلا صلة باملوضوع التدقيق القانوين
السنوي ،ويستثين من هذا احلظر املمارسات واإلتفاقات الناجتة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي حمل ترخيص،
وثبت أهنا تؤدي إىل تطوير مهين أو تقين أو إقتصادي أو يف حتسني األداء وتسمح بتعزيز الوضعية اإلجتماعية
للمهنة )8( ،خيانة األمانة والسر املهين (شرف املهنة) :إن خيانة األمانة تتعلق بكل شخص تتوافر له مبناسبة
مهنته معلومات إمتيازية فيتعمد اإلدالء هبا إىل مؤسسات أخرى كاملنافسني أو العمالء أو البنوك هبدف تبين
إسرتاتيجيات ضدها أو إجناز عمليات معها أو منح قروض هلا أو شراء أسهم أو سندات من هذه املؤسسة قبل
طرحها لعامة اجلمهور ،فاملقصود بإفشاء السر املهين هو إستغالل معلومات صحيحة عن املؤسسة جيهلها الغري يف
سبيل إجناز عمليات مالية أو إقتصادية معها ،فمصدر حتصيل املعلومات هو مبناسبة املهنة ،فقد إكتسب احملافظ
حق اإلطالع عليها بعنوان مهين ،و كمثال عن ذلك علم احملافظ حبكم املهنة أو بسببها بإقبال املؤسسة على
عملية إقتصادية سرتفع من قيمة أسهمها مستقبال ،فيعلم املؤسسات املنافسة للدخول معها إىل املناقصة لتعطيل
العملية اإلقتصادية أو حالة إعالم املضاربني أو عمالء يف البورصة ببيع أسهمهم أو سندات تنتمي للمؤسسة حمل
التدقيق ،وذلك قبل نشر قوائم مالية سيئة كانت ستؤدي يف احلالة العامة إىل َتفيض قيم هذه األسهم والسندات
نتيجة تدهور املركز املايل للمؤسسة أو تدهور نشاطها اإلقتصادي ،وذلك لتجنب املنتفعني من املعلومات قبل
غريهم من أية خسائر قد حتيط أو متس مبصاحلهم اإلقتصادية ،ويشرتط يف جرمية خيانة األمانة توافر )0( :العلم
بأسرار املؤسسة قيد التدقيق )0( ،احليازة على معلومات إمتيازية هلا إنعكاس على املؤسسة وحميطها )7( ،إستغالل
املعلومات اإلمتيازية يف حتقيق مكاسب شخصية أو لصاحل الغري )1( ،إن جترمي هذا العمل يعود إىل التدخل يف
السوق جبعله بدون خماطرة حبكم إطالع الغري املستفيد من املعلومات قبل غريه وحيازهتا هلا قبل صدورها من هيئة
يتحمل حمافظ احلسابات املسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية حىت بعد
رمسية كالبورصة أو البنك املركزي ،وهبذا ّ
إستقالتهم من مهامهم عن كل خمالفة أو تقصري تقين أو أخالقي يف القواعد املهنية عند ممارسة وظائفهم ،وتتمثل
العقوبات التأديبية اليت ميكن إَتاذها وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورهتا يف )0( :اإلنذار )0( ،التوبيخ)7( ،
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حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو هنائيا (التوقيف املؤقت ملدة أقصاها  17أشهر) )1( ،سحب اإلعتماد ،ويقدم
كل طعن ضد هذه العقوبات التأديبية أمام اجلهة القضائية املختصة طبقا لإلجراءات القانونية املعمول هبا وحتدد
درجات األخطاء والعقوبات اليت تقابلها عن طريق التنظيم املهين.30
خالصة
إن تطور مفاهيم الغش واإلختالس يف العصر احلديث ونتائجها اخلطرية على إستقرارية اإلقتصاديات
وكياناهتا السياسية جعل السلطات التشريعية تفرد هلا قوانني وأحكام خاصة ومستقلة لضبطها يف خمتلف صورها،
وتقرير خمتلف العقوبات والتدابري اإلحرتازية األمنية الضرورية حلماية إقتصادياهتا ،ويعترب املدققون أحد أهم هذه
اآلليات ،إال أن اإلجتاه العام لألي العام وألطراف اجملتمع املايل هو توجيه يد اإلهتام إىل املدققني وحتميلهم كامل
املسؤولية يف فشلهم يف إكتشاف اجلرائم اإلقتصادية يف القطاع األعمال ،وحىت املشاركة الفعلية يف تكوينها ،األمر
الذي جعل احملاكم والسلطات القضائية تقف حائرة بني تقرير مسؤولية املدققني حسب ما تنص عليه املعايري
املهنية الصادرة عن اهليئات املهنية الدولية اليت تعمل على توجيه املدققني حنو دراسة جماالت حمددة من أساليب
الغش واإلحتيال وتأكيد ضرورة اإللتزام باملعايري املهنية واألخالقية ومعايري العمل امليداين ،يف تتجه النصوص
القانونية الصارمة إىل زيادة املتطلبات املهنية كنتيجة لضغوطات خمتلف أطراف اجملتمع املايل كإنعكاس لتعرضهم
ألضرار مادية مباشرة وغري مباشرة وحرصا منهم على محاية الثروة القومية.
النتائج والتوصيات
 تعترب املسؤولية واجب مهين وأديب وأخالقي وإجتماعي وقانوين يعكس اإلرادة احلرة يف املمارسة،فاملسؤولية حاجة ضرورية تفرضها اإلمتيازات املهنية املمنوحة هلذا النوع من املهن واألشخاص ،وبالتايل ما يقابل
هذه احلقوق (األلقاب) املمنوحة هلؤالء األشخاص هي املسؤولية (القيود)؛
 إن تعرض املدقق لعدة ضغوطات من مصادر خمتلفة يستلزم وجود نصوص قانونية صرحية اللفظ ال تقبل التأويلأو القياس أو اإلفرتاض وتعليمات مهنية واضحة املعامل تضمن توفري احلماية وتطوير املهنة للعب دورها كما ينبغي وتكفل
معاقبة أية جهة حتاول التدخل أو الضغط إلبداء رأي خمالف لوجه احلقيقة قبل املناداة بقيام أية مسؤولية كانت؛
 إن تبصري التشريع والقضاء وتوعية اجملتمع املايل واإلجتماعي مبسؤوليات وواجبات املدققني وتفسرياإلجتاه الصحيح للمسؤولية حيتاج إىل إثارة إهتمام اهليئات املهنية املختصة للعب أدوارها بالتفاعل مع خمتلف
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

55

المسؤولية في تدقيق الحسابات ما بين المعايير الدولية للتدقيق وتوجهات البيئة التشريعية في الجزائر
أ.د .مجيد شعباني و أ .محمد السعيد سعيداني و أ .أحمد بكاي

السلطات الوزارية الوصية والرقابية األخرى ،اليت وإن كانت تعمل على إصدار نصوص ولوائح قانونية عصرية
وحديثة حلماية اإلقتصاد الوطين فإهنا تبقى عاجزة وقاصرة على الولوج إىل مجيع نواحي وخبايا األنشطة اإلقتصادية
لتظهر مهمة املراجعني يف إلزام املؤسسات اإلقتصادية بتطبيق هذه النصوص ميدانيا مما يعين تقاسم هذه املسؤولية
مع اجملتمع ممثال بالقانون واهليئات األخرى؛
 إن التدقيق احلديث يتعرض ملخاطر ال ميكن جتنبها وهي عدم إكتشاف املخالفات للقوانني واألنظمةوخمتلف أنواع اجلرائم اإلقتصادية بالرغم من التخطيط اجليد لعملية املراجعة ،إال أن إشكالية قيام املسؤولية قد
ترتبط بظروف التدقيق يف حد ذاهتا (العينات ،األمهية النسبية ،أدوات إختبارية غري مالئمة ،حكم شخصي غري
مالئم ،إستخدام النظم اخلبرية من قبل املؤسسات ،توقيت غري مناسب...،إخل) ،ففي معظم احلاالت اليت يتعرض
فيها املدققون للمحاكمة هي ناجتة عن عدم القدرة على إكتشاف التالعب واإلختالس لذلك تطلب منهم املعايري
الدولية إنتهاج السلوك الرشيد بزيادة املمارسة بنوع من التشكك املهين وصناعة اليقظة والتبصر يف سلوكهم؛
إن تربير بعض املهنيني واملنظمات املهنية يف نفي املسؤولية بأن عملية توسيع نطاق برامج العملستنعكس سلبا على تكاليفها (نظرية التكلفة واملنفعة) ال أساس له من الصحة ،فهذا التربير ال جيد له أذانا
صاغية لدى خمتلف املستخدمني للمعلومات املالية واألطراف اإلقتصادية بدعوى حتملهم هلذه التكاليف ،وهبذا
تقوم مسؤولية املدققني كاملة يف عدم إكتشاف عمليات الغش والتحايل يف مجيع مراحل إعداد القوائم املالية؛
 إن السوابق واألحكام القضائية وإن كان هلا الفضل يف إرساء قواعد ومبادئ هلا أثرها يف مهنة التدقيقإال أنه ال ميكن اإلعتماد على عليها كآلية تطورية يف إصدار املعايري املهنية للتدقيق لألسباب التالية :يف)0( :
صعوبة الربط بني احلاالت واألحكام القضائية وتنسيقها حبيث تتكامل يف وحدة واحدة كنظرية أو منهاج علمي
يوفر األرضية النظرية والقانونية املناسبة )0( ،عدم وجود ضمان بأن هذه األحكام تغطي مجيع احلاالت واجلوانب
إلختالف احلاالت والظروف اليت ال تتحقق إال بتطابق عناصرها؛
 على اجلمعيات املهنية القيام بالبحث عن وسائل جديدة لضبط أخالقيات املهنة فضال عن تطوير وتعديلمعايري التدقيق ومعايري احملاسبة الدولية املعمول هبا حاليا بشكل يقلل اخليارات الكثرية اليت متكن املتالعبني من إستغالهلا
بشكل خمالف ،مبعىن آخر إنشاء دستور ألخالقيات املهنة يف اجلزائر حيث على إتباع مبادئ أخالقيات املهنة بدال من
املنهجية اليت تعتمد على القوانني ألغراض التدقيق ،إنطالقا من هذه املنهجية جيب أن يصبح اهلدف الرئيسي ملعايري
التدقيق هو إبداء الرأي عن األحداث اإلقتصادية يف القوائم املالية يف ظل التقيد بأخالقيات املهنة.
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الملخص

، اليت قامت اجلزائر بإصدارها يف اآلونة األخريةNAA هتدف هذه الدراسة إىل عرض املعايري اجلزائرية للتدقيق
إضافة إىل ذلك هدفت دراستنا أيضا، وهذا من خالل توضيح حمتوى هذه املعايريوهدف املدقق من خالل كل معيار
 "التأكيدات اخلارجية" واملعيار: واملوسوم بـ505 إىل إظهار أوجه االختالف والتشابه بني املعيار اجلزائري للتدقيق رقم
.6002  والذي يعترب من بني إصدارات اجملموعة األوىل ملعايري اجلزائرية للتدقيق لسنة،الدويل للتدقيق املوافق له
 مل يتبع بالتفسريات اليت توضح املعيار وكيفية505 وخلُصت الدراسة إىل أن املعيار اجلزائري للتدقيق رقم
 غري أنه هناك بعض االختالفات ليس هلا تأثري على تغري مضمون،تطبيقه كما هو احلال بالنسبة للمعيار الدويل
.املعيار وإمنا هذه االختالفات يف املصطلحات فقط
" 505  املعيار رقم،ISA  معايري الدولية للتدقيق،NAA  معايري اجلزائرية للتدقيق:الكلمات المفتاحية
. املدقق،"التأكيدات اخلارجية
Résumé
Le but de cette étude est de présenté les normes algériennes d’audit NAA que l’Algérie
a été publiée récemment et pour préciser le contenu de ces normes et le but de l’auditeur par
chaque norme. Et notre visait également a montrer les différences et similitudes entre la
norme algérienne d’audit N 505 qui a été nommé "Confirmations Externes" et la norme
internationale d’audit approuvées, qu’elle a été parmi la première série de publication des
normes algériennes d’audit pour l’année 2016.
L’étude a conclu que la normes algérienne d’audit N 505 n’est pas suivi par des
explications et son application dans la réalité comme le cas de la normes internationale, et il y
a quelques différences n’influent sur le changement de fond de la norme, mais ces différences
sont dans certains des termes seulement
Mots clés: Normes algériennes d’audit NAA, normes international d’audit ISA, Norme
N 505 "Confirmations Externes", Auditeur.
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مقدمة
قامت اجلزائر بإصالحات مهمة على مستوى احملاسبة والتدقيق ،حيث قامت باالنتقال من املخطط
احملاسيب الوطين إىل النظام احملاسيب املايل والذي بدأ تطبيقه ابتدءا من سنة  ،6000إضافة إىل ذلك قامت بإصدار
القانون  00-00املتعلق مبهنة خبري حماسب حمافظ حسابات وحماسب معتمد .ومبا أن هناك ارتباط وثيق بني
احملاسبة والتدقيق ،كان البد من إعادة النظر يف القوانني املنظمة ملهنة التدقيق ،لذا بدأ التفكري يف إنشاء معايري
تالئم البيئة اجلزائرية من أجل حتسني ممارسة مهنة التدقيق ،وهذا ما حدث ما قامت به اجلزائر بإصدار ثالث
مقررات من خالل مبادرة اجمللس الوطين للمحاسبة  CNCاملتمثلة يف معايري جزائرية للتدقيق  NAAوهي مستوحاة
من املعايري الدولية للتدقيق  ،ISAومن بني املعايري اليت مت إصدارها جند املعيار " 505التأكيدات اخلارجية" الذي
يبني كيفية تصور ووضع حيز التنفيذ إجراءات التأكيد اخلارجي هبدف احلصول على أدلة مثبتة ذات داللة
ومصداقية ،ومن هذا املطلق تتضح معامل إشكالية الورقة البحثية على النحو التايل:
اإلشكالية الرئيسية للدراسة:
ما مدى توافق المعيار الجزائري للتدقيق رقم " 505التأكيدات الخارجية" مع نظيره الدولي ؟
أهدف الدراسة:
تتمثل أهداف لورقة البحثية يف النقاط التالية الذكر:
 التعرف على معايري اجلزائرية للتدقيق؛
 حتديد نطاق وهدف املدقق من كل معيار جزائري للتدقيق؛
 االطالع على الطرق واألساليب املتبعة من طرف املدقق يف تكييفه للمعيار اجلزائري للتدقيق رقم 505
"التأكيدات اخلارجية" مع مهمته؛
 معرفة مميزات املعيار اجلزائري للتدقيق رقم " 505التأكيدات اخلارجية" مع نظريه الدويل.
منهج الدراسة:
لإلجابة على خمتلف التساؤالت املطروحة واإلحاطة جبوانب املوضوع اعتمد الباحثني على املنهج الوصفي التحليلي
يف اجلانب النظري من أجل اإلجابة بقدر اإلمكان على اإلشكال الرئيسي والتساؤالت الفرعية حيث اعتمد الباحثني
على تغطية اخللفية النظرية اليت يرتكز عليها البحث ،ويتم ذلك من خالل التطرق إىل خمتلف األدبيات النظرية للبحث.
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تقسيمات الدراسة:
قمنا بتقسيم موضوع حبثنا إىل حمورين على النحو التايل:
 المحور األول :عرض مقررات املتضمنة ملعايري اجلزائرية للتدقيق ؛
 المحور الثاني :أوجه التشابه واالختالف بني املعيار اجلزائري واملعيار الدويل للتدقيق.
أوال :عرض مقررات المتضمنة لمعايير الجزائرية للتدقيق
أصدرت الوزارة املالية من خالل اجمللس الوطين للمحاسبة ) (CNCثالثة مقررات تتضمن معايري التدقيق
اجلزائرية ،حيث تبنت اجلزائر  06معيار وطين إىل حد اآلن .وسنتناول يف هذا احملور شروحات خمتصرة ملا جاء يف
املقررات احلاملة للمعايري اجلزائرية للتدقيق ،من خالل التطرق ما يعاجله كل معيار على حدى.
 .1شرح مختصر للمقرر رقم ( )000المتضمن لمعايير التدقيق الجزائرية األربعة األولى
طبقا للمقرر رقم  000املؤرخ يف  00فيفري  0002املتضمن أول إصدارات املعايري اجلزائرية للتدقيق،
ووفقا للمادة األوىل فقد مت وضع حيز التنفيذ  0معايري ،حيث تستهدف هذه املعايري الكشوف املالية ومجيع

أشكال مهام التدقيق قانونية كانت أو تعاقدية ،وتشمل:0

.1.1المعيار الجزائري للتدقيق" 010اتفاق حول أحكام مهام التدقيق" :يعاجل هذا املعيار واجبات املدقق

(حمافظ احلسابات أو املدقق املتعاقد) لالتفاق مع اإلدارة وعند االقتضاء معا ألشخاص القائمني على احلكم فيا
ملؤسسة ،حول أحكام مهمة التدقيق .كما خيص املعيار كل مهام تدقيق الكشوف املالية التارخيية الكلية أو اجلزئية
وكذلك املهام امللحقة ،مع وجود بعض اخلصائص فيما خيص التدقيقات املتكررة أو تدقيقات الكيانات الصغرية.
أما هدف املدقق هو قبول ومتابعة مهمة التدقيق فقط يف احلاالت اليت تكون الشروط اليت سيجرى التدقيق على
أساسها قد مت االتفاق عليها :ضمان أن الشروط املسبقة للتدقيق جمتمعة ،وبعد التأكد من وجود تفاهم مشرتك
بني املدقق واإلدارة ،وعند االقتضاء القائمني على احلكم يف املؤسسة ،على أحكام مهمة التدقيق .جيب على
املدقق أن يطلب من الكيان تأكيد موافقته على األحكام والشروط املعروضة يف رسالة املهمة .جيب أن يدون يف
ملف عمله كل اختالف حمتمل.
.0.1المعيار الجزائري للتدقيق  " 505التأكيدات الخارجية" :يعاجل هذا املعيار استعمال املدقق إلجراءات
التأكيد اخلارجية هبدف احلصول على أدلة مثبتة .أما هدف املدقق الذي يلجأ إىل إجراءات التأكيد اخلارجي هو
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تصور ووضع حيز التنفيذ هذه اإلجراءات هبدف احلصول على أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية ،وسنتطرق له
بالتفصيل يف احملور الثاين باعتباره أساس هذه الدراسة.
.1.1المعيار الجزائري للتدقيق" 560أحداث تقع بعد إقفال الحسابات واألحداث الالحقة" :يتطرق هذا

املعيار إىل التزامات املدقق اجتاها ألحداث الالحقة إلقفال احلسابات يف إطار تدقيق الكشوف املالية .قد تتأثر
الكشوف املالية ببعض األحداث اليت تقع بعد تاريخ إقفال احلسابات ويتعلق األمر باألحداث الواقعة :بني تاريخ
إعداد الكشوف املالية) تاريخ إقفال احلسابات (وتاريخ تقرير املدقق ،وبعد تاريخ تقريره إىل غاية تاريخ اعتماد
الكشوف املالية من طرف اهليئة املداولة .وأما هدف املدقق وفق هذا املعيار هو:احلصول على العناصر املثبتة
الكافية واملالئمة واليت تدل على أن األحداث اليت وقعت بني تاريخ الكشوف املالية ) تاريخ اإلقفال ( وتاريخ
تقريره ،واليت تتطلب إحداث تعديالت على الكشوف املالية أو معلومة متضمنة فيها ،قد متت معاجلتها وفقا
للمنهج احملاسيب املطبق ،واملعاجلة املالئمة لألحداث اليت علم هبا بعد تاريخ إصدار تقريره واليت كانت لتؤدي به
إىل إحداث تعديالت على حمتواه إن هو علم هبا قبل ذلك التاريخ.
.1.1المعيار الجزائري للتدقيق " 580التصريحات الكتابية" :يعاجل هذا املعيار إلزامية حتصل املدقق على
التصرحيات الكتابية من طرف اإلدارة يف إطار مراجعة الكشوف املالية .أما هدف املدقق وفق هذا املعيار هو
احلصول على التصرحيات الكتابية من طرف اإلدارة يؤكد أن هذه األخرية قد قامت مبسؤولياهتا على أكمل وجه
خاصة تلك املتعلقة بإعداد الكشوف املالية ومشولية املعلومات املقدمة للمدقق ،وتعزيز العناصر املقنعة األخرى
املتعلقة بالكشوف املالية أو بالتأكيدات اخلاصة املتضمنة فيها عن طريق التصرحيات الكتابية ،إذا اعتربه املدقق
ضروريا أو إذا كان مطلوبا يف إطار معايري تدقيق أخرى .إضافة إىل ذلك الرد بشكل مالئم على التصرحيات
الكتابية املقدمة من طرف اإلدارة أو يف حالة عدم تقدمي التصرحيات املكتوبة املطلوبة من طرف املدقق.
 .0شرح مختصر للمقرر رقم ( )150المتضمن لمعايير التدقيق الجزائرية األربعة الثانية
نص املقرر رقم  050املؤرخ يف  00أكتوبر  0002املتضمن ثاين إصدارات املعايري اجلزائرية للتدقيق ووفق
هذا املقرر فقد مت وضع حيز التنفيذ أربعة معايري جزائرية ،وهي كالتايل:0
.1.0المعيار الجزائري للتدقيق " 500العناصر المقنعة" :يوضح هذا املعيار مفهوم "العناصر املقنعة" الذي
يقصد هبا كل املعلومات اليت مجعها املدقق قصد الوصول إىل نتائج لتأسيس رأيه يف إطار تدقيق الكشوف املالية،
وتتضمن هذه العناصر املعلومات املتضمنة يف احملاسبة مثل دفرت األستاذ وكل الوثائق الثبوتية كالفواتري والعقود واليت
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تشكل مصدر مهما للعناصر املقنعة باإلضافة إىل كل املعلومات اليت يستطيع املدقق جتميعها من الوثائق األخرى
كمحاضر االجتماع والتأكيدات اخلارجية واليت متكن من الوصول إىل استنتاجات مبنية على اليقني أما هدف
املدقق وفق هذا املعيار هو تصور ووضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق قصد احلصول على عناصر مقنعة ومناسبة
توصل إىل نتائج معقولة يستند عليها لتأسيس رأيه.
.0.0المعيار الجزائري للتدقيق " 100تخطيط تدقيق الكشوف المالية" :يدرس هذا املعيار التزامات املدقق فيما
خيص التخطيط لتدقيق الكشوف املالية كما خيص التدقيقات املتكررة وليس عملية التدقيق األولية اليت تتطلب معاجلتها

على حدا .أما هدف املدقق وفق هذا املعيار هو ختطيط التدقيق حىت تنجز املهمة بفعالية .ويف هذا اإلطار ،يلزم املدقق
بإعداد إسرتاتيجية تدقيق وبرنامج عمل وفقا جلم الكيان وحلجم األعمال اليت يتعني اجنازها.
.1.0المعيار الجزائري للتدقيق  " 510مهام التدقيق األولية -األرصدة االفتتاحية :"-يعاجل هذا املعيار
واجبات املدقق فيما خيص األرصدة االفتتاحية يف إطار مهمة التدقيق األولية حيث هذه األخرية تتسم فيها
الكشوف املالية للفرتة السابقة بأهنا مل تكن موضوع التدقيق ،أو مت تدقيقها من طرف املدقق السابق .إضافة إىل
ذلك ،تتضمن األرصدة االفتتاحية أيضا املبالغ الواردة يف الكشوف املالية ،العناصر املوجودة يف بداية الفرتة واليت
على أساسها جيب تقدمي معلومات  ،مثل :الطرق احملاسبية يف عرض حسابات السنوات السابقة ،االحتماالت
وااللتزامات املسجلة خاصة خارج امليزانية.
.1.0المعيار الجزائري للتدقيق" 000تأسيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوف المالية" :يعاجل هذا املعيار التزام
املدقق بتشكيل رأي حول الكشوف املالية ،شكل ومضمون تقرير املدقق عندما يتم التدقيق وفق املعايري اجلزائرية

للتدقيق ويكون قد أدى إىل صياغة رأي غري معدل حيث هذا األخري يعين ذلك الرأي الذي عرب عنه املدقق حني
خلص إىل أن إعداد الكشوف املالية ،يف كل جوانبها املهمة ،قد مت وفق املرجع احملاسيب الطبق .أما هدف املدقق
وفق هذا املعيار هو تشكيل رأي حول الكشوف املالية قائم على أساس تقييم االستنتاجات املستخرجة من العناصر
املقنعة اجملمعة ،إضافة إىل التعبري بوضوح عن هذا الرأي يف تقرير كتايب يصف أسا هذا الرأي.
 .1شرح مختصر للمقرر رقم ( )01المتضمن لمعايير التدقيق الجزائرية األربعة الثالثة
وفق القرار رقم  02املؤرخ يف  05مارس  0002املتضمن املعايري اجلزائرية للتدقيق أصدرت اجلزائر اجملموعة
الثالثة من املعايري اجلزائرية للتدقيق ،ووفق املادة األوىل من هذا املقرر فقد مت وضع حيز التنفيذ أربعة معايري جزائرية
للتدقيق ،وهي:2
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.1.1المعيار الجزائري للتدقيق" 500اإلجراءات التحليلية"  :يعاجل هذا املعيار استخدام املدقق لإلجراءات

التحليلية باعتبارها مراقبة مادية يف جوهرها ،وإلزامية أداء املدقق إلجراءات حتليلية مثبتة أثناء استعراض تناسق
جممل احلسابات الذي يتم يف هناية التدقيق .أما هدف املدقق وفق هذا املعيار هو مجع العناصر املقنعة الدالة
واملوثوقة من خالل وضع اإلجراءات التحليلية املادية .تليه كذلك تصور وأداء إجراءات حتليلية يف تاريخ قريب من
هناية أعمال التدقيق للتأكد من التناسق يف اجململ بني معرفته املكتسبة للكيان وكشوفه املالية.
 .0.1المعيار الجزائري للتدقيق " 500استمرارية االستغالل" :يعاجل هذا املعيار التزامات املدقق يف تدقيق
الكشوف املالية املتعلقة بتطبيق اإلدارة لفرضية استمرارية االستغالل يف إعداد الكشوف املالية .أما هدف املدقق
وفق هذا املعيار هو مجع العناصر املقنعة الكافية واملالئمة املتعلقة مبدى مالئمة تطبيق اإلدارة يف إعداد الكشوف
املالية لفرضية استمرارية االستغالل؛ إضافة إىل استخالص النتائج حول وجود »عدم يقني« معترب أوال مرتبط
بأحداث أو ظروف من شأهنا بعث شك كبري يف قدرة الكيان على مواصلة استغالله؛ وذلك انطالقا من العناصر
املقنعة اليت مت مجعها ،وحتديد تأثري ذلك على تقرير املدقق.
.1.1المعيار الجزائري للتدقيق  " 610استخدام أعمال المدققين الداخليين"  :يعاجل هذا املعيار اجلزائري
للتدقيق شروط وفرصة انتفاع املدقق اخلارجي من أعمال التدقيق الداخلي إذا تبني له طبقا ألحكام املعيار اجلزائري
للتدقيق ،205أن وظيفة التدقيق الداخلي بإمكاهنا أن تكون ذات داللة للقيام مبهمته .ويف حالة وجود لدى
الكيان وظيفة التدقيق الداخلي وخلص املدقق اخلارجي إىل إمكانية االستفادة منها الحتياجات التدقيق ،فإن
أهدافه هي تتمثل يف :حتديد إمكانية وإىل أي مدى ،تستخدم األعمال اخلاصة للمدققني الداخليني ،ويف حالة
استخدامها ،حتديد مدى مالئمة أعمال املدققني الداخليني الحتياجات التدقيق.
.1.1المعيار الجزائري للتدقيق " 600استخدام أعمال خبير معين من طرف المدقق "  :يعاجل هذا املعيار

واجبات املدقق عندما يستعني خببري خيتاره للقيام مبراقبة خاصة تتطلَب خربة يف ميدان آخر غري احملاسبة والتدقيق،

إضافة إىل كيفيات األخذ باستنتاجات اخلبري .أما هدف املدقق وفق هذا املعيار هو حتديد احلاالت أين يقدره
ضرورة االستعانة باخلبري الذي سيعينه ،وحتديد ،إذا قرر استخدام أعمال اخلبري الذي عينه ،ما إذا كانت هذه
األعمال مالئمة الحتياجات التدقيق.
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ثانيا :أوجه التشابه واالختالف بين المعيار الجزائري والمعيار الدولي للتدقيق.
من خالل هذا احملور سنحاول توضيح أهم نقاط التشابه بني املعيار اجلزائري للتدقيق رقم  505مع نظريه
الدويل ،بعد ذلك سنتطرق إىل أهم االختالفات بني املعيارين من حيث الشكل واملضمون.
 .1أوجه التشابه بين المعيار الجزائري والمعيار الدولي للتدقيق
ميكن تلخيص أهم النقاط اليت تتشابه بني املعيارين اجلزائري والدويل للتدقيق من خالل ما يلي:0
املعياران اجلزائري والدويل على أن املعيار التدقيق رقم  505يعاجل استعمال املدقق إلجراءات التأكيد
 اتفقا َ
اخلارجية هبدف احلصول على أدلة مثبتة؛
بني كل من املعيار اجلزائري ونظريه الدويل أن هدف املدقق الذي يلجأ إىل إجراءات التأكيد اخلارجي هو
ََ 
تصور ،ووضع حيز التنفيذ هذه اإلجراءات هبدف احلصول على أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية؛
 نص كل من املعيارين اجلزائري والدويل على أن التأكيد اخلارجي (املصادقة اخلارجية) هو دليل مثبت يتم التحصل
عليه عن طريق رد خطي موجه مباشرة إىل املدقق من طرف الغري ،سواء أكان يف شكل ورقي ،الكرتوين أو شكل آخر؛
 قدم املعيار اجلزائري تعريفا حمددا ملصطلح طلب تأكيد مستعجل (تأكيد اجيايب) على أنه طلب من
خالله يكون" الغري "مدعو للرد مباشرة على املدقق ما إذا كان يؤكد أو ينفي املعلومات الواردة يف الطلب أو يقدم
معلومات مطلوبة ،وهو ما مت التطرق إليه يف املعيار الدويل من خالل مصطلح طلب املصادقة االجيابية؛
 كما تناول أيضا املعيار اجلزائري تعريفا واضحا ملصطلح طلب تأكيد ضمين (تأكيد سليب) على أنه
طلب من خالله يكون الغري مدعو للرد مباشرة على املدقق فقط يف حالة نفيه للمعلومات الواردة يف الطلب ،وهو
ما مت التطرق إليه يف املعيار الدويل من خالل مصطلح طلب املصادقة السلبية؛
 فرضا كال املعياران اجلزائري والدويل على املدقق عند جلوئه إىل إجراءات التأكيد اخلارجي ،احلفاظ على
الرقابة على طلبات التأكيد ،األمر الذي يتطلب السيما:
 حتديد املعلومات موضوعا لتأكيد أو الطلب ،كذلك رصيد احلسابات ،مكوناهتا ،آجال االتفاقيات،
العقود أو العمليات اليت قد تكون أبرمتها املؤسسة مع طرف آخر؛
 اختيار" الغري "املؤهلني للتأكيد حيث أن الردود على طلبات التأكيد تقدم أدلة مثبتة ذات داللة
ومصداقية أكرب إذا ما مت توجيه الطلب إىل املسؤول الذي ،وفقا للمدقق ،على دراية باملعلومات اليت يبحث
عنها واليت تسمح باحلصول على التأكيد؛
 تصور تصميم طلبات التأكيد مع ضمان أن تكون الطلبات موجهة إىل الشخص أو اجلهة املعنيني مع
واليت تنص على وجوب توجيه الردود إىل املدقق مباشرة؛
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1012

22

دراسة مقارنة بين المعيار الجزائري للتدقيق ونظيره الدولي -دراسة حالة المعيار رقم " 505التأكيدات الخارجية"-
د .لعبيدي مهاوات و د .تقرارت يزيد و ريمة بصري

 مباشرة إجراءات إرسال الطلبات إىل الغري وكذلك متابعتها.
 نص املعيار اجلزائري العوامل الواجب أخذها بعني االعتبار عند تصور طلب التأكيد ،وتتضمن على العموم:
 اإلثباتات املؤشرة؛
 أخطار االحنرافات املعتربة املعرفة على وجه اخلصوص ،مبا فيها أخطار الغش؛
 شكل وتقدمي الطلب؛
 التجربة املتحصل عليها سابقا يف إطار مهمة التدقيق أو املهام املشاهبة؛
 وسيلة التواصل ) مثال طلب على دعامة ورقية ،الكرتونية أو وسيلة أخرى(،
 قيام اإلدارة برتخيص أو تشجيع الغري على الرد على املدقق ،حيث أن بعض األطراف ميكنها أن ال تقبل
الرد إال على طلبات التأكيد املتضمنة ترخيص من اإلدارة؛
 قدرة الغري على تأكيد أو تقدمي املعلومات املطلوبة (مثل،مبلغ فاتورة معزولة مقابل الرصيد الكلي(.
وهي نفس النقاط اليت تطرق هلا نظريه من املعيار الدويل يف اجلانب التوضيحي للمعيار حتت عنوان
إجراءات املصادقة اخلارجية.
 اتفقا كال املعياران اجلزائري والدويل يف حالة رفض اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب التأكيد جيب عليه أن:
 يتحرى أسباب رفض اإلدارة وحياول احلصول على عناصر مقنعة حول صحة ومنطقية هذه األسباب؛
 يقيم آثار رفض اإلدارة على تقييمه ألخطار االحنرافات املعتربة املعنية مبا فيها خطر الغش وعلى طبيعة،
رزنامة وامتداد إجراءات التدقيق األخرى؛
 وضع إجراءات تدقيق بديلة للحصول على أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية.
 وضحا كال املعريان اجلزائري ونظريه الدويل يف حالة إذا استخلص املدقق أن رفض اإلدارة السماح له
بإرسال طلبا لتأكيد غري معقول أو عدم قدرته على احلصول على عناصر مقنعة ذات داللة ومصداقية بواسطة
إجراءات التدقيق البديلة ،جيب عليه إعالم األشخاص القائمني على احلكم يف املؤسسة ،كما جيب عليه أيضا
فحص آثار هذه الوضعية على التدقيق وعلى رأيه كذلك؛
 لقد تطرقا كال من املعياران اجلزائري ونظريه الدويل يف حالة إذا تبني للمدقق عوامل تثري لديه شكوك حول
مصداقية الرد على طلبا لتأكيد ،فإنه يتوجب على هذا األخري احلصول على أدلة مثبتة مكملة إلزالة هذه الشكوك؛
 أشار املعيار اجلزائري على أن الردود املرسلة عن طريق الفاكس أو الربيد االلكرتوين مثال حتمل أخطار فيما
خيص مصداقيتها ألنه قد يكون من الصعب التأكد من مصدر الوثيقة وسلطة من قام بالرد أو كشف التغيريات ،وهذا
ما مت التطرق إليه يف املعيار الدويل يف اجلانب التوضيحي للمعيار حتت عنوان نتائج إجراءات املصادقة اخلارجية؛
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 تضمن كال املعياران اجلزائري والدويل يف حالة قيام الغري (الطرف الثالث) الذي وجه إليه طلبا لتأكيد،
باالستعانة بشخص آخر بغية التنسيق أو إعداد الردود على طلبات التأكيد ،فإنه بإمكان املدقق وضع إجراءات
للرد على املخاطر التالية :الرد غري صادر عن املصدر الصحيح ،اجمليب بغري مرخص له بإعداد الرد ،سالمة
اإلرسالية مت اعرتاضها ،غري أن املعيار الدويل تطرق إىل هذه النقطة يف اجلانب التوضيحي للمعيار؛
 كما حدد كال املعياران اجلزائري ونظريه الدويل يف حالة تلقى املدقق رد شفهي على طلب التأكيد فإنه
بإمكانه ،حسب الظروف ،الطلب من الطرف اآلخر أن يرد عليه خطيا مباشرة ،وإذا مل يتلق املدقق ردا خطيا
يتوجب عليه البحث عن عناصر مقنعة أخرى لتدعيم املعلومات الواردة يف الرد الشفهي .وإذا حدد املدقق أن الرد
على طلب التأكيد ليس بذي مصداقية ،فالبد عليه أن يقيم تأثريات ذلك على تقييمه ألخطار االحنرافات املعتربة
املعنية مبا فيها خطر الغش كذلك طبيعة ،رزنامة وامتداد اإلجراءات األخرى للتقييم ،إىل أنه املعيار الدويل تطرق
إىل هذه النقاط يف اجلانب التوضيحي للمعيار؛
 أكد املعيار اجلزائري يف حالة عدم تلقي الرد ،على املدقق أن يضع حيز التنفيذ إجراءات التدقيق البديلة
هبدف احلصول على أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية ،و تتضمن األمثلة فيما يتعلق هبذه اإلجراءات:
 بالنسبة لرصيد حسابات الزبائن :فحص التحصيالت ووثائق املبيعات ،وصوالت التسليم والتوزيع ،القريبة

من تاريخ اإلقفال؛
 يف حالة رصيد حسابات املوردين :فحص اإلنفاقات ،وثائق املشرتيات واالستالم القريبة من تاريخ
اإلقفال ،كذلك املراسالت الصادرة من الغري.
وهذا ما مت التطرق إليه املعيار الدويل يف اجلانب التوضيحي للمعيار ،غري أنه عوض مصطلحات رصيد حسابات
الزبائن ورصيد حسابات املوردين مبصطلحات أرصدة حسابات التحصيل و أرصدة احلسابات واجبة التسديد على التوايل؛
 أشار كال املعياران اجلزائري والدويل يف حالة إذا رأى املدقق أن الرد على طلبا لتأكيد املستعجل يعد
ضروري للحصول على أدلة مثبتة كافية ومالئمة ،فإن إجراءات التدقيق البديلة لنتقدم األدلة املثبتة اليت حيتاجها
هذا األخري ،وإذا مل حيصل املدقق على التأكيد الضروري فيجب أن حيدد آثار ذلك على التدقيق وعلى رأيه؛
 كما فرض كال من املعيارين اجلزائري ونظريه الدويل على املدقق البحث عن وجود فوارق هبدف حتديد إذا
ما كانت تشري أوال إىل وجود احنرافات.
 إضافة إىل ذلك ،بني املعيار اجلزائري يف حالة مقارنة بعض الفوارق (االستثناءات) مع طلبات التأكيد،
فتشري إىل وجود احنرافات حقيقية أو حمتملة يف الكشوف املالية ،وإذا ما مت الكشف عن احنراف فعلى املدقق تقييم
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ما إذا كان هذا يشري إىل وجود حالة غش ،كما قد تدل أيضا إىل وجود نقص أو عدة نقائص يف املراقبة
الداخلية للمعلومة املالية ،وهذا ما مت التطرق إليه املعيار الدويل يف اجلانب التوضيحي للمعيار؛
 تناوال كال من املعيار اجلزائري ونظريه الدويل على أن التأكيدات الضمنية ( املصادقات السلبية) تقدم
أدلة أقل إثباتا مقارنة بالتأكيدات املستعجلة ويستوجب على املدقق أن ال يستعمل هذه التأكيدات إال عند
اجتماع كال لشروط التالية:
 إذا قدر املدقق أن خطر وجود احنرافات معتربة ضعيف وحصل على أدلة مثبتة كافية ومالئمة حول فعالية

تسيري املراقبة ذات الصلة بالتأكيد املعين؛

 إذا احتوت األدلة اخلاضعة إلجراءات التأكيد الضمين على عدد كبري من أرصدة احلسابات والعمليات

أو على شروط قليلة األمهية ومنسجمة؛
 إذا كانت نسبة الفارق متوقعة وجد متدنية؛

 إذا كان املدقق جيهل الظروف أو احلاالت اليت أدت باملرسل إليهم إىل إمهال طلبات التأكيد الضمين.
 فرض املعيار اجلزائري على املدقق حتديد ما إذا كانت نتائج التأكيد اخلارجي تقدم أدلة مثبتة ذات داللة
ومصداقية أو إلزامية احلصول على أدلة مثبتة مكملة ،وهذا ما مت التطرق إليه يف املعيار الدويل؛
 كما بني املعيار اجلزائري على إمكانية ميكن للمدقق عند تقييم نتائج كل طلب تأكيد خارجي تصنيف
النتائج وفق األصناف التالية :ردمن" الغري "املؤهل يتضمن تأكيد املعلومات املقدمة أو املعلومات املطلوبة دون
وجود فوارق ،الرد يعترب غري موثوق ،عدم الرد ،رد حيمل فوارق .وهي نفس التصنيفات اليت أشار إليها املعيار
الدويل لكن يف اجلانب التوضيحي للمعيار حتت عنوان تقومي األدلة اليت مت احلصول عليها؛
 كما أشار املعيار اجلزائري عند قيام املدقق بتقييم مع أخذه بعني االعتبار كل إجراءات التدقيق املنجزة يف
جهات أخرى تساعده على حتديد ما إذا مت مجع أدلة مثبتة كافية ومالئمة أو ضرورة االستعانة بأدلة مثبتة مكملة،
وهو ما مت التطرق إليه املعيار الدويل لكن يف اجلانب التوضيحي للمعيار.
عموما ،من خالل نقاط التشابه املتطرق إليها يتضح لنا جلياً أن املعيار اجلزائري أخذ اجلزء األكرب من
املعيار الدويل ،وأن أغلبية ما تضمنه املعيار اجلزائري يتوافق مع املعيار الدويل ،وهذا ما يُعطي داللة صرحية على
إمكانية تسهيل عمل املدقق فيما يتعلق بطلب التأكيدات اخلارجية.
 .0أوجه االختالف بين المعيار الجزائري والمعيار الدولي للتدقيق
ميكن تلخيص أهم االختالفات بني املعيارين من خالل جانبني:
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أوجه االختالف بين المعيار الجزائري والمعيار الدولي للتدقيق من حيث الشكل:
هناك بعض االختالفات بني املعيار اجلزائري واملعيار الدويل للتدقيق واليت مل تؤثر كثريا يف املضمون منها :

 يوجد بعض املصطلحات غري املتوافقة أو اختالف يف الصيغة ،وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول املوايل:
الجدول رقم  :1أوجه االختالف بين المعيارين الجزائري والدولي من حيث المصطلحات
المعيار الجزائري للتدقيق رقم 505

المعيار الدولي للتدقيق رقم 505

التأكيد اخلارجي

المصادقة الخارجية

املصداقية

الموثوقية

املدقق

المراجع

أدلة مثبتة ذات داللة ومصداقية

أدلة مراجعة مالئمة وموثوقيها

الغري

الطرف الثالث

املصدر الصحيح

المصدر السليم

اجمليبب

المرسل إليه

رزنامة

توقيت

أرصدة حسابات الزبائن

أرصدة الحسابات تحت التحصيل

أرصدة حسابات املوردين

أرصدة الحسابات واجبة السداد

فحص اإلنفاقات

اختبار المدفوعات النقدية الالحقة

املراسالت الصادرة من الغري

المراسالت من أطراف ثالثة

الفوارق

االستثناءات

الكشوف املالية

القوائم المالية

التأكيدات الضمنية

المصادقات السلبية

التأكيدات املستعجلة

المصادقات اإليجابية

نسبة الفارق

معدل االستثناء

تقييم

تقويم

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على المعيارين الجزائري والدولي للتدقيق
 بالنسبة لطريقة تقدمي حمتوى املعيار ففي املعيار اجلزائري كان عبارة عن فهرس بعناوين ،بينما املعيار الدويل
فكان مبحتوى و عبارة عن فقرات ،أي بتفصيل أكثر مقارنة مع املعيار اجلزائري؛
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 كما جند أن املعيار الدويل للتدقيق ذكر عناصر أخرى وهي عبارة عن شرح لكيفية تطبيق املعيار وتفسرياته اليت
ُمت ِّكن مستعمل املعيار من معرفة كيفية تطبيقه يف الواقع ،يف حني أن املعيار اجلزائري مل يتطرق هلذه العناصر.
-0

أوجه االختالف بين المعيار الجزائري والمعيار الدولي للتدقيق من حيث المضمون:

ميكن تلخيص أهم االختالفات من خالل النقاط التالية:
" نص املعيار الدويل على قراءة معيار التدقيق " 505املصادقات اخلارجية"يف سياق معيار التدقيق" 200
األهداف العامة للمدقق املستقل ،والقيام باملراجعة طبقاً ملعايري التدقيق" ،يف حني مل يتم اإلشارة إليه من قبل
املعيار اجلزائري نظرا لعدم إصداره؛
 قدَم املعيار الدويل تعريفا واضحا ملصطلح االستثناء الذي يعين رد يشري إىل اختالف بني املعلومات املطلوب
املصادقة عليها ،أو الواردة يف سجالت الكيان ،واملعلومات املقدمة من الطرف املطلوب منه املصادقة،كما قدم أيضا
تعريفا حمددا ملصطلح عدم الرد الذي يقصد فشل الطرف املطلوب منه املصادقة يف الرد على املصادقة اإلجيابية ،أو أن
يرد عليها بشكل كامل ،أو أن يرجع طلب املصادقة لعدم االستدالل ،وهذا ما مل يتطرق هلما املعيار اجلزائري؛
 أشار املعيار الدويل إىل أن موثوقية أدلة مثبتة تتأثر مبصدرها ،وبطبيعتها ،وتعتمد على الظروف اخلاصة اليت مت
على ضوئها احلصول على هذه األدلة .ويتضمن ذلك املعيار أيضاً العموميات التالية املعمول هبا على أدلة املثبتة:
 تكون أدلة املثبتة أكثر موثوقية عندما يتم احلصول عليها من مصادر مستقلة من خارج الكيان؛
 تكون أدلة املثبتة أكثر موثوقية عندما حيصل عليها املدقق بطريقة مباشرة عن أدلة املثبتة اليت حيصل عليها
بطريقة غري مباشرة أو باالستنتاج؛
 تكون أدلة املثبتة أكثر موثوقية عندما توجد يف شكل وثائقي ،سواءً كان ورقياً أو إلكرتونياً أو وسيلة أخرى.

وبالتايل واعتماداً على ظروف التدقيق ،فإن أدلة املثبتة يف شكل تأكيدات خارجية ،واليت حيصل عليها
املدقق مباشرًة من األطراف املطلوب منها التأكيد ،يتم الوثوق هبا بشكل أكرب من األدلة املعدة داخلياً مبعرفة
ُ
الكيان .ويهدف هذا املعيار إىل مساعدة املدقق يف تصميم وتنفيذ إجراءات التأكيد اخلارجي ،للحصول على أدلة
مثبتة مالئمة وموثوق هبا ،وهذا ما مل يتطرق له املعيار اجلزائري؛

 أشار املعيار الدويل إىل أن موثوقية أدلة مثبتة تتأثر مبصدرها ،وبطبيعتها ،وتعتمد على الظروف اخلاصة
اليت مت على ضوئها احلصول على هذه األدلة .فتكون أدلة املثبتة أكثر موثوقية عندما يتم احلصول عليها من
مصادر مستقلة من خارج الكيان ،كما تكون ذات موثوقية إذا كانت يف شكل وثائق سواءً ورقيا أو إلكرتونياً أو
وسيلة أخرى ،وعليه يعترب املعيار الدويل املوثوقية يف املصادقات ذات أمهية بالغة فتطرق هلا بشيء من التفصيل،
يف حني مل يتناوهلا املعيار اجلزائري؛
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 نص املعيار الدويل يف حالة رفض اإلدارة السماح للمدقق بإرسال طلب تأكيد يعد قيداً على أدلة املثبتة
اليت يرغب املدقق يف احلصول عليها  .وهلذا يتطلب األمر من املدقق االستفسار عن أسباب هذا القيد .والسبب
الشائع لذلك هو وجود نزاعى قانوين أو مفاوضات مستمرة مع الطرف املعين املطلوب منها لتأكيد ،قد تتأثر
نتائجها بطلب التأكيد يف وقت غري مناسب .ويتطلب األمر من املدقق البحث عن أدلة مثبتة فيما يتعلق بصحة
ومدى معقولية أسباب الرفض نظراً خلطر حماولة اإلدارة من املدقق من الوصول إىل أدلة املثبتة األمر الذي قد
يكشف غشاً أو خطأ ،وهذا ما مل يتطرق له املعيار اجلزائري؛

 أشار املعيار الدويل إىل أنه يف حالة احلصول على أدلة مثبتة من مصادر خارجية عن الكيان ،فإنه هناك
ظروف قد تؤثر على موثوقيتها .وحتمل مجيع الردود بعض املخاطر من اعرتاض أو تغيري أو غش .ويوجد ذلك
اخلطر بصرف النظر عما إذا مت احلصول على الردود يف شكل ورقي أو إلكرتوين أو وسيلة أخرى .وتتضمن العوامل
اليت تشري إىل الشكوك يف موثوقية الرد مايلى :استالم الرد من قبل املدقق بصورة غري مباشرة ،أو اتضاح أن الرد مل
يأت من الطرف املعين املطلوب منها لتأكيد .كما ميكن للمدقق واملستجيب اختاذ خطوات من شأهنا إجياد بيئة
آمنة للردود املستلمة إلكرتونياً والتخفيف من تلك املخاطر ،وهذا ما مل يتطرق له املعيار اجلزائري؛
 نص املعيار الدويل أن التأكيد االلكرتوين يتضمن أساليب خمتلفة للتحقق من هوية ُمرسل املعلومات يف

الشكل اإللكرتوين .ومن بني هذه األساليب جند:استخدام التشفري ،التوقيع الرقمي اإللكرتوين وإجراءات التحقق
من صحة املوقع اإللكرتوين ،كما أكد املعيار أيضا أن الرد الشفهي على طلبا لتأكيد يف حد ذاته ال يفي بتعريف
التأكيد اخلارجي ألنه ال يعد رداً مكتوباً مباشراً على املدقق ،وهذا ما مل يتطرق له املعيار اجلزائري؛
 حدد املعيار الدويل يف حالة املدقق استنتج أن الرد غري موثوق به ،فانه حيتاج إىل إعادة النظر يف تقدير
خماطر التحريف اجلوهري على مستوى اإلقرار ،وتعديال إلجراءات املخططة للتدقيق تبعاً لذلك ،طبقا ملعيار
التدقيق 205كما قد يشري الرد غري املوثوق به إىل وجود عامل خطر الغش الذي ي تطلب تقومياً طبقاً ملعيار
املراجعة ،000وهذا ما مل يتطرق له املعيار اجلزائري؛
 أشار املعيار الدويل بأن الرد على طلب التأكيد قد حيتوي على لغة مقيدة فيما يتعلق باستخدامه .لكن
تلك احملددات ال تلغي بالضرورة موثوقية الرد كدليل مثبت ،وهذا ما مل يتطرق له املعيار اجلزائري"5؛
 قدم املعيار اجلزائري تعريفا واضحا لعدم تلقي الرد الذي يقصد به غياب الرد أو تلقي رد جزئي من طرف
الغري على طلبا لتأكيد املستعجل ،أو إعادة إرسال طلبا لتأكيد إىل املدقق ألنه مل يتم تسليمه إىل املرسل إليه،
وهذا ما مل يتطرق له املعيار الدويل2؛
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 حدد املعيار الدويل للمدقق يف ظروف معينة ميكنه أن يتعرف على اخلطر املقدر لتحريف جوهري على مستوى
اإلقرار ،والذي يكون الرد على طلب تأكيد إجيايب (طلب مستعجل) اخلاص به ضرورياً للحصول على ما يكفي من أدلة

املثبتة املناسبة .وميكن أن تتضمن تلك الظروف :املعلومات املتاحة لتعزيز إقرار)إقرارات) اإلدارة املتاحة فقط خارج الكيان
وعوامل خطر غش حمدد  -مثل خطر جتاوز اإلدارة ألدوات الرقابة ،أو خطر التواطؤ الذي قد يشمل موظف أو
)موظفني (و/أو اإلدارة – متنع املدقق من االعتماد على األدلة من الكيان ،وهذا ما مل يتطرق له املعيار اجلزائري2؛
 كما قدم املعيار اجلزائري أيضا تعريفا حمددا للفارق الذي يعين وجود اختالف يف الرد بني املعلومات املقدمة

من الغري وتلك اليت طلب املدقق تأكيدها أو احملتواة يف الوثائق احملاسبية للكيان ،وهذا ما مل يتطرق له املعيار الدويل8؛
َ " بني املعيار الدويل بأن الفوارق ميكن أن توفر إرشادات بشأن جودة الردود من أطراف مشاهبة تُطلب
منهم التأكيد أو من حسابات مشاهبة ،كما وضح بأن هناك بعض الفوارق ال متثل حتريفات .على سبيل املثال
ميكن أن يستنتج املدقق أن االختالفات يف الردود على طلبات املصادقة يكون بسبب الرزنامة ،أو القياس،أو
أخطاء كتابية يف إجراءات التأكيد اخلارجي وهذا ما مل يتطرق له املعيار اجلزائري؛
 إضافة إىل ذلك ،وضح املعيار الدويل أن الفشل يف استالم رد على طلبا لتأكيد السليب (التأكيد الضمين)
ال يشري بشكل صريح إىل استالم الطرف املعين لطلب التأكيد أو التحقق من دقة املعلومات الواردة يف الطلب .
وبالتايل ،فإن فشل الطرف املطلوب منه التأكيد يف الرد على طلب التأكيد السليب يوفر أدلة مثبتة أقل إقناعاً
بكثري من الرد على طلب التأكيد اإلجيايب .واألكثر احتماال هو أن ترد أيضاً األطراف املطلوب منهم التأكيد مع
اإلشارة إىل عدم موافقتهم على طلب التأكيد ،عندما ال تكون املعلومات الواردة يف طلب التأكيد يف صاحلهم،ال
واالحتمال األقل أن يقوموا بالرد خبالف ذلك وهذا ما مل يتطرق له املعيار اجلزائري".9

مما سبق ،وانطالقا من نقاط االختالف املتطرق إليها بني املعيارين الدويل واجلزائري ،يتضح لنا جليا أن املعيار
اجلزائري مل يتناول املعيار الدويل بشكل كلي وبتفصيل مثلما تطرق إليه املعيار الدويل ،كما أنه خالفه يف نقاط
جوهرية مبا يف ذلك املوثوقية يف أدلة اإلثبات عندما يتحصل عليها املدقق من مصادر مستقلة من خارج الكيان،
وتأكد املدقق من أن الرد يأت من الطرف املعين املطلوب منه التأكيد .وبالتايل هذه النقاط التباين اجلوهرية بإمكاهنا
أن تؤثر يف عمل املدقق .بينما االختالفات اليت نراها غري جوهرية واليت تكمن يف االختالف يف املصطلحات فنرى
بأنه ال ميكن أن تؤثر بشكل مباشر يف عمل املدقق فيما يتعلق باحلصول على أدلة اإلثبات عن طريق املصادقات.
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الخاتمة
وفيما يلي نقوم بعرض أهم النتائج والتوصيات اليت توصلنا إليها من خالل هذه الورقة البحثية:
نتائج الدراسة
تتمثل نتائج الدراسة فيما يلي:
 قام اجمللس الوطين للمحاسبة

 CNCبإعداد معايري تدقيق تتالئم مع البيئة اجلزائرية ومستوحاة من معايري

الدولية للتدقيق؛
 قامت اجلزائر باستخدام أسلوب التبين الكامل ملعايري التدقيق الدولية غري أنه هناك بعض االختالفات ليس هلا
تأثري على تغري مضمون املعيار وإمنا هذه االختالفات يف املصطلحات أو تفسريات إضافية نص عليها املعيار الدويل؛
 اصدراجمللس الوطين للمحاسبة  CNCيف شكل ثالث مقررات  06معيار جزائري للتدقيق إىل حد الساعة
يف حني حتمل هذه املعايري نفس الرتقيم واحملتوى مع املعايري الدولية؛
 توضح املعايري اجلزائرية للتدقيق املنهجية القانونية لعملية التدقيق الواجب إتباعها يف اجلزائر؛
 تطابق املعيار اجلزائري للتدقيق مع نظريه الدويل يف رقم واسم املعيار،
 يساعد املعيار اجلزائري للتدقيق رقم  " 505التأكيدات اخلارجية" يف حصول املدقق على التأكيدات
اخلارجية ومجع أكرب عدد من العناصر املقنعة الكافية واملالئمة من أجل إبداء رأيه؛
 مل يتبع املعيار اجلزائري للتدقيق رقم  505بالتفسريات اليت توضح املعيار وكيفية تطبيقه كما هو احلال
بالنسبة للمعيار الدويل.
اقتراحات الدراسة
تتمثل اقرتاحات الدراسة فيما يلي:
 العمل على حتسني مستوى التأهيل العملي حملافظي احلسابات يف اجلزائر من خالل تربصات خارج الوطن
يف إطار اتفاقيات تبادل اخلربات واملعارف وحتسني املستوى يف اخلارج؛
 ضرورة برجمة دورات تكوينية بعد كل إصدار للمعايري اجلزائرية للتدقيق هبدف معرفة طريقة ومنهجية العمل
وتوضيح الغرض من كل معيار
 جيب جتسيد معايري اجلزائرية للتدقيق على ارض الواقع وان ال يبقى حرب على ورق؛
 االستفادة من جتارب بعض الدول ذات الواقع االقتصادي مشابه للجزائر واليت أقدمت على تبين معايري
الدولية للتدقيق؛
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 إقامة ندوات دورية وملتقيات علمية وتكوينية لصاحل ممارسي مهنة التدقيق يف اجلزائر يف إطار شرج ما
جاءت به املعايري اجلزائرية اجلديدة للتدقيق وسبل تطبيقها ودورها يف حتسني مصداقية مهنة التدقيق.
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جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة
الملخص
يف ظل التطورات احلديثة اليت تشهدها املؤسسات االقتصادية يف الوقت الراهن أصبح التدقيق ليس جمرد
،وسيلة لكشف األخطاء و التالعبات و إمنا يرتبط بكل ما ميكن أن يؤثر على نشاط املؤسسة من خماطر و غريها
 ويعد التدقيق املرتكز،فحىت مهنة املراجعة و كغريها من املهن ال ختلو من املخاطر و هي ما تسمى مبخاطر التدقيق
على تقدير املخاطر مبثابة مقاربة نظامية حديثة وفعالة للتدقيق يهدف إىل الرتكيز على خماطر التدقيق و مدى
 ومع ذلك يبقى مستوى،تأثريها على جودة مهمة التدقيق ككل واليت قد حتول دون حتقيق أهداف التدقيق ككل
مقبول من خماطر التدقيق لذا جيب على املدقق حتليل خماطر التدقيق اليت تواجهه و حتديد املستوى املقبول من هذه
.املخاطر لتحسني جودة فحصه و بالتايل جودة التدقيق بصفة عامة
 مصداقية تقرير التدقيق، جودة التدقيق، خماطر التدقيق:الكلمات المفتاحية
The auditor's assessment of the audit risk and its impact on audit quality
Abstract
In light of the recent evolutions which is wetnessing by the economic institutions at the
present time. Auditing is not only a way to detect errors and manipulations, but is linked to
everything that can affect the institution activity as risks and others.Even the audit profession
as other professions are not free of risks, and it is called: the Audit risks. Thus, after making
the Audit based on evaluating risks considered as an organisational, modern and effective
system approach that aims to focus on the audit risks and the extent of their impact on the
quality of the audit function as a whole and compliance with the objectives. However, an
acceptable level of audit risk remains, so the auditor should analyze the audit risks which are
faced by him and determine the acceptable level of these different risks to improve the quality
of his audit and, consequently, audit quality in general.
Keywords: audit risks, audit quality, credibility of the audit report

تقدير المدقق لمخاطر التدقيق و أثرها على جودة التدقيق
سعاد شدري معمر و كهينة رشام و أ.د .أحمد جميل

مقدمة:
تعترب خماطر التدقيق من بني أهم التحديات اليت تواجه مهنة تدقيق احلسابات ،وذلك للصعوبات اليت
تعرقل أداء مهمتها بكل كفاءة ومهنية ،فتحديد وتقدير هذه املخاطر يعد أمرا ضروريا لتعزيز أداء دورها وحتقيق
جودة مهنية عالية تليب احتياجات مستخدمي القوائم املالية ،حيث تلزم معايري التدقيق الدولية املدقق أن يقوم
بتصميم عملية التدقيق بشكل يضمن وجود تأكيدات معقولة حول اكتشاف األخطاء اجلوهرية ،من أجل ختفيض
خماطر التدقيق اليت بريط باملؤسسة موضع التدقيق ،حيث يكشف املراجع خمتلف خماطر التدقيق اليت هو مستعد
لتحملها أثناء عملية املراجعة.
فاملدقق يتعامل مع املؤسسة االقتصادية اليت تعد ظاهرة شديدة التعقيد كوهنا تقوم على عدد كبري من
األحداث والعمليات اليت تولد معلومات تتدفق داخل الوحدة االقتصادية ،ومعلومات أخرى تتدفق من عالقات
خارجية ذات أهداف ودوافع سلوكية متباينة ومتناقضة وأحيانا متضاربة ،ولعل ديناميكية الظاهرة اليت تتعامل معها
مهنة التدقيق تساهم يف زيادة وتعاظم ملخاطر التدقيق ،خاصة يف ظل زيادة مطالب اجملتمع املايل من املدقق ببذل
العناية املهنية الكافية من أجل زيادة جودة التدقيق خاصة عند فشل املدقق يف تقدمي تأكيد معقول حول احلد
االدىن املسموح به ملخاطر التدقيق
وبناء ذلك ميكن طرح التساؤل التايل:
هل يمكن للتقديرات التي يقدمها المدقق حول مخاطر التدقيق أن تساهم في تعزيز جودة عملية التدقيق
أوال :مخاطر التدقيق
تعترب اإلجراءات اليت يتبعها املدقق يف فحص أنظمة الرقابة الداخلية أسلوب فعال يسمح له بتحقيق
األهداف املرجوة من مهمة التدقيق ،حيث تشمل إجراءات التدقيق أوراق العمل واليت متثل خمتلف األدلة والقرائن
اليت يتم جتميعها من طرف املدقق لتوضيح ما قام به من عمل ،ففي املمارسة العملية تنوع على حنو كبري دراسة
الرقابة الداخلية على أساس ما مت مجعه من معلومات وتوثيقها من خالل:
ـ مالحظة األنشطة يف املؤسسة مع متابعة أداء أفرداها؛
ـ فحص مستندات املؤسسة ودفاترها بدقة؛
ـ استخالص املعلومات اخلاصة بالفرتة السابقة واستخدامها يف الفرتة احلالية.
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1ـ ـ تعريف مخاطر التدقيق:
عرف املعيار الدويل للتدقيق رقم  044خماطر التدقيق على أهنا" :املخاطر اليت تؤدي إىل قيام املدقق بإبداء
رأي غري مناسب عندما تكون البيانات املالية حتتوي على أخطاء جوهرية .وتتكون خماطر التدقيق من ثالثة
مكونات هي :املخاطر املالزمة  ،وخماطر الرقابة وخماطر عدم االكتشاف".

1

وهي أيضا :املخاطر الناجتة عن فشل املدقق دون أن يدري يف إبداء رأيه بشكل مالئم  ،خبصوص قوائم
مالية هبا أخطاء جوهرية.
حيث :خطر التدقيق = املخاطر الذاتية  Xاملخاطر الرقابية  Xخطر االكتشاف
مع األخذ يف االعتبار أن خطر املراجعة املقبول عاملياً واملتعارف عليه مهنياً يف أوساط مكاتب املراجعة هو %5
وتعرف خماطر التدقيق على أنه على املدقق قبول مستوى ما من عدم التأكد عند تنفيذ التدقيق ،حيث
يعلم املدقق مثال أن هناك عدم تأكد خبصوص صالحية األدلة ،وفعالية الرقابة الداخلية لدى العميل ،وما إذا
كانت القوائم املالية اليت بست مراجعتها تتسم بالعدالة ،فاملدقق اجليد يعلم أن املخاطر موجودة وأن عليه أن
يتعامل معها على حنو مالئم ،ويصعب قياس معظم املخاطر اليت يواجهها املدققون ويتطلب ذلك توافر فكر جيد
2
لالستجابة على حنو مالئم.
 2ـ ـ أنواع مخاطر التدقيق:
يعترب مفهوم خماطر التدقيق من أهم املفاهيم األساسية اليت جيب أن يتخذ املدقق قرارا بشأهنا عند التخطيط
لعملية املراجعة وتقييم األدلة ،3وقد أوضحت معايري التدقيق حسب املعيار رقم  044اخلاص بتقدير اخلطر والرقابة
0
الداخلية والصادر عن جملس معيار التدقيق والضمان الدويل (  )LAASBعلى أن خماطر التدقيق تتكون من:
ـ خماطر املالزمة؛
ـ خماطر الرقابة؛
ـ خماطر االكتشاف.
2ـ ـ 1ـ ـ مخاطر المالزمة:
تعترب املخاطر املالزمة من أهم أنواع املخاطر اليت تواجه املدقق اخلارجي أثناء تأديته لواجباته جتاه العميل  ،كما
تعترب املصدر األساسي ملخاطر التدقيق الكلية باعتبارها تنشأ نتيجة ممارسة العميل للنشاط ونتيجة لتفاعل مكونات
5

التنظيم  ،ويسرتسل البعض يف القول أن " املخاطر املالزمة هي املكون أو املصدر الوحيد ملخاطر التدقيق".
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هي قابلية حدوث خطا مادي مؤثر على رصيد حساب أو جمموعة معامالت متشاهبة بشكل فردي أو
عندما تدمج مع أخطاء يف أرصدة أو جمموعات أخرى مع افرتاض عدم وجود رقابة داخلية ذات عالقة.
وتعرف املخاطر املالزمة بأهنا" :قابلية رصيد احلسابات املعني أو النوع املعني من املعامالت للخطأ الذي
يكون جوهريا إذا اجتمع مع أخطاء يف أرصدة أخرى أو أنواع أخرى من املعامالت وذلك مع عدم وجود
إجراءات للرقابة الداخلية تتعلق به".
وعلى ذلك فاملخاطر املالزمة هي قابلية القوائم املالية للخطأ اجلوهري بافرتاض عدم وجود رقابة داخلية،
حيث يتم جتاهل الرقابة الداخلية يف حتديد املخاطر املالزمة ،فقد نص املعيار ( )044على أن ال بد على املراجع
من تقدير املخاطر املالزمة على مستوى البيانات املالية ،ويوجد العديد من العوامل اليت تؤثر بصفة عامة على
املخاطر املالزمة مثل:
ـ ـ خربة اإلدارة و الضغوط اليت تتعرض هلا؛
ـ ـ طبيعة عمل املؤسسة؛
ـ ـ املركز املايل للعميل والضغوط التشغيلية والتنظيمية اليت تعرض هلا.
و ميكن تقسيم املخاطر املالزمة طبقاً ملصدر املخاطر واستناداً على رؤية اإلدارة االسرتاتيجية املبنية على
املخاطر إىل خماطر االئتمان ،وخماطر السوق ،وخماطر السيولة ،وخماطر معدل الفائدة ،وخماطر معدل سعر الصرف.
حيث يوجد هناك ثالثة مظاهر أساسية للمخاطر املالزمة وهي خماطر التشغيل واليت ترتبط باحتمال تقلب
وتغري األرباح أو موقف السيولة أو كالمها معا بشكل غري مقبول يف املستقبل ويرجع ذلك التقلب إىل أسباب
ترتبط بطبيعة البيئة التشغيلية احمليطة مبنشأة األعمال ،واملخاطر املالية واليت ترتبط مبقدرة منشأة األعمال على
مواجهة أعباء القروض والديون  ،وارتفاع أعباء الفائدة ،وخماطر السوق واليت ترتبط بقابلية أسعار األوراق املالية
للمنشأة للتغري فالتقلبات اجلوهرية يف سعر الورقة املالية للمنشأة منسوبا إىل سعر األوراق املالية الشامل سوف
يعكس إدراك املستثمرين وفهمهم بأن العوائد املتبقية من األسهم تعترب ذات خماطر مرتفعة نسبياً ،وأن كل نوع من
املخاطر ميكن حتليله بشكل مستقل  ،وكل منها يتأثر بعوامل خمتلفة موجودة يف البيئة احمليطة باملؤسسة وتزداد
املخاطر املالزمة بشكل طردي مع هذه املظاهر الثالثة فكلما زادت املخاطر من أي نوع من املظاهر الثالثة
ازدادت املخاطر املالزمة ،ويطلق على هذه األنواع الثالثة املخاطر العامة ،واجلدير بالذكر أن بعض الكتاب قد
أضاف املخاطر السياسية وأعتربها أحد مكونات املخاطر العامة.
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2ـ ـ 2ـ ـ مخاطر الرقابة:
تعرف خماطر الرقابة بأهنا « :املخاطر الناجتة عن حدوث خطأ يف أحد األرصدة أو يف نوع معني من
املعامالت فقد يكون جوهريا إذا اجتمع مع خطأ يف أرصدة أخرى أو نوع أخر من املعامالت وال ميكن منعه أو
» 6

اكتشاف يف الوقت املناسب عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية .

هذا النوع من األخطاء ال ميكن منعه أو اكتشافه أو تصحيحه يف الوقت املناسب بواسطة األنظمة احملاسبية
والرقابة الداخلية وفيما خيص خماطر الرقابة الداخلية ال بد على املراجع إتباع اإلجراءات التالية:
ـ ـ أن يقوم بعملية التقدير األوىل ملخاطر الرقابة عن طريق تقييم فعالية نظام احملاسبة ونظام الرقابة الداخلية
مينع حدوث معلومات خاطئة أساسية أو اكتشافها وتصحيحها؛
ـ ـ أن يقوم بتوثيق وفهم النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية باملؤسسة وأن يقوم بتقدير خماطر الرقابة؛
ـ ـ أن يقوم بتحديد نوعية أدلة اإلثبات املالئمة وتوقيت احلصول عليها خاصة فيما خيص الواجبات ،و يقوم
بتقدير مدى صحة خماطر الرقابة.
فاملخاطر الناجتة عن حدوث خطأ يف أحد األرصدة أو يف نوع معني من املعامالت  ،قد يكون جوهريا إذا
اجتمع مع خطأ يف أرصدة أخرى أو نوع آخر من املعامالت وال ميكن منعه أو اكتشافه يف وقت مناسب عن طريق
إجراءات الرقابة الداخلية ؛ مبعىن أن املخاطر الرقابية قياس لتقديرات املراجع االحتمالية أن األخطاء (التحريفات) الزائدة
عن املقدار املقبول يف دورة أو جزء من املعامالت لن متنع أو تكتشف بواسطة الرقابة الداخلية للعميل.
ويعترب هذا اخلطر دالة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ،حيث أنه كلما كانت الرقابة الداخلية أكثر فعالية
كان هناك احتمال عدم وجود أخطاء أو اكتشافه ا بواسطة هذا اهليكل أو كان معامل اخلطر الذي ميكن حتديده
للمخاطر الرقابية أقل ،ونظرا للحدود الالزمة ألي نظام رقابة داخلية فإنه ال مفر من وجود هذا اخلطر.
هي قابلية حدوث خطا هام يف رصيد حساب أو جمموعة معامالت متشاهبة بشكل فردي أو عندما
تندمج مع أخطاء يف أرصدة جمموعات أخرى من دون أن متنع أو تكتشف وتصحح يف الوقت املناسب من
أنظمة احملاسبة والرقابة الداخلية.
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2ـ ـ  3ـ ـ مخاطر االكتشاف:
وتتعلق خماطر االكتشاف مبدى فعالية إجراءات التدقيق يف اكتشاف األخطاء ،حيث يتم تعريف خماطر
االكتشاف بأهنا" :املخاطر املتمثلة يف أن إجراءات املراجعة قد تؤدي باملراجع إىل نتيجة مؤداها عدم وجود خطأ
يف أحد األرصدة أو يف نوع معني من املعامالت يف الوقت الذي يكون فيه هذا اخلطأ موجودا ويكون جوهريا إذا
اجتمع مع أخطاء يف أرصدة أخرى أو نوع آخر من املعامالت".
وتُع ّد خماطر االكتشاف دالة إلجراءات التدقيق وتطبيقها بواسطة املدقق ،وينتج هذا اخلطر جزئيا من حالة عدم

التأكد اليت تسود عملية املدقق عندما ال يقوم املدقق بالفحص الشامل للعمليات ،كما أن مثل هذا اخلطر قد يوجد
حىت لو قام املدقق بالفحص الشامل ،فقد تكون حاالت عدم التأكد ناجتة من استخدام املدقق إلجراءات غري مالئمة
أو بسبب عدم تطبيق اإلجراءات بطريقة سليمة أو التفسري اخلاطئ لنتائج التدقيق ،مع مالحظة أن ظروف عدم التأكد
األخرى ميكن ختفيضها إىل مستوى ميكن التغاضي عنه من خالل التخطيط واإلشراف الكايف والقيام بإجناز عملية
التدقيق وفقا ملعايري رقابة جودة األداء املناسبة ،وتتضمن خماطر االكتشاف عنصرين مها:7

 األول :املخاطر املتعلقة بفشل إجراءات املراجعة التحليلية يف اكتشاف األخطاء اليت ال يتم منعها أو

اكتشافها عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية ،ويسمى "خماطر املراجعة التحليلية"؛

 الثاني :املخاطر املتعلقة بالقبول غري الصحيـح لنتائج االختبارات التفصيلية فـي الوقت الذي يكون هناك

خطأ جوهري يوجب الرفض ومل يتم اكتشافه عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية وإجراءات املراجعة التحليلية
وغريها من االختبارات املالئمة ويسمى "خماطر املراجعة التفصيلية".
إن مستوى االكتشاف من خماطر الرق ابة ،ويؤثر تقدير املدقق ملخاطر الرقابة مع تقديره للمخاطر املالزمة
على طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات اجلوهرية اليت يتم القيام هبا لتقليل خماطر االكتشاف و بالتايل تقليل خماطر
التدقيق إىل مستوى منخفض مقبول.
وتعترب خماطر االكتشاف دالة يف فعالية اإلجراءات اليت يؤديها املراجع الختبار أي تأكيد من التأكيدات،
8

وتوجد تلك املخاطر حيث ميكن للمراجعني أن يقوموا:
ـ استخدام إجراءات مراجعة غري مالئمة؛
ـ سوء تطبيق إجراءات املراجعة؛

ـ سوء فهم نتائج عملية املراجعة؛
ـ اختبار عملية فحص تقل عن  ٪ 144من أرصدة احلساب أو جمموعة العمليات املالية.
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و ميكن احتساب خماطر االكتشاف ،وذلك بأن يقوم املراجع بداية بتقدير املستوى املقبول من خماطر
9
املراجعة (خ م ) مث خطر املالزمة (خ ل) وكذالك خطر الرقابة (خ ق) وفقا للمعادلة التالية:
خماطر االكتشاف= خ م  /خ ل × خ ق.
ثانيا :دور تقدير مخاطر التدقيق في تعزيز جودة التدقيق
شهد معيار التدقيق الدويل رقم  254املرتبط بالرقابة عل اجلودة الصادر من طرف جملس معايري التدقيق
والضمان الدويل التابع جمللس اإلحتاد الدويل للمحاسبني بداية سنة  2446تطورات فيما خيص مسؤولية املدقق
عند تدقيق البيانات املالية و تقدمي تقارير ذات جودة ،و اليت تنص على التزامه بالقوانني واألنظمة الدولية إلعداد
14
تقرير هنائي و ايصاله إىل خمتلف املستخدمني.
1ـ ـ تقدير مخاطر التدقيق:
تشمل عملية تقدير خماطر التدقيق من املدقق من خالل العناصر التالية:
1ـ ـ 1ـ ـ ـ تقدير مخاطر المالزمة:
هي مقياس لتقديرات وتقييم املدققني الحتمالية وجود أخطاء مادية يف بنود القوائم املالية قبل االعتبار
11
لفاعلية نظام الرقابة الداخلية.
وتُعين احتمال وجود خطأ أو حتريف مادي يف القوائم املالية وعدم متكن املدقق من اكتشافه بالرغم من
بذل العناية املهنية املعقولة ،أو هي املخاط ر املقبولة لدى املدقق بأن يقوم باستنتاج نتيجة غري سليمة بعد االنتهاء
من إجراءات التدقيق  ،وقد يرجع سبب ذلك إىل طبيعة عملية التدقيق
أوضحت إحدى الدراسات أن املخاطر املالزمة يتم تقديرها بصفة مستقلة عـن املخاطر الرقابية ،هناك كثري
من العوامل اليت تؤثر بصفة عامة على املخاطر املالزمة منها:
 مومسية النشاط؛
 حجم املنشأة حمل التدقيق؛
 درجة تعرض احلسابات للغش والسرقة وفرص حدوثها؛
 طبيعة عمليات املنشأة وطبيعة األخطاء احملتملة؛
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 الصناعة اليت ينتمي إليها العميل؛
 املركز املايل للعميل والضغوط التشغيلية والتنظيمية اليت تعرض هلا؛
 استخدام التقديرات يف األرقام احملاسبية؛
 التغريات يف اإلجراءات واألنظمة؛
 مدى صعوبة حتديد الكميات والقيم يف السجالت احملاسبية.
بافرتاض غياب وجود نظم الرقابة الداخلية املرتبطة فإن بعض التأكيدات تتسم بأنه أكثر عرضة للتحريف اجلوهري
عن غريها من التأكيدات ،حيث تؤثر طبيعة بعض احلسابات أو اإلفصاح بالقوائم املالية على املخاطر املالزمة .
1ـ ـ 2ـ ـ تقدير مخاطر الرقابة:
قبل تقدير خماطر الرقابة يقوم املدقق أوال بفهم نظام الرقابة الداخلية من خالل:
ـ ـ استحداث املدقق للمعلومات اخلاصة بالدورات السابقة واستخدامها يف التدقيق اخلاص بالدورة احلالية؛
ـ ـ االستفسار من أفراد العميل وفحص مستنداته ودفاتره بدقة؛
ـ ـ مالحظة األنشطة يف املؤسسة ومتابعة أداء أفرادها؛
ـ ـ التأكد من مدى فهم أفراد العميل لعمليات التوثيق اخلاصة بسياسات املؤسسة.
بعد التوصل إىل فهم الرقابة الداخلية ،يقوم املدقق بتحديد تقدير أويل خلطر الرقابة ،ويبدأ التقدير األويل
عادة من خالل أخذ بيئة الرقابة بعني االعتبار ،فإذا كان اجتاه اإلدارة ال يدعم أمهية الرقابة فمن املستحسن على
املدقق أن يفرتض أن خطر الرقابة املرتبط بالعمليات املالية ميثل احلد األقصى ،وعلى العكس ،فإذا كان اجتاه
12
اإلدارة إجيايب فعلى املدقق االستعانة بالسياسات واإلجراءات الرقابية املتخذة و ختفيض خماطر الرقابة.
ويف هذه احلالة يتم تقدير اخلطر يف مستوى أقل من احلد األقصى ،و ال جيب أن حيدد املدقق التقدير
األويل يف شكل رمسي تفصيلي إلجراء تدقيق أكثر عمقا للقوائم املالية ،كما يستحسن عدم تقدير اخلطر على حنو
منخفض من أجل العمل على مجع أدلة أكثر و التعميق يف عملية التدقيق إال إذا مت تدعيمه بـدلة اثبات كافية.
ويتوقف تقدير املدقق هلذا النوع من املخاطر على قيامه باختبارات مدى االلتزام بنظام الرقابة الداخلية
اخلاص باملؤسسة حمل املراجعة ،ويف حالة عدم ثبوت وجود مثل هذا التقييم فينبغي على املراجع أن يفرتض أن
املخاطر الرقابية مرتفعة.
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

89

تقدير المدقق لمخاطر التدقيق و أثرها على جودة التدقيق
سعاد شدري معمر و كهينة رشام و أ.د .أحمد جميل

ومن هنا فإن تقدير املراجع للمخاطر الرقابية ال يتوقف على الرقابة الداخلية فحسب ،وإمنا يتوقف أيضا
على قوة اختبارات مدى االلتزام ،وعلى نتيجة تلك االختبارات فإذا كانت النتائج إجيابية فإن تقدير املراجع
للمخاطر الرقابية يقل وإذا كانت ضعيفة فإن تقدير املراجع للمخاطر الرقابية سوف يرتفع.
وعموما فإن حتديد املراجع ملخاطر الرقابة الداخلية وجماالت الضعف يف نظام الرقابة الداخلية يعتمد إىل
حد كبري على احلكم الشخصي للمراجع ،ويعرف ضعف الرقابة الداخلية الذي يؤدي إىل تقدير مرتفع ملخاطر
املراجعة بأنه غياب أو عدم فاعلية إجراءات الرقابة ،واليت تؤدي إىل وجود خطأ أو عدم انتظام يف القوائم املالية ،
وتتحدد األمهية النسبية هلذا اخلطر مبقدار أثره على القوائم .ويرتتب على ذلك ضرورة قيام املراجع بتحديد احتمال
حدوث خطأ أو أوجه عدم انتظام ال تكتشف يف الوقت املناسب وتؤثر جوهريا على عناصر القوائم املالية.
 1ـ3ـ ـ تقدير مخاطر االكتشاف:
وهي مقياس مدى قبول املراجع اخلارجي وجود خطأ مادي بالقوائم املالية وذلك بعد إمتام عملية املراجعة
وابداء الرأي املوضوعي حول القوائم املالية ،وعلى العموم فإن إدارة املؤسسة هي اليت تتحمل مسئولية املخاطر
املتأصلة أو املالزمة وخماطر نظم الرقابة الداخلية ،ألهنا هي اليت صممت النظام احملاسيب كما قامت بإعداد نظم
الرقابة الداخلية ومراعاة تطبيقه ،أما املدقق اخلارجي فهو املسئول عن خماطر االكتشا ,حيث ميكنه أن يقوم بإجراءات
مراجعة إضافية أو توسيع حجم العينة االحصائية للحصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة وللوصول اىل مستوى
13
مقبول للمخاطر يف الكشف عن األخطاء وذلك يقلل من خماطر التدقيق اىل مستوى مقبول ومنخفض.
إن مستوى خماطر االكتشاف يرتبط مباشرة بإجراءات املراجعة اجلوهرية ،ويؤثر تقدير املراجع ملخاطر الرقابة
مع تقديره للمخاطر املالزمة على طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات اجلوهرية اليت يتم القيام هبا لتقليل خماطر
االكتشاف وبالتايل تقليل خماطر التدقيق إىل مستوى منخفض مقبول ،وهناك دائما وجود لبعض خماطر االكتشاف
حىت ولو قام املدقق بفحص عدد كبري من املعامالت بنسبة  %144بسبب أن معظم أدلة اإلثبات هي مقنعة
10
وليست حامسة مثال.
وبناء على ما تقدم ميكن احتساب خماطر االكتشاف ،وذلك بان يقوم املدقق بداية بتقدير املستوى املقبول
ملخاطر املراجعة (خ م) ،مث بعد ذلك يقدر املخاطر املالزمة (خ ل) وكذلك خطر الرقابة (خ ق)  ،ويعوض هبا
يف املعادلة التالية :خماطر االكتشاف = خ م ( /خ ل  Xخ ق)
(بافرتاض أن املدقق قرر أن املستوى املقبول ملخاطر املراجعة  )%5عليه تكون خماطر االكتشاف = .%24
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افرتض أن املدقق أعاد تقدير املخاطر املالزمة لتصبح  %04واملخاطر الرقابية  ، %04فإن خماطر
االكتشاف يف هذه احلالة تصبح كالتايل :خماطر االكتشاف = .%31
وهكذا فإنه كلما اخنفضت املخاطر املالزمة واملخاطر الرقابية تزايدت خماطر االكتشاف اليت ميكن أن
يقبلها املدقق.
2ـ ـ جودة التدقيق من نظر تقدير مخاطر التدقيق:
يتم تقييم عمل املدقق حول البيانات اليت متت مراجعتها من خالل انضباطه بعناصر اجلودة الفنية والوظيفية
للمدقق ،و اليت متثل الدرجة اليت من خالهلا تستويف عملية التدقيق توقعات العميل جتاه اكتشاف األخطاء
واملخالفات املرتبطة بالقوائم املالية للمؤسسة حمل املراجعة و التقرير عنها.
حيث تعرف اجلودة الوظيفية للتدقيق على أهنا" :الدرجة اليت ميكن معها الوفاء بتنفيذ عملية التدقيق
15
وتوصيل نتائجها حسب توقعات املستهلك".
2ـ ـ 1ـ ـ مفهوم جودة التدقيق:
إن جودة تدقيق احلسابات متثل ضمانا لبقاء مكاتب التدقيق يف عملها واستمراريتها مستقبال ،إذ تركز
املنظمات املهنية على ضرورة االلتزام باملعايري املهنية ،ومعايري الرقابة على جودة األداء املهين الصادرة هبذا الشأن
من أجل االرتقاء مبستوى اخلدمات املقدمة  ،حيث ميكن النظر إىل جودة التدقيق باعتبارها منتج هنائي ملختلف
اإلجراءات والقرارات اليت يتم القيام هبا من قبل فريق التدقيق كمجموعة عمل واحدة ،حبيث أن أي خلل وظيفي
أو أي جزء ال يتسق مع متطلبات العملية التدقيقية واحملددة من خالل املعايري املهنية ،ومعايري املراجعة املقبولة
16
قبوال" عاما"  GAASينعكس أثره على جودة التدقيق.
فجودة التدقيق تشري إىل اخلصائص اليت يتميز هبا الرأم املهين للمدقق مبا يؤدي إىل اشباع احتياجات
مستخدمي القوائم املالية ،وذلك يف حدود القيود العملية واالقتصادية لبيئة التدقيق ،وعلم ذلك فإن اشباع هذه
االحتياجات هدفا للجودة و املرشد األساسي لتطوير و حتسني املهين كلما مسحت بذلك القيود العملية
واالقتصادية ،كما إن جعل إشباع احتياجات مستخدمي القوائم املالية لدرجة جودة التدقيق جيعل مهنة التدقيق
تتلمس احتياجاهتم و تعمل على تعديل املعايري املهنية باستمرار لتلبية هذه االحتياجات و هذا ما يؤدي إىل سد
17
الفجوة بني ما تقدمه املهنة و ما يتوقعه مستخدمو القوائم املالية وبالتايل زيادة رضاء اجملتمع عن املهنة.
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وعُرفت جودة التدقيق على وفق املعيار الدويل رقم ،224بأهنا تتمثل يف السياسات و اإلجراءات
املطبقة يف شركة التدقيق للتحقق من إن أعمال التدقيق املنفذة قد مت أداؤها على وفق معايري التدقيق
املتعارف عليها ،وتناول معيار التدقيق الدويل رقم ( )1لرقابة اجلودة ،حيث ذكر أنه من أهم املبادئ اليت
حتكم عملية التدقيق ،هو مبدأ العناية املهنية الواجبة أو توافر املهارة والكفاءة للمدقق وارتباط ذلك بوضوح
مبفهوم اجلودة ،حيث نص على أن يستعني املدقق بأشخاص تتوافر لديهم اخلربة والكفاءة املقبولة والتدريب
الالزم والكفاءة العلمية واملهارة.
2ـ ـ 2ـ ـ ـ أثر تقليل مخاطر التدقيق على جودة التدقيق:
تعرف جودة التدقيق من خالل خماطر التدقيق على أهنا تدنية املدقق خلطر االكتشاف والذي يؤدي
إىل تدنية خطر التدقيق النهائي وان املدققني سوف يقومون باإلفصاح عن األخطاء اجلوهرية يف القوائم
املالية" ،ومن هذا التعريف يتضح أن املدقق إذا ما قام بتخطيط عملية الدقيق على أساس دراسة العوامل
املؤثرة يف اخلطر وحدد مناطق اخلطر وأخذها يف االعتبار عند القيام بكل إجراء من إجراءات التدقيق مث
استخدم اإلجراء الذي يتناسب مع طبيعة العنصر ومستوى اخلطر املعرض له فإن ذلك يدعم رأي املدقق يف
القوائم املالية ويؤدي إىل حتقيق الكفاءة والفاعلية لعملية التدقيق ويرتتب عليه اكتشاف وتدنية املخاطر إىل
احلد األدىن والذي ميكن قبوله ،وال شك أن القيام بعملية التدقيق على هذا النحو من شأنه أن يرفع
الكفاءة املهنية للمدقق ،ويؤدي إىل زيادة جودة التدقيق نفسها من خالل حتسني الرأي الذي يبديه املدقق
يف القوائم املالية حمل الفحص ،والذي تعتمد عليه جهات عديدة كمدخالت لنماذج قراراهتا.
حيث تكمن أمهية جودة التدقيق يف أهنا مطلب مجيع مستخدمي القوائم املالية وذلك لألسباب التالية:
ـ ـ يهدف املدقق اخلارجي من تنفيذ عملية التدقيق بأعلى جودة ممكنة حىت يضفي أعلى درجات
املصداقية على تقريره؛
ـ ـ ـ تسعى الشركة إىل تأكيد متتع قوائمها املالية باملوثوقية ،مما يوجب القيام بعملية التدقيق بأعلى مستوى
من اجلودة؛
ـ ـ ترى املنظمات املهنية أن تنفيذ عملية التدقيق بأعلى مستوى من اجلودة حيقق املصلحة جلميع
مستخدمي القوائم املالية؛
ـ ـ متثل جودة مهنة التدقيق مقياساً لتقييم مكاتب التدقيق يف ظل املنافسة الشديدة بني تلك املكاتب.

جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

89

تقدير المدقق لمخاطر التدقيق و أثرها على جودة التدقيق
سعاد شدري معمر و كهينة رشام و أ.د .أحمد جميل

ال ميكن ربط مفهوم جودة املراجعة مبخاطر املراجعة؛ َّ
ألن مفهوم اجلودة ال يتوقف فقط على تقليل خماطر
املراجعة ،بل َّ
إن تدين اجلودة وضبط املخاطر هو من أحد العوامل املؤثّرة على اجلودة .بناءً على ما تقدم ميكنا
القول َّ
بأن مفهوم جودة املراجعة هو :التزام املراجع باملعايري املهنيّة للمراجعة ،وآداب وقواعد السلوك املهين،
وإرشادات املراجعة ،والقواعد واإلجراءات اليت تقوم بإصدارها املنظمات اليت تُعىن مبهنة املراجعة واحملافظة على
18
نزاهة واستقالل مراجع احلسابات ،مبا يكفل حتقيق األهداف املتوقعة لألطراف ذات الصلة.
حيث يشمل تقدير املخاطر لتحقيق جودة التدقيق وفق:
 أهمية المخاطر :فكلما حدد املدقق خماطر التدقيق وفق أمهيتها عند إجراء االختبار يف التدقيق كلما
ساهم يف التقليل من األثار السلبية ملخاطر التدقيق على عملية التدقيق ككل مما يساهم من الرفع من
جودة التدقيق؛
 الموثوقية أو إمكانية االعتماد :هل تعكس نتائج عملية التدقيق واالستنتاجات اليت تتوصل إليها
بشكل دقيق الظروف الفعلية فيما يتعلق بالقضية الرئيسة اليت يتم اختبارها وهل مجيع التأكيدات يف
تقرير التدقيق حول خماطر التدقيق أو ما تقدمه عملية التدقيق م ن تأكيدات معقولة حول نسبة
معقولة ملخاطر التدقيق.
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الخاتمة:
من خالل ما سبق ذكره حول خماطر التدقيق و كيفية تقديرها من طرف املدقق توصلنا إىل جمموعة من
النتائج و التوصيات
النتائج:
خماطر التدقيق تعين أنه على املدقق قبول مستوى ما من عدم التأكد عند تنفيذ التدقيق ،حيث يعلماملدقق مثال أن هناك عدم تأكد خبصوص صالحية األدلة ،وفعالية الرقابة الداخلية لدى العميل ،وما إذا كانت
القوائم الدالية اليت بست مراجعتها تتسم بالعدالة فاملدقق اجليد يعلم أن املخاطر موجودة وأن عليه أن يتعامل معها
على حنو مالئم؛
يصعب قياس معظم املخاطر اليت يواجهها املدققون ويتطلب ذلك توافر فكر جيد لالستجابة على حنومالئم ،فعندما تكون املخاطر املالزمة وخماطر الرقابة مرتفعة فإن املستوى املقبول ملخاطر االكتشاف يكون
منخفضا لتقليل خماطر التدقيق على املستوى املنخفض املقبول ،ومن ناحية أخرى عندما تكون املخاطر املالزمة
وخماطر الرقابة منخفضة يستطيع املدقق قبول خماطر اكتشاف اعلى مع االستمرار يف تقليل خماطر التدقيق إىل
املستوى املنخفض املقبول؛
إن خماطر الرقابة لديها عالقة عكسية مع خماطر االكتشاف ،و عليه من خالل تقدمي املدقق لتأكيدمقبول حول هذه املخاطر و اهنا يف املستوى املقبول مع حتديد مسؤوليته الكاملة عن الفحص الذي قام به فإنه
يساهم يف تعزيز موثوقية اجملتمع املايل يف القوائم املالية املدققة األمر الذي يساهم يف زيادة جودة التدقيق خاصة
من حيث إجراءات الفحص و التأكيدات املقدمة من طرف املدقق.
 أنه جيب على املدقق احلصول على فهم كاف لنظام الرقابة الداخلية والنظام احملاسيب للمؤسسة منخالل استخدام العناية املهنية الكافية لتقدير خماطر التدقيق و تصميم إجراءات التدقيق للتأكيد على أن هذه
املخاطر قد خفت إىل املستوى املقبول؛
جيب على املدقق حتديد خماطر االكتشاف ألنه يساعد على قبول التأكيدات يف البيانات الداليةواستخدام اجتهاده املهين ،ولتقدير ملخاطر املالزمة على املدقق استخدام اجتهاده الدهين لتقييم عوامل عديدة
منها أمانة اإلدارة وغريها من العوامل.
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جامعة الجزائر
الملخص

 وذلك إنطالقا من تعرض طريقة التكلفة التارخيية،هتدف هذه الدراسة إىل تقييم بدائل القياس احملاسيب
 مما أدى،املعدلة بوحدة النقد الثابتة لعدة انتقادات كوهنا ال حتقق خاصييت املالءمة واملوثوقية للمعلومات احملاسبية
بتوجه االحتادات املهنية خاصة جلنة معايري احملاسبة الدولية إىل انتهاج منوذج القيمة العادلة القائم على القيم اجلارية
 الذي يعترب حلد اآلن باإلمجاع بني خمتلف املنضرين احملاسبني واالحتادات املهنية بأنه،يف تقييم األصول واخلصوم
 إال أنه يف حالة ارتفاع معدالت التضخم جيب،األكثر موضوعية وحتقيقا للخصائص النوعية للمعلومات احملاسبية
استخدام منهج القيمة العادلة مع وحدة النقد الثابتة حىت يتم استبعاد أثر التضخم عن املعلومات احملاسبية خاصة
. من أجل حتقيق توازن أفضل بني اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية،عن البنود النقدية للميزانية
. القيمة العادلة، التكلفة التارخيية، القياس احملاسيب:الكلمات المفتاحية
Abstract
The objective of this study is to evaluate the accounting measurement alternatives, in
view of the fact that the historical cost method of the fixed currency unit is exposed to criticism
because it does not meet the appropriateness and reliability of the accounting information. This
led the professional associations, especially the IASB, to adopt the fair value- In the assessment
of assets and liabilities, which is so far unanimously among the various accountants accounting
and professional associations as the most objective and to achieve the specific characteristics of
accounting information, but in the case of high inflation should be used from Fair value
adjustment with the fixed currency unit until the effect of inflation on accounting information is
excluded from the monetary items of the budget in order to achieve a better balance between the
qualitative characteristics of the accounting information.
Keywords: accounting measurement, historical cost, fair value.
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مقدمة
لقد تعرض منهج التكلفة التارخيية يف اآلونة األخرية إىل عدة انتقادات ،كونه ال حيقق اهلدف األساسي للقوائم
املالية (ترشيد القرارات االقتصادية)  ،ومع زيادة االهتمام يف مهنة احملاسبة باحملافظة على رأس املال ،أصبح جمال
النقاش يف احملاسبة موجه حنو البحث عن بدائل القياس احملاسيب املالئمة يف ظل التغريات املستمرة لألسعار ،مما
أدى إىل ظهور ما يسمى مبحاسبة التضخم.
ويقصد مبحاسبة التضخم جمموعة األدوات واإلجراءات احملاسبية املتخذة ملعاجلة واستبعاد اثر التضخم على
البيانات احملاسبية ،وهتدف إىل تقييم القوائم املالية حىت تتالءم أكثر مع الظروف التضخمية ،بفضل وضع نظام
حماسيب للتضخم بديال للنظام التقليدي ،يعتمد على مبادئ وأسس تضمن إدماج التصحيحات الالزمة يف النظام
احملاسيب التقليدي ملواجهة الظروف التضخمية ،وذلك من خالل إضافة معطيات جديدة لتكملة املعطيات

احملاسبية الرمسية ،بشكل يزيد من فعالية البيانات احملاسبية ،1وتكمن هذه اإلجراءات احملاسبية يف إعادة التقييم
املستمر للقوائم املالية ،عن طريق إدخال التعديالت الالزمة على قيم عناصر القوائم املالية ،بشكل يضمن إظهار
اثر التضخم وتقلبات األسعار بصفة عامة على هذه القيم ،وتتم عملية إعادة التقييم للقوائم املالية وفق طرق
خمتلفة للقياس احملاسيب ،تعترب وليدة مداخل القياس احملاسيب احلديث ،حيث ختتلف خصوصياهتا وطبيعتها
وأهدافها من طريقة إىل أخرى.
أوال :القياس المحاسبي ومفاهيم الدخل والمحافظة على رأس المال

من املفاهيم األساسية لنظام احملاسبة املالية قياس نتائج األعمال واملركز املا ي والتدفقات النقدية للمسسسة ،ومن
املفاهيم اليت أصبح يتم الرتكيز عليها يف مهنة احملاسبة هي مفاهيم احملافظة على رأس املال ،مبا يقتضي عدم
املساس به واحملافظة عليه من التآكل ،وترتبط مفاهيم احملافظة على رأس املال ارتباطا وثيقا بتحديد نتيجة األعمال
للمسسسة وكيفية قياسها ،وبالتا ي فمفاهيم رأس املال والدخل تعد مفاهيم أساسية للبحث يف بدائل التقييم
وحتديد الدخل الناجم عن اعتماد بديل معني إذ أن كل بديل يسدي إىل قوائم مالية خمتلفة.

.1

مفهوم القياس المحاسبي ومصادر تحيزه :تعترب احملاسبة أداة خدمية فهي تعاجل األحداث والعمليات املالية

للمسسسة ،وتقدم دوريا قوائم مالية أساسية ملستخدميها ،وهذه القوائم تعترب نتاج القياس احملاسيب ،كما أن عملية القياس
احملاسيب حمكومة بفروض ومبادئ وحمددات ،والكثري منها يعاين من عيوب مما زاد من تفاقم ظاهرة حتيز القياس احملاسيب.
 .1.1مفهوم القياس المحاسبي :تعين عملية القياس بشكل عام حسب التعريف العلمي الذي وضعه Campell

يف كتابه  Fondation of scienceيف عام  7591بان "القياس يتمثل بشكل عام يف قرن األعداد باألشياء للتعبري
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عن خواصها ،وذلك بناءا على قواعد طبيعية يتم اكتشافها إما بطريقة مباشرة أو بطريقة غري مباشرة" ،وفيما يتعلق
بعملية القياس احملاسيب فقد قدمت اجلمعيات واالحتادات املهنية عدة تعريفات ومن أمهها ما يلي:2
 تعريف جمعية المحاسبة األمريكية  AAAعام  :1611يتمثل القياس احملاسيب يف قرن األعداد بأحداث
املسسسة املاضية واجلارية واملستقبلية ،وذلك بناءا على مالحظات ماضية أو جارية ومبوجب قواعد حمددة.

 تعريف مجلس معايير المحاسبة المالية  :FASBالقياس احملاسيب هو عبارة عن ختصيص أرقام لألشياء أو
األحداث وفقا لقواعد حمددة ،كما انه عملية مقارنة هتدف إىل احلصول على معلومات دقيقة للتمييز بني بديل
وآخر يف حالة اختاذ القرار.3
 تعريف لجنة معايير المحاسبة الدولية  :IASCالقياس احملاسيب هو عملية حتديد القيم املالية اليت جيب أن

تسجل هبا عناصر البيانات املالية وتظهر يف امليزانية وقائمة الدخل ،ويتضمن ذلك اختيار األساس املناسب للقياس.4
كما قدم  Hendriksenشرحا وافيا ملفهوم القياس احملاسيب ،حيث عرفه بأنه حتويل للعمليات واألحداث
املتعلقة مبسسسة ما إىل قيم عديدة ،وصياغة هذه القيم بطريقة جتعل هذه العمليات أو األحداث مناسبة حني يتم
مجعها (مثل جمموع قيم األصول) ،أو عدم جتميعها إذا كانت مطلوبة يف بعض املواقف احملددة (أي االنتقال من
التجميع إىل التفصيل).5
كما ميكن تعريف عملية القياس النقدي لألحداث احملاسبية بأهنا من حيث اجلوهر هي عملية تقييم ،أي عملية
حتديد ووضع القيمة ،والتقييم يدخل يف القياس احملاسيب عرب قناتني أساسيتني مها .6

 أن وحدة القياس احملاسيب هي نفسها غري ثابتة عرب الزمن.
 استخدام النقد كأداة للقياس يتضمن بالضرورة اختيار ألساس تقييمي معني من بني جمموعة أسس التقييم املختلفة.
وبناءا على التعاريف السابقة نستنتج أن عملية القياس احملاسيب تقوم على ثالثة ركائز أساسية هي:
 الشخص الذي ينفذ عملية القياس احملاسيب وهو احملاسب.
 النظام احملاسيب للقياس بصفته أداة القياس.
 األحداث االقتصادية اليت ختضع للقياس متمثلة يف العمليات املالية.
 املعلومات احملاسبية كقياسات متثل نتائج عملية القياس أو خمرجاهتا.
 .1.1مصادر تحيز القياس المحاسبي :بناءا على الركائز األساسية للقياس احملاسيب السابقة الذكر ،فان مصادر
التحيز يف القياس احملاسيب قد تنتج إما من قواعد القياس أو الشخص القائم بعملية القياس أو االثنني معا،
وتنعكس آثاره على نتائج القياس ،وفيما يلي املصادر الثالثة لتحيز القياس احملاسيب.7
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 .1.1.1تحيز قواعد القياس المحاسبي :يطلق هذا املصطلح على حتيز القياس الذي ترتبط أسبابه بنظام القياس
احملاسيب ،مبا يتضمنه من مفاهيم ومبادئ وفروض وأعراف حماسبية حتكم عملية القياس احملاسيب ،مثل مبدأ التكلفة
التارخيية ومبدأ االعرتاف باإليراد وفرض ثبات وحدة النقد ،ويكون دور احملاسب يف نشوء هذا التحيز حياديا ،ومن
أوضح مظاهر هذا التحيز هو حتيز القياس احملاسيب الذي حتتويه القوائم املالية يف فرتات التضخم طبقا ملبدأ التكلفة
التارخيية ،وذالك عندما ال يراعي تعديل القوائم املالية الستبعاد آثار هذا التضخم.
 .1.1.1تحيز القائم بعملية القياس :يف هذه احلالة ترتبط أسباب حتيز القياس احملاسيب بالقائم بعملية القياس
وليس بالنظام احملاسيب ،وهذا على افرتاض أن نظام القياس احملاسيب يتمتع بدرجة كاملة من املوضوعية ،ولكن
احملاسب يستعمله بطريقة خاطئة يف عملية القياس ،مثل اختالف جمموعة من احملاسبني يف حتديد قسط االهتالك

ألحد األصول الثابتة بالرغم من اعتمادهم مجيعا على طريقة القسط الثابت ،وذلك بسبب اختالف أفراد اجملموعة
يف تقدير العمر اإلنتاجي لألصل ،ففي هذه احلالة سبب التحيز يف القياس احملاسيب يعود إىل سوء استخدام قاعدة
القياس من طرف احملاسب وليس إىل قاعدة القياس.
 .0.1.1التحيز المشترك :التحيز املشرتك هو حتيز القياس الذي يساهم يف نشوئه القائم بعملية القياس وقواعد القياس
املستخدمة معا ،وحيدث هذا التحيز عندما يقوم حماسب ال يتصف باملوضوعية الكاملة باستخدام قاعدة قياس ال
تتصف هي األخرى باملوضوعية الكاملة ،ويف هذه احلالة تتضاعف آثار حتيز القياس احملاسيب على املعلومات احملاسبية،
مثل حتيز القياس احملاسب املرافق الستخدام سياسة أو قيد احليطة واحلذر ،حيث استخدام هذه السياسة من قبل
حماسبني خمتلفني يف درجة حتفظهم يسدي إىل اختالف يف قيم حتيز القياس الذي يسثر على املعلومات احملاسبية.
 .1معايير القياس المحاسبي :لقد حاولت خمتلف االحتادات واجلمعيات املهنية بوضع معايري للقياس احملاسيب،
لتحقيق أهداف القوائم املالية مبا يتالءم مع خصائصها النوعية ،ومن أهم هذه املعايري تلك اليت قدمتها مجعية
احملاسبة األمريكية  AAAلسنة  ،7511وتتمثل هذه املعايري فيما يلي:

 .1.1الصالحية للغرض المستهدف منها :يقتضي هذا املعيار أن تكون البيانات واملعلومات احملاسبية مرتبطة
ارتباطا وثيقا من حيث قدرهتا اإليضاحية ودرجة تأثريها على اهلدف الذي يتم إعدادها من أجله ،وملا كانت
املعلومات احملاسبية الناجتة من احملاسبة املالية ختدم أهدافا متعددة جملموعات خمتلفة من املستفيدين تتباين

احتياجات كل منهم من املعلومات تباينا شديدا ،فان األمر يقتضي  -تطبيقا هلذا املعيار -افرتاض أهداف معينة
وحمددة يرغب يف حتقيقها من يستفيدون عادة من هذه املعلومات ،وهذا ما حيدث فعال يف احملاسبة املالية حيث
يفرتض أن قياس الربح وإظهار حقيقة املركز املا ي مها اهلدفان األساسيان من القياس احملاسيب.8
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 .1.1القابلية للتحقق منها :يعين التحقق يف جمال احملاسبة املالية استناد املعلومات إىل مصدر موثوق فيه ،يتمثل
عادة يف جمموعة من املستندات واإلجراءات املدونة ،اليت ميكن الرجوع إليها للتحقق من صحة هذه املعلومات

ومطابقتها للمصدر ،غري أن هذا املعيار يوسع من نطاق التحقق ليعين أن تتوافر يف املعلومات احملاسبية ما يلزم من
خصائص اليت جتعل منها أساسا سليما الختاذ القرارات ،حبيث ميكن اختاذ نفس القرار استنادا إىل نفس املعلومات
رغم إمكانية اختالف األشخاص القائمني باختاذه ،ويعين ذلك وجود داللة* حمددة ومعينة وهلا استقالهلا الذايت
بالنسبة ملستخدمي املعلومات احملاسبية ،أي بصرف النظر عن شخصية الفاحص أو املستفيد من هذه املعلومات.
 .0.1االلتزام بالموضوعية :تعين املوضوعية يف التطبيق واملمارسة احملاسبية االبتعاد عن احلكم الشخصي بقدر اإلمكان،
واالستناد على مصادر حقيقية للبيانات واملعلومات احملاسبية ،واملوضوعية هبذا املفهوم هي توأم التحقق ووجهه األخر،
ويطلق عليها يف كثري من األحيان قاعدة وجود الدليل املوضوعي ،ويعين مدلول املوضوعية من وجهة نظر اجلمعية أن ال
تكون املعلومات احملاسبية منحازة لصاحل جمموعة من املستفيدين على حساب اجملموعات األخرى ،األمر الذي يتعني أن
تكون هذه املعلومات واقعية ،وميكن التأكد من توافر شروط املوضوعية يف احملاسبة من خالل ما يلي.9
 عن طريق قيام عدد من احملاسبني بإعادة القياس احملاسيب الذي قدمه احد احملاسبني ،فان وصلوا إىل النتائج
نفسها فهذا يدل على حياد احملاسب وعدم تدخله يف النتائج.
 اختبار مدى متثيل املعلومات احملاسبية للحقائق االقتصادية.
وهناك من يطلق على هذه املوضوعية باملوضوعية العلمية ،اليت تتطلب إىل جانب حياد احملاسب وعدم تدخله
بالنتائج ،أن تكون النتائج اليت يقدمها القياس احملاسيب متثل حقائق اقتصادية ميكن الدفاع عنها.
 .1.1القابلية للقياس الكمي :جرت العادة على استخدام األساس النقدي كمعيار القياس الوحيد الذي يتم إتباعه يف
إعداد التقارير والقوائم املالية ،وكان ذلك نتيجة حتمية لعدم إمكانية استخدام مقاييس كمية أخرى لقياس التغريات
احملاسبية ،وتلخيص وعرض البيانات املتعلقة هبا واملعلومات الناجتة عنها ،وذلك بسبب اختالف طبيعة العناصر املكونة

هلذه التغريات وعدم متاثلها .وملا كان االلتزام بالقياس النقدي يسدي يف كثري من األحيان إىل استبعاد بيانات ومعلومات
مفيدة وميكن قياسها مبقاييس كمية أخرى ،وتكون يف العادة بيانات ومعلومات الزمة إليضاح وعالج التشوهات الناجتة
عن االعتماد على املقياس النقدي دون غريه ،فان هذا املعيار قد امتد حبدود البيانات واملعلومات احملاسبية ،إىل التعامل يف
كل البيانات اليت ميكن قياسها كميا ،وإنتاج كل املعلومات اليت ميكن قياسها كميا ،بصرف النظر عن إمكانية قياسها
نقديا .ورغم ذلك مازالت احملاسبة املالية تعتمد بصفة مطلقة على املقياس النقدي دون غريه من املقاييس الكمية.10
 .0أسس القياس المحاسبي :تعد القوائم املالية األساسية ذات فائدة بقدر ما تكون قيمها املعطاة ملختلف بنودها تتصف
باملوثوقية واملالءمة ،ومتثل الواقع بصدق ،وبالتا ي فان أسس القياس احملاسيب هلا عالقة وطيدة مبفهوم القيمة املراد حتقيقه.
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 .1.0دور مفهوم القيمة في القياس المحاسبي :يعتمد العرض احملاسيب للمسسسة على جمموعة من املبادئ
احملاسبية املتعارف عليها ،واليت تشكل منوذج حماسيب يستمد فعاليته من اجلمع ،التقييم ،التلخيص واملتابعة عرب

الوقت للمعلومات املتعلقة باملعامالت اليت تسثر على ثروة املسسسة ،والذي يسمح بتحديد النتيجة وحقوق امللكية
وفقا الحتياجات مستخدمي القوائم املالية ،ويرتكز هذا النموذج على مفهوم القيمة conception de la
 ،valeurويف العلوم االقتصادية مفهوم القيمة ميكن إرجاعه إما إىل التكلفة أو قيمة املبادلة أو املنفعة.
وقد عرف االقتصادي  Smithالقيمة كالتا ي "لكلمة القيمة مفهومني ،يف بعض األحيان تعين منفعة األصل ،ويف
بعض األحيان تعين القيمة االستبدالية لألصل" ،أما االقتصادي  Marxفقد أيد االجتاه القائل بأن املنفعة هي
أساس حتديد القيمة.
وبناءا على املفاهيم االقتصادية للقيمة ميكن التميز بني ثالثة مناذج أساسية للقياس احملاسيب وهي:11
 النموذج القائم على قيمة الدخول ( ،)curent entry valuesوالذي يتمثل إما يف مثن االقتناء أو التكلفة االستبدالية.
 النموذج القائم على قيمة اخلروج( ،)curent exit valuesأي الثمن الذي ميكن احلصول عليه عند
التخلص من األصل.
 منوذج القيمة قيد االستعمال ( ،)value-in-useالقائم على القيمة اإلضافية للمسسسة اليت ميكن أن تساهم
هبا أصوهلا.
ومبا أن القياس احملاسيب يرتكز على عملية حتديد ووضع القيمة ،فان عملية تقييم بنود القوائم املالية تتم باالختيار
على مستويني.12
 مستوى وحدة القياس النقدي لقياس خاصية القيمة ،حيث توجد هناك وحدتان للقياس:
 وحدة القياس النقدي االمسية اليت تقوم على افرتاض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد ،وهو افرتاض مقبول يفمنوذج التكلفة التارخيية.
 وحدة قياس القوة الشرائية العامة ،حيث تعتمد األرقام القياسية لتحديد تغريات املستوى العام ألسعار السلعواخلدمات ،وهو افرتاض تعتمده حماسبة التضخم.
 مستوى أسس قياس قيمة بنود القوائم املالية ،حيث هناك أربع أسس لقياس القيمة وهي:
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نالحظ من أسس القياس السابقة أهنا مل تتضمن القيمة العادلة بالرغم من التوسع يف استخدامها يف معايري
التقارير املالية الدولية ،وذلك الن مفهوم القيمة العادلة قد يعين احد أسس القياس السابقة ،وهي قيمة اجتهادية
يتم حتديدها وفقا ملا يعتقد أنه ميثل بعدالة قياسا لقيمة بند معني ،وورد أكثر من تعريف للقيمة العادلة يف معايري
التقارير املالية الدولية ،ولكن التعريف الغالب هو "القيمة العادلة هي القيمة اليت ميكن مبادلة األصل أو سداد
االلتزام هبا بني أطراف راغبة وذوي معرفة مبوجب عملية تبادلية حقيقية".
ثانيا :تقييم بدائل القياس المحاسبي
لقد حضي منهج التكلفة التارخيية لفرتة طويلة كأساس للقياس احملاسيب ،ولكن اعتماد هذا املنهج على فرض ثبات
وحدة النقد أدى إىل نقص منفعة املعلومات احملاسبية يف حالة تغري املستوى العام لألسعار ،وليس التقلبات يف
مستويات األسعار وما يرتتب عليها بالظاهرة االقتصادية اجلديدة ،بل هي قائمة منذ قيام اقتصاديات التبادل على
األساس النقدي ،ولكن اجلديد يف األمر هو بداية اهتمام احملاسب باملشكلة ،وخاصة يف النصف الثاين من القرن
العشرين ،وزيادة اجلدل النظري حوهلا وظهور العديد من الدراسات العملية لتحديد مدى أمهيتها ،واقرتاح البدائل
للتغلب عليها ،ومن العوامل اليت أدت إىل هذا االهتمام ما يلي.13
 الزيادة املضطردة يف مستويات األسعار خاصة بعد احلرب العاملية الثانية.
 التوجهات االقتصادية اجلديدة القائمة على التخطيط االقتصادي بدرجات خمتلفة ،وما يرتتب على ذلك من
زيادة األمهية بدقة البيانات احملاسبية.
 تعدد بدائل االستثمار وتنوعها مما أدى إىل عدم إمكانية اختاذ القرارات بسهولة دون االعتماد على بيانات
حماسبية دقيقة.
 اجتاه مهنة احملاسبة إىل حماولة إرساء وفلسفة األسس احملاسبية واملبادئ النظرية للمحاسبية ،باعتبارها احد فروع
العلوم اإلنسانية وما يقتضيه هذا األمر من ضرورة الربط بينها وبني احتياجات اجملتمع.
وعلى هذا فبدائل القياس احملاسيب تسدي إىل قوائم مالية خمتلفة من حيث منفعتها ،وخيتلف كل بديل عن اآلخر
من حيث حتقيقه ملعايري القياس احملاسيب واخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية.
 .1تقييم نموذج التكلفة التاريخية :يهدف منوذج التكلفة التارخيية إىل قياس سيولة أصول املسسسة ،من أجل معرفة
مدى قدرة هذه األصول على مواجهة التزامات املسسسة ،وال هتدف احملاسبة ضمن منوذج التكلفة التارخيية إال لرتمجة

رأس املال النقدي للمسسسة وال هتتم أبدا برأس املال االقتصادي ،حيث يعترب رأس املال النقدي الضمان الوحيد
للدائنني املاليني للمسسسة ،وعلى هذا فان القوائم املالية تقرأ يف منظور الوقت بالرجوع إىل تكاليف املسسسة وقت
وقوعها وال تسخذ تغريات األسعار بعد املعامالت ،وبالتا ي ال تتضمن القوائم املالية إال املعامالت أو األحداث
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االقتصادية احملققة مع الغري ،14ويعترب  Ijiriاملدافع األول عن منوذج التكلفة التارخيية ،ومالءمتها لعملية القياس
احملاسيب ،فقد ذكر يف كتابه  theory of acconting measurementلسنة  5791بأنه جدير باملالحظة
أن حماسبة التكلفة التارخيية كانت املنهج الرئيسي للمحاسبة خالل العديد من القرون ،وذكر ثالثة أسباب إلظهار
مدى مالءمة نتائج القياس احملاسيب القائم على التكلفة التارخيية لغرض اختاذ القرارات وهي.15
 تسثر التكلفة التارخيية على تقييم واختيار أسس القرار ،حيث حيتاج املدراء إىل معلومات عن نوعية القرارات
اليت مت اختاذها يف املاضي ،والتكلفة التارخيية تتعلق بشكل مباشر بالقرارات املاضية ،كما أن عملية اختاذ القرارات
جيب أن حتتوي على تنبس باملستقبل ،واألسعار املاضية ختدم هذا اجملال ،أي أن املستقبل امتداد للماضي.
 تقدم التكلفة التارخيية مدخل لفكرة االقتناع ،فبعض متخذي القرارات ال يبحثون عن املثالية بقدر ما يسعون
حنو االقتناع ،فا لسسال الذي يهمهم هو كم املبلغ الذي مت اكتسابه وليس كم سيكسبون أكثر ،والتكلفة التارخيية
تعترب مدخال مهما ملثل هذه احلاالت (أي االقتناع من خالل احلدث التارخيي الذي وقع فعال).
 إن استخدام التكلفة التارخيية أمر مفروض على متخذ القرار من قبل البيئة ،فالواقع يشري إىل إن التكلفة
التارخيية تستعمل يف بيئات خمتلفة ويف جماالت خمتلفة مثل الدخل اخلاضع للضريبة.
وبني  Ijiriأن تأييده للتكلفة التارخيية يكمن يف أهنا تقدم برهانا واضحا عن مدى فاعلية اإلدارة يف قيامها
بتنفيذ املسسوليات املوكلة إليها ،وان تسجيل األحداث املا ضية ،وما مت هبا من صفقات يف الكيان احملاسيب هو أمر
البد منه من أجل مساءلة اإلدارة عن مسسولياهتا.
نالحظ أن  Ijiriينظر إىل التكلفة التارخيية من منظور اإلدارة ،فهو يسيدها ألهنا تقدم أدلة اإلثبات عن
قرارات وتصرفات اإلدارة ،أما مسالة مدى مالءمة املعلومات املبنية على التكلفة التارخيية الختاذ القرارات املستقبلية
فان  Ijiriمل يعطيها حقها ،ومل يهتم مبالءمة هذه املعلومات يف اختاذ القرارات لدى املستثمرين.
فحسب منهج التكلفة التارخيية ،تعترب معامالت املسسسة مع عمالئها اخلارجني املصدر الوحيد املالئم لتقييم أداء
املسسسة من طرف مستخدمي املعلومات احملاسبية ،الذين يهتمون مبعرفة مدى منو املسسسة ،وحسب kieso etal

يعزى استخدام التكلفة التارخيية يف تقييم األصول وتفضيلها على أساليب التقييم األخرى إىل األساليب التالية.16
 أن التكلفة تعكس القيمة العادلة يف تاريخ االقتناء.
 تعرب التكلفة التارخيية عن حدوث عمليات فعلية وليست افرتاضية وبالتا ي فهي أكثر موثوقية.

 أن املكاسب واخلسائر ال يعرتف هبا إال عند بيع األصل ،وال تثبت بناءا على التوقع والتقدير.
نالحظ أن موضوعية وموثوقية التكلفة التارخيية وقابلية التحقق منها من أهم مربرات تأييدها ،إال أن هذا الدليل
املوضوعي املتمثل يف املستندات سرعان ما يصبح خمالف للحقيقة مبرور الزمن ،الن التكلفة والقيمة مرتادفتان فقط يف
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حلظة التبادل وبعد ذلك تصبح املساواة بني القيمة والتكلفة جمرد مصادفة ،واألرباح املعلن عنها تبدوا ومهية يف كثري من
األحيان ،وبالتا ي فان املوضوعية اليت يقدمها أساس التكلفة التارخيية ال تصلح لتقدمي معلومات حماسبية متثل حقائق
اقتصادية يف تاريخ اإلفصاح عن القوائم املالية ،والدخل احملاسيب الناتج عن التكلفة التارخيية ال يعكس الزيادة أو النقص
يف الثروة ،إذا فهو ليس دخل حقيقي يصلح لبناء مناذج القرارات ،وعلى هذا فان املوضوعية املزعومة من طرف مسيدي
التكلفة التارخيية ليست باملوضوعية العلمية اليت تتطلب متثيل املعلومات احملاسبية حلقائق احلياة االقتصادية ،17ومن مث
فالتكلفة التارخيية تسثر سلبا على كل من خاصية املالءمة وخاصية املوثوقية للمعلومات احملاسبية.
وكما رأينا سابقا يف معايري القياس احملاسيب أن البيانات واملعلومات احملاسبية جيب أن تكون لديها قدرة
إيضاحية ،وقدرة التأثري على اهلدف الذي يتم إعدادها من أجله ،وعلما أن املعلومات احملاسبية هتدف إىل ترشيد
قرارات املستثمرين احلاليني واملرت قبني ،فان التكلفة التارخيية ال تليب هذا املعيار خاصة يف فرتات التضخم ،وأما
قابلية التحقق من البيانات احملاسبية تتمثل يف مدى قابلية التحقق من متثيلها للواقع االقتصادي ،فان مل تكن
املعلومات احملاسبية منحازة لطرف ما فبإمكان اإلدارة تربير اإلجراءات احملاسبية اليت اختذهتا يف خروجها عن أساس
التقييم بالتكلفة التارخيية ،حبجة متثيلها للواقع االقتصادي.
وقد اظهر  Chambersعام  5791العجز الذي يعرتي التكلفة التارخيية ،من خالل عدم صالحيتها
ألن تكون أساسا مناسبا للقياس احملاسيب ،لعجزها عن تقدمي معلومات مالئمة الختاذ القرارات ،كما انه بني أن
التسجيل احملاسيب من خالهلا حيول دون حتقيق العديد من الوظائف اليت قام عليها علم احملاسبة ،وان املستفيدين
من القوائم املالية املعتمدة على التكلفة التارخيية سوف يتم تضليلهم من خالهلا.18
كما قامت جلنة خاصة تابعة للمعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني  AICPAبعملية صرب اآلراء لدى
مستخدمي القوائم املالية حول استعمال مبدأ التكلفة التارخيية يف إعداد القوائم املالية ،فكانت النتيجة أن معظم
مستخدمي القوائم املالية اعرتفوا بأن التكلفة التارخيية مرجعية واضحة وثابتة تسمح بتحديد االجتاهات التارخيية
العامة للمسسسة ،إال أهنم منشغلون ومهتمون أكثر بالتغريات احملتملة للنتيجة بناءا على القيم اجلارية ،ودرجة
الذاتية املتعلقة بتلك النتائج.
كما وجه مستخدموا القوائم املالية العديد من االنتقادات ألساس التكلفة التارخيية ،وميكن إجيازها فيما يلي.19
 عدم مصداقية املعلومات اليت تتضمنها قائمة املركز املا ي ،نظرا الستخدامها خليطا من العناصر املقاسة بوحدة
نقد ذات قوة شرائية خمتلفة داخل القائمة الواحدة.
 عدم مصداقية األرباح اليت تظهر يف قائمة الدخل ،حيث أهنا نتاج ملقابلة اإليرادات املقاسة بوحدة نقد ذات
قوة شرائية حالية باملصروفات املقاسة خبليط من الوحدات النقدية ذات القوة الشرائية املختلفة.
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 عدم مالءمة املعلومات احملاسبية احملسوبة على أساس التكلفة التارخيية ملتخذي القرارات ،نتيجة لعدم واقعيتها
وعدم بياهنا املوقف املا ي احلقيقي ،والقياس غري السليم لألرباح.
وا لعيب يف التكلفة التارخيية أهنا ال تستمر يف التعبري عن قيمة اخلدمات املتوقعة أو سعر السوق اجلاري إذا
تغريت الظروف االقتصادية ،وتسثر تغريات السعر على مالءمة املعلومات احملاسبية ،كما قاال Landsman et
 Maydewعام  5777بأن مالءمة املعلومات احملاسبية تتحدد جبودة العالقة بني األرقام احملاسبية وقيمة
املسسسة ،أي بقدر ما تعكس األرقام احملاسبية القيم اجلارية تزداد مالءمة املعلومات احملاسبية.
بالرغم من سهولة تطبيق منوذج التكلفة التارخيية ،إال أن كثرة العيوب واالنتقادات املوجهة له أوجدت
حماوالت دائمة من املفكرين يف األدب احملاسيب يف سعيهم للتغلب على هذه السلبيات ،وكان التوجه العام هلذا
الفكر يقود إىل تطبيق أسس قياس حماسبية أخرى تعكس القيمة االقتصادية للمسسسة.
 .2تقييم طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة :تعتمد طريقة التكلفة التارخيية املعدلة بوحدة

ا لنقد الثابتة على تعديل بنود القوائم املالية إىل وحدات نقدية ذات قوة شرائية متماثلة ،أي تعتمد هذه الطريقة
على اخلصائص التالية:
 استبعاد فرض وحدة القياس النقدي االمسية ،واستخدام وحدة القوة الشرائية العامة للنقود كأساس للقياس.
 تطبيق مبدأ التحقق كأساس ملقابلة اإليرادات باملصروفات عند حتديد الدخل احملاسيب.
هتدف النتيجة حسب حماسبة وحدة النقد الثابتة إىل قياس العائد على الستثمارات املالية للمسامهني ،وبالتا ي
فمفهوم احملافظة على القدرة الشرائية لرأس املال هو مسشر قياس أداء املسسسة.20
 .1.2ايجابيات طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة :من ابرز مسيدي تطبيق حماسبة املستوى
العام لألسعار  Hendriksenالذي يعترب بأن التغري يف األسعار هو تغري يف بيئة االقتصاد ،وهذا يستدعي أخذ
هذه التغريات بعني االعتبار إذا أردنا احملافظة على القيمة الشرائية للنقود اليت قام أصحاب امللكية بالتضحية هبا

من خالل استثمارها يف املسسسة ،ويتم ذلك من خالل متكني هسالء املستثمرين من شراء نفس السلع واخلدمات
اليت كانت هلم القدرة يف احلصول عليها قبل وضع أمواهلم يف املسسسة ،وعلى ذلك يرى  Hendriksenعام
 5791أن احملافظة على القدرة الشرائية لالستثمار ميكن أن تظهر من خالل ثالثة أبعاد على األقل.21
 احملافظة على رأس املال من خالل قدرة املسسسة على إعادة االستثمار بنفس كمية السلع االستثمارية
للمسسسة نفسها.
 أن املسسسة جيب أن تستثمر بنفس السلع الرأمسالية املوجودة يف حميط البيئة الصناعية اليت تعيش داخلها
املسسسة ،وهو ما جيب أن حتافظ عليه املسسسة إذا أرادت احملافظة على رأس ماهلا.
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 متكني املستثمرين من احملافظة على شراء كمية ونوعية حمددة من السلع واخلدمات اليت ختصهم كمستهلكني
بشكل ثابت ومستقر.
وتطبيق أي من الطرق السابقة يستلزم استخدام مسشرات أسعار للمحافظة على رأس املال ،ولكن أشار
 Hendriksenإىل أن الطريقة الثانية والطريقة الثالثة ليستا مالئمة للمحافظة على رأس املال ،كون الطريقة
الثانية تتطلب مسشر أسعار خاص بصناعة املسسسة ،والطريقة الثالثة تتطلب مسشر أسعار خاص بكل سلعة
استثمارية مرغوب يف احملافظة على قدرهتا الشرائية ،وبالتا ي فالطريقة األوىل هي األنسب واليت تعتمد على مسشر
األرقام القياسية العامة لألسعار.
ويرى مسيدوا حماسبة وحدة النقد الثابتة أهنا حتقق اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية من خالل املزايا التالية.22
 سهولة تطبيق هذه الطريقة وعدم تعقدها ،حيث يتم استخدام وحدة قياس نقدية ذات قوة شرائية عامة.
 تقوم هذه الطريقة على أساس موضوعي واحد ملعاجلة كل البيانات الواردة بالقوائم املالية ،وتعديل اآلثار اليت
حتدثها تغريات القوة الشرائية لوحدة النقد ،وذلك باستخدام االرقام القياسية العامة لألسعار اليت تصدرها اجلهات
احلكومية ،وبالتا ي فهذه الطريق تبتعد عن التخمني واحلدس.
 تعديل القوائم املالية بوحدة النقد الثابتة جتعل منها قابلة للمقارنة مع القوائم املالية للمسسسات األخرى ،ومع
القوائم املالية لنفس املسسسة اخلاصة بالفرتات السابقة.
 تقيس بشكل مناسب األرباح واخلسائر الناجتة عن االحتفاظ بالنقدية.
 حساب االهتالكات والتعديالت األخرى وفق طريقة وحدة النقد الثابتة ميكن املسسسة من حل مشكلة
استبدال األصول وتآكل رأس املال.
 تتميز هذه الطريقة بالشمول حيث تصلح لكل النشاطات التجارية والصناعية.
كما يرى أيضا مسيدي حماسبة وحد ة النقد الثابتة أن إفصاح هذه الطريقة عن آثار التضخم ،سواء على
نتيجة العمليات أو املركز املا ي ،جيعل القوائم املالية مالئمة الختاذ القرارات  ،وإفصاح هذه الطريقة أيضا عن
مكاسب وخسائر القوة الشرائية للعناصر النقدية يساعد اإلدارة على تقييم سياساهتا النقدية ،كما أن املعلومات
املعدلة ميكن االعتماد عليها ،فهي قابلة للتحقق ،الن األرقام القياسية املستخدمة يف التعديل يتم إعدادها بواسطة
أجهزة حكومية متخصصة وحمايدة.23
وإفصاح هذه الطريقة عن تأثري التضخم على األرباح يعطي عائد استثمار أكثر واقعية ،كما أن مستخدم
القوائم املالية املعدلة ال حيتاج لدراسة وفحص آثار التضخم على املسسسة املعنية.
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 .2.2سلبيات طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة :تعرضت حماسبة وحدة النقد الثابتة إىل العديد
من االنتقادات اليت قيدت من استخدامها يف املسسسات ،سواء من مسيدي طرق القياس احملاسيب األخرى ،سواء من

إدارة املسسسة ومستخدمي املعلومات احملاسبية ،حيث يشري  Patonيف انتقاده حملاسبة وحدة النقد الثابتة يف ضوء رده
على الرأي القائل بوجود رغبة لدى بعض األفراد أو احلكومة يف وجود مسشر سعري عام يسدي إىل احلفاظ على قيمة
النقد بشكل مستقر ومينع وجود تقلبات يف قيمة النقد ،بأن هذا األمر يسدي إىل تضخيم التشويهات واألضرار يف
املعلومات املقدمة بشكل أكرب من األضرار اليت حيدثها التضخم ،فالنظام السعري اجليد هو الذي مينح األفراد حرية
التسعري من خالل التحرك حبرية استجابة لتأثريات العرض والطلب ،ويضيف  Patonقائال انه ليس من املنطقي أن
نفرض على املشرتي (أو املستهلك) مسشر موحد لألسعار ،وهناك سلوكيات خمتلفة له يف السوق اجتاه املنتجات
واألسعار ،حيث أن رغباته أو أهوائه ختتلف باختالف منظومة السلع املتوفرة والقيم السوقية املتعلقة مبيوله.24
كما انتقد مسيدي القيمة اجلارية حماسبة وحدة النقد الثابتة من حيث أن املسسسات ال تتأثر بالتضخم العام ،بل
تتأثر بزيادة تكاليف تشغيل معينة ومصروفات املصنع ،وعادة ما يكون تسجيل مكاسب القوة الشرائية حليازة الديون
خالل فرتات التضخم مضلال ،فقد تظهر املسسسات ذات مستوى الرافعة املالية العا ي مكاسب نقدية يف حني أهنا

على شفا اإلفالس .25فاالنتقادات املوجهة إىل حماسبة وحدة النقد الثابتة من الصعب إحصاؤها واليت تشري إىل القصور
الواضح وعدم اجلدوى من استخدامها يف القياس احملاسيب ،وميكن حصر هذه االنتقادات فيما يلي:
 قد يسبب إعداد القوائم املالية على أساس وحدة النقد الثابتة خلط وارتباك لدى مستخدمي تلك القوائم ،كما قديساء فهم املعلومات اليت تتضمنها يف كثري من األحيان ،كما قد يرتتب على استخدام هذه الطريقة زيادة التكاليف

اإلضافية الالزمة إلعداد القوائم املالية اإلضافية (املعدلة) عن منافع وعوائد احلصول على معلومات مالئمة وكافية.26
 قد تكون مكاسب القوة الشرائية من العناصر النقدية مضللة ،حيث جزء من املكاسب واخلسائر للمستوىالعام لألسعار الناتج عن االحتفاظ بالبنود النقدية غري حمقق وال ميكن اعتباره مصدر لألموال ميكن استخدامه يف
شراء أصول وتوزيعات أرباح.
ورغم هذا االنتقاد املوجه إىل مكاسب وخسائر القوة الشرائية للبنود النقدية ،إال أهنا تبقى مسشر هام ومالئم
يساعد اإلدارة يف توجيه سياساهتا النقدية حىت تستفيد من التغريات يف األسعار ،وذلك بتجنب زيادة صايف
األصول النقدية يف فرتات التضخم ،والسعي عكس ذلك يف حاالت االنكماش.

 حتتوي حماسبة وحدة النقد الثابتة على أخطاء التوقيت كما هو احلال يف منوذج التكلفة التارخيية نتيجة ما يلي:27 دمج دخل النشاط التشغيلي مع مكاسب احليازة احملققة ،واليت اكتسبت يف الدورة السابقة ولكنها حتققت يفالدورة احلالية ،وهذا ما يسدي إىل تداخل نتائج الدورات.
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 استبعاد مكاسب احليازة غري احملققة اليت اكتسبت يف الدورة احلالية ومل تتحقق بعد ،وتأجيل االعرتاف هبا حلنيحتققها يف الفرتات القادمة.
وهذا االنتقاد ينقص من مالءمة هذه الطريقة الختاذ القرارات خاصة مبا يتعلق باألصول غري النقدية ،نتيجة
استبعادها ملكاسب احليازة غري احملققة.
 اعتماد حماسبة وحدة النقد الثابتة على مسشر املستوى العام لألسعار جيعل منها غري موضوعية عكس ما يدعي هبامسيديها ،الن أسعار األصول ال ترتفع باملستوى نفسه يف حلظة معينة من الزمن ،كما أن بعض السلع قد تنخفض
أسعارها لظروف خاصة هبا ،وبالتا ي تطبيق الرقم القياسي العام لألسعار على القوائم املالية التارخيية يسدي إىل خلط يف
البيانات وعدم دقتها ،وقد تكون أسوء حاال من القوائم التارخيية ،فتعديل القوائم املالية بالرقم القياسي العام لألسعار قد
يسدي إىل إظهار قيمة األصول بقيم بعيدة عن قيمتها احلقيقية يف حالة تعارض التغريات السعرية العامة والتغريات

السعرية اخلاصة لبعض األصول ،وهذا ما يدل مرة أخرى على عدم توفر املوضوعية يف هذه الطريقة.28
وهناك العديد من الدراسات امليدانية اليت حاولت معرفة ما مدى مالءمة املعلومات املقدمة يف ظل تطبيق حماسبة
وحدة النقد الثابتة ،إال أن نتائج هذه الدراسات قد خلص معظمها إىل أن املعلومات اليت يتم تقدميها ال يتم املوافقة
عليها،أو أن هذه املعلومات تتسم بالضعف ،وهذا ما أشارت إليه دراسة  Morrisلسنة  5791ودراسة Baran
 et alلسنة  5708اللتان تسكدان انه على الرغم من الدعم الكبري حملاسبة وحدة النقد الثابتة الذي يدفع باجتاه
استخدامها ،إال أن براهني حمدودة فقط تشري إىل فائدة البيانات املعدلة ملستخدمي القوائم املالية.
ويف اخلتام نالحظ أن حماسبة وحدة النقد الثابتة قد مت اقرتاحها من قبل بعض املنظمات املهنية للمحاسبة كمقياس
مالئم ليستخدم يف تعديل القوائم املالية للمسسسات يف فرتات التضخم ،وقد استطاعت هذه الطريقة أن حتقق بعض
امليزات ،وكانت مقبولة من قبل الكثري من احملاسبني ،ولكن يف الوقت نفسه كانت عرضة للنقد من قبل بعضهم ،كما أهنا
كانت عرضة للقبول تارة وللرفض تارة أخرى من قبل اهليئات املهنية للمحاسبية أيضا ،حيث أن احلكومة الربيطانية
عمدت إىل تشكيل جلنة خاصة مبحاسبة التضخم عرفت باسم جلنة  Sandilandإال أهنا سرعان ما أصدرت تقريرها
عام  5791رفضت مبوجبه حماسبة وحدة النقد الثابتة ،وأقرت حماسبة القيمة اجلارية ،وبشكل مشابه حدث يف الواليات
املتحدة األمريكية ،29ونفس الشيئ بالنسبة جمللس معايري احملاسبة الدولية  IASBحيث مت سحب املعيار )IAS(15
"املعلومات اليت تعكس آثار تغري األسعار" ومت التوجه بشكل أكثر حنو منهج القيمة العادلة.
 .3تقييم نموذج القيمة العادلة :أصدرت اجلمعيات املهنية يف منتصف السبعينات من القرن العشرين يف العديد
من الدول ،تقارير وإصدارات تقرتح إحالل بعض مناذج حماسبية سعر السوق بدال من حماسبة التكلفة التارخيية،
خاصة بعد ارتفاع حدة التضخم ،كما أشارت العديد من الدراسات إىل توجه واضعي املعايري احملاسبية يف معظم
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الدول باإلضافة إىل جلنة معايري احملاسبة الدولية أكثر من أي وقت مضى إىل ضرورة قيام املسسسات بإظهار
أصوهلا والتزاماهتا املالية بالقيمة السوقية ،ويف مطلع التسعينات من القرن املاضي ظهر مفهوم القيمة العادلة بدال
من القيمة السوقية ،وكان جملس معايري احملاسبة املالية  FASBيف أمريكا أول من استخدم مفهوم القيمة العادلة،
حيث اصدر سنة  5775املعيار ) SFAS(107الذي طلب فيه باستخدام القيمة العادلة كأساس لتقييم
األدوات املالية ضمن ملحق القوائم املالية ،أما جلنة معايري احملاسبة الدولية  IASCكان أول استخدام هلا ملفهوم
القيمة العادلة سنة  5771ضمن املعيار ) IAS(32املتعلق بعرض األدوات املالية ،ويف سنة  5770توسعت
جلنة  IASCيف استخدام مفهوم القيمة العادلة على معظم األصول واخلصوم ،وأصبح مفهوم القيمة العادلة
يستخدم يف خمتلف اجملاالت كمبدأ تقييم أو ي ،مع متابعة تغريات القيمة العادلة ألصول وخصوم املسسسة من فرتة
ألخرى ،وكان لظهور مفهوم القيمة العادلة عدة اعتبارات ،ومن أمهها ما يلي:30
 التوجهات اجلديدة لإلطار الفاهيمي للمحاسبة ،خاصة تلك املتضمنة لإلطار املفاهيمي جمللس FASBلسنة
 ،5701وتلك اخلاصة باإلطار املفاهيمي للجنة  IASCلسنة  ،5707حيث حصر دور احملاسبة يف مساعدة
مستخدمي القوائم املالية (على رأسهم املستثمرين احلاليني واحملتملني) على اختاذ القرارات ،واعتبار أن هذا اهلدف
يتحقق بتوافر اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية ،خاصة خاصييت املالءمة واملوثوقية ،مما يتطلب من املعلومات
احملاسبية أن تكون دقيقة وواقعية.
 االستعمال املتزايد لألدوات املالية املعقدة مثل املشتقات املالية ،وزيادة نشاط األسواق املالية ،وما يرافق ذلك من
زيادة املخاطر تطلب من املعلومات احملاسبية أن تكون أكثر مالءمة ،علما أن منوذج التكلفة التارخيية قد فشل يف توفري
خاصية املالءمة للمعلومات احملاسبية ،ومع زيادة وضوح وكفاءة األسواق املالية أصبحت أسعار معظم األصول متاحة.
 قيام هيئة األوراق املالية  SECيف الواليات املتحدة األمريكية بالضغط على واضعي املعايري احملاسبية
باستخدام القيم السوقية عند احملاسبة عن االستثمارات يف األوراق املالية ،خاصة لدى املسسسات املالية ،كون
حماسبة التكلفة التارخيية تنتج معلومات غري مالئمة لتقييم احملافظ االستثمارية ،كما أهنا تعطي للمديرين جماال
للتالعب بأرقام القوائم املالية ،خاصة فيما يتعلق باملبالغة يف تكوين املسونات ملواجهة حالة عدم التأكد.
 .1.3ايجابيات القيمة العادلة :لقد أثبتت العديد من الدراسات أن حماسبة القيمة العادلة تزود مستخدمي القوائم
املالية مبعلومات مفيدة أكثر مما تقدمه التكلفة التارخيية ،ففي دراسة "نيلسون" حول حماسبة القيمة العادلة ،بني أن

العديد من الدراسات السابقة أكدت أمهية اإلفصاحات عن القيمة العادلة يف تزويد مستخدمي املعلومات احملاسبية
مبعلومات أكثر فائدة ،وأشار هنا إىل جمموعة من الدراسات مثل ) (Beaver 1989و) (Wahlen 1994و
) ،(Barth 1994كما بني أن الدراسات القليلة اليت فشلت يف إثبات إضافة أي معلومة مفيدة إلفصاحات القيمة
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العادلة قد أرجعت ذلك إىل وجود أخطاء يف القياس من جهة ،والتدخل أو التالعب اإلداري بعدم إظهار هذه القيم
على حقيقتها من جهة أخرى ،31وعلى هذا كان استخدام منهج القيمة العادلة كبديل أفضل لتفادي القصور الذي
يعاين منه منهج التكلفة التارخيية على أمل لن تتسم خمرجات البيانات املالية بكثري من املزايا اليت تدرج بعضها فيما يلي:
 تعدد مصادر املعلومات وطرق القياس املا ي ،وتطور األسواق املالية وتقنيات التقييم وتكنولوجية املعلومات،
فكل هذا يسمح أو يزيد من قدرة احملاسب على تقدير القيم العادلة ملختلف عناصر األصول واخلصوم مبوثوقية.32
 يهدف القياس احملاسيب بالقيمة العادلة إىل عكس القيم السوقية ألصول وخصوم املسسسة وقت إعداد القوائم املالية
مبعزل عن وجهة نظر إدارة املسسسة ،وهذا ما يفسر توفر خاصية املوثوقية يف املعلومات احملاسبية من خالل حيادية
القياس احملاسيب ،حيث يعتمد احملاسب يف عملية التقييم على طرف ثالث وهو السوق ،بعيد عن األحكام والتقديرات
الشخصية من جهة ،وبعيد عن تأثريات أصحاب املصاحل (إدارة املسسسة ،املستثمرين )...من جهة أخرى.
 تعترب عملية التقييم بالقيمة العادلة موضوعية ومالئمة الختاذ القرارات ،حيث تعمل على إظهار القيمة
االقتصادية احلقي قية للمسسسة ،وتسعى القيمة العادلة دائما إىل تزويد مستخدمي املعلومات احملاسبية بأكثر
املعلومات حداثة ،لتكون اقرب ما تكون للتنبس بالقرارات املستقبلية ،وذلك من خالل التعبري عن املركز املا ي
بأقرب زمن إىل املستقبل وهو احلاضر.33
 تعتمد عملية القياس احملاسيب بالقيمة العادلة على مفهوم احملافظة على رأس املال املادي ،وتفصح على
مكاسب احليازة غري احملققة ،كما يوفر هذا املنهج قياسا أدق للربح االقتصادي والقيمة االقتصادية للمسسسة ،كما
أن القيمة العادلة تعرب عن املفهوم الشامل للدخل ،وما هلذه املسشرات من اجيابيات يف تقييم األداء ،حيث يسمح
التقييم بالقيمة العادلة مبعرفة مدى كفاءة إدارة املسسسة يف تسيري أصوهلا ،ويسمح كذلك إلدارة املسسسة بتدارك
تآكل رأس مال املسسسة ،وبالتا ي فمنهج القيمة العادلة حيقق فرض االستمرارية أكثر من التكلفة التارخيية الذي
يقود االلتزام هبا إىل هدم هذا الفرض من خالل تآكل رأس املال االقتصادي للمسسسة الذي ينهي حياة املسسسة.
 تعرض القيمة العادلة نظرة دقيقة على حالة األسواق املالية ،وهذا يساعد املستثمرين واملسريين على اختاذ
القرارات ،كما تساهم القيمة العادلة يف حتسني أخالقيات األسواق املالية ،حيث مالءمة القوائم املالية املعدة على
أساس القيمة العادلة الختاذ القرارات تعمل على بعث الثقة بني املستثمرين ،مما يزيد من كفاءة األسواق املالية.
لقد برر مسيدوا تطبيق القيمة العادلة من وجهة نظرهم بان هذه القيمة هي أكثر مالءمة من أساس التكلفة

التارخيية لقياس األصول وااللتزامات واألرباح لألسباب التالية.34
 مقدرهتا على قياس احلقائق االقتصادية السائدة يف البيئة املالية اليت تعمل هبا املسسسة.
 مقدرهتا على توفري املعلومات الكافية عن املخاطرة والعائد من االستثمار.
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 أن القيمة العادلة يتم التوصل إليها يف كثري من األحيان بدرجة كبرية من املوضوعية واملوثوقية.
 أن الكثري من االستثمارات متثل أوعية للثروة ميكن حتقيقها فورا ،وبالتا ي فهي بديل لالحتفاظ باألموال يف
صورة نقدية ،وهذا يتطلب تقييم هذه االستثمارات بالقيمة العادلة واليت هنا عادة القيمة السوقية.
 .2.3سلبيات القيمة العادلة :ينتقد مسيد وا منوذج التكلفة التارخيية املعدلة بوحدة النقد الثابتة منوذج القيم
اجلارية ،بأن هذا األخري يهدم مقاييس التكلفة التارخيية ،ويقولون أن القيم اجلارية هي قيم افرتاضية تقديرية،

وبالتا ي فهي حكمية ومن الصعب تطبيقها عمليا ،كما أن إمهال التغريات يف القوة الشرائية العامة للنقود يصعب
املقارنة ،وكذلك يفشل يف حتديد مكاسب وخسائر القوة الشرائية حليازة البنود النقدية مثل الديون.35
فبالرغم من اعتبار منوذج القيمة العادلة متكامل والبديل األفضل ملعاجلة أوجه قصور مبدأ التكلفة التارخيية ،إال انه
هو األخر يعاين من أوجه قصور تتطلب التعديل واملعاجلة أيضا ،وميكن إدراج أهم نقائص هذا النموذج فيما يلي:
 االنتقاد الكبري املوجه للقيمة العادلة يتمثل يف تقييم األصول اليت ال تتوافر هلا سوق نشطة ،حيث عند غياب سوق
نشطة يتم تقييمها بالرجوع إىل مناذج تقييم داخلية مثل التكلفة االستبدالية أو القيمة احلالية ،وهذا قد يسدي إىل نقص
موضوعية وحيادية القياس احملاسيب ،وبالتا ي عدم حتقيق خاصية موثوقية املعلومات احملاسبية ،واختالف أسس تقييم
نفس األصل من سنة ألخرى ومن مسسسة ألخرى ،سيسثر سلبا على قابلية املعلومات احملاسبية للمقارنة.
 يسدي تعدد بدائل القياس احملاسيب بالقيمة العادلة إىل فتح جمال اكرب للتالعب يف نتائج األعمال ،وتغطية بعض
الثغرات وفقا لرغبات ومصاحل اإلدارة ،كما أن االعرتاف باملكاسب واخلسائر غري احملققة كبنود يف قائمة الدخل أو
قائمة املركز املا ي دون عمليات تبادل فعلية بني املسسسة وأطراف خارجية قد يفتح بابا أخر للتالعب يف اإليرادات.36
 يتطلب إعداد وعرض القوائم املالية وفق منهج القيمة العادلة فرتة أطول من الوقت ،قد يرتتب عليها تأخري
وصول املعلومات إىل مستخدمي القوائم املالية يف الوقت املناسب.
 يتطلب الوقوف على الظروف احمليطة بالقيمة العادلة بذل جمهود اكرب وتكبد مصروفات إضافية ،مما قد يسدي
إىل زيادة تكلفة إعداد القوائم املالية على منفعتها.
ورغم هذه االنتقادات املوجهة إىل منهج القيمة العادلة إال أهنا تبقى مالئمة لتحقيق اهلدف الذي ظهرت من
اجله ،وهو تصويرها للواقع االقتصادي للمسسسة بقدر اإلمكان.
 .4تقييم طريقة القيم الجارية مع وحدة النقد الثابتة :عند التمعن يف مدخل وحدة النقد الثابتة ومدخل القيم
اجلارية ،جند انه ال يوجد تعارض بينهما وال يعترب احدمها بديال لآلخر ،فكل منهما يعاجل مشكلة ختتلف عن
األخرى ،وكالمها يهدف إىل احملافظة على رأس املال ،ويقتضي ذلك عدم االعرتاف باألرباح أو املكاسب إال بعد
ضمان عدم تدهور قيمة رأس املال ،الن االعرتاف بأرباح أو مكاسب غري حقيقية وتوزيعها على املالك يعين
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ضمنا توزيعا جلزء من رأس املال ،وخيتلف كال املدخلني يف أسلوب احملافظة على رأس املال ،فاحملاسبة وفق وحدة
النقد الثابتة هتد ف إىل احملافظة على القوة الشرائية لرأس املال ،أما احملاسبة وفق القيم اجلارية هتدف إىل احملافظة
على رأس املال املادي أو االقتصادي ،مبعىن إحالل األصول املباعة أو املستنفذة بأصول مماثلة أو أفضل منها كما
وكيفا ،ونتيجة لذلك ساد االجتاه حنو اجلمع بني املدخلني ،باعتبار أن مدخل وحدة النقد الثابتة يأخذ يف االعتبار
اثر التغري يف املستوى العام لألسعار ومدخل القيم اجلارية يعكس اثر التغريات يف األسعار اخلاصة.37
كانت هذه الطريقة يف أول األمر قائمة على التكلفة االستبدالية مع وحدة النقد الثابتة ،واستخدمت ألول
مرة يف كتاب »  « Edwards and Billعام  ،5795ومن مث انتشرت يف أدبيات احملاسبة ويف التطبيق
العملي ،وجتمع بني مزايا طريقة التكلفة االستبدالية وطريقة التكلفة التارخيية املعدلة بوحدة النقد الثابتة ،ويف نفس
الوقت تتفادى نقائصهما ،حيث طريقة التكلفة االستبدالية تسدي إىل تقييم األصول غري النقدية بطريقة فعالة
ودقيقة ،ولكن يعاب عليها إمهال األصول واخلصوم النقدية عند التعديل ،أما التكلفة التارخيية املعدلة بوحدة النقد
الثابتة فإهنا تأخذ بعني االعتبار األصول واخلصوم النقدية عند إعادة التقييم ،وتظهر مكاسب وخسائر القوة
الشرائية عل ى هذه األصول واخلصوم ،ولكن يعاب عليها عدم دقة وكفاءة إعادة تقييم األصول غري النقدية ،وعلى
هذا ظهرت الطريقة املختلطة حيث حتقق ميزتني أساسيتني ومها. 38
 تظهر حتسنا مهما يتحقق يف سجالت احملاسبة من حيث الفصل مابني نتيجة عمليات التشغيل ومكاسباحليازة ،بعكس طريق التكلفة التارخيية.
 ميكن التمييز بني حتقق الربح واستالمه ،وإال فان األرباح احملققة بالكامل خالل فرتة حيازة األصل سوف توزعمرة واحدة ،وهذه الصعوبة تنعكس على التطبيق العملي من ناحيتني:
 انه حىت يف حالة حدوث أحداث متماثلة بشكل مطلق يف فرتتني خمتلفتني ،فان البيانات احملاسبية ستعطي بشكلطبيعي رقما خمتلفا للربح احملقق يف كلتا الفرتتني ،وذلك الن بيانات كل من الفرتتني هي متأثرة ببيانات الفرتة السابقة.
 إذا كانت أرباح احليازة يقر عنها فقط عند االستحقاق بالبيع ،فليس هناك طريقة لتحديد يف أي فرتة كانتنشاطات احليازة ناجحة فيها.
وعند تتبع توجهات اجلهات املهنية حول حماسبة التضخم ،جند أن جملس معايري احملاسبة املالية  FASBيف
الواليات املتحدة األمريكية قد اصدر يف عام  5797املعيار )" SFAS(33التقرير املا ي وتغريات األسعار" القائم
على طريقة القيم اجلارية مع وحدة النقد الثابتة ،إال انه منذ سنة  5701بعد أن اخنفضت معدالت التضخم إىل اقل
من  %1أدى مبعظم احملاسبني للمطالبة بسحب النصوص املتعلقة مبحاسبة التضخم ،ويف سنة  5709مت إصدار
املعيار ) SFAS(89لتصبح مبقتضاه النصوص اخلاصة مبحاسبة التضخم تطبق بصفة اختيارية.39
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أما جلنة معايري احملاسبة الدولية  IASCفقد أصدرت يف سنة  5705املعيار )" IAS(15املعلومات اليت
تعكس اثر تغريات األسعار" الذي يوصي بتطبيق طريقة التكلفة التارخيية املعدلة بوحدة النقد الثابتة أو طريقة القيم
اجلارية أو الطريقة املختلطة اليت جتمع بني الطريقتني السابقتني ،وذلك بإجراء التعديالت ضمن قوائم مالية إضافية،
ويف سنة  5778مت إصدار املعيار )" IAS(29التقرير املا ي يف االقتصاديات ذات التضخم املرتفع" إىل جانب
املعيار السابق ،والذي يطلب من املسسسات اليت تعد تقاريرها املالية يف بيئة اقتصادية عالية التضخم بتطبيق طريقة
القيم اجلارية مع وحدة النقد الثابتة على قوائمها املالية األساسية ،ويف سنة  3881مت سحب املعيار )IAS(15
ليبقى يستعمل بطريقة اختيارية ملن أراد التوسع يف اإلفصاح احملاسيب ،ألنه ال يعين القوائم املالية األساسية.
نالحظ أن اجلهات املهنية يف أول األمر أصدرت معايري حماسبية تتضمن تطبيق حماسبة التضخم ملا كانت
معدالت التضخم مرتفعة يف السبعينات وبداية الثمانينات من القرن املاضي ،ولكن ملا عادت معدالت التضخم
إىل االخنفاض مت سحب تلك املعاير اخلاصة مبحاسبة التضخم ،ولعل ذلك يعود إىل كثرة االنتقادات املوجهة إىل
حماسبة وحدة النقد ا لثابتة ،واكتفت مبعاجلة البنود غري النقدية للمركز املا ي من آثار التضخم باستخدام منهج
القيمة العادلة ،الن استخدام منهج القيم اجلارية مع وحدة النقد الثابتة يف االقتصاديات منخفضة التضخم قد
يظلل مستخدمي القوائم املالية ،كما ميكن أن تكون تكلفة إعداد القوائم املالية ضمن هذا املدخل أكثر من
منفعتها ،وبالتا ي ترك جملس معايري احملاسبة الدولية  IASBللمسسسات اليت تنشط يف اقتصاديات منخفضة
التضخم حرية تطبيق حماسبة التضخم ضمن القوائم املالية اإلضافية ،أما بالنسبة للمسسسات اليت تنشط يف
اقتصاديات مرتفعة التضخم فان جملس  IASBيلزمها بتطبيق حماسبة التضخم يف قوائمها املالية األساسية ،وذلك
بتعديل مجيع بنود قوائمها املالية مبسشر املستوى العام لألسعار ما عدا عناصر قائمة املركز املا ي املقيمة حسب
منهج القيمة العادلة فال يتم تعديلها ،وهذا حىت تكون القوائم املالية أكثر واقعية ،كما أن البنود النقدية خاصة
الديون تكون ذات تأثري كبري بتغري القوة الشرائية لوحدة النقد ،مما يستلزم اإلفصاح عن مكاسب أو خسائر القوة
الشرائية للبنود النقدية ،وعلى هذا فان قرار جملس  IASBبسحب املعيار ) IAS(15واإلبقاء فقط على املعيار
) IAS(29كان هبدف حتقيق التوازن بني اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية من جهة ،ومن جهة أخرى
عدم اإلخالل بقيد عدم جتاوز تكلفة إنتاج املعلومات احملاسبية ملنفعتها.
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خالصة
يتمثل دور احملاسبة خاصة يف القياس احملاسيب ،والذي يعترب حبد ذاته عملية تقييم ألصول وخصوم املسسسة
إلظهارها على حقيقتها اال قتصادية وقت إعداد احلسابات اخلتامية ،ومع التوجه احلديث ملهنة احملاسبة إىل حتقيق
منفعة املعلومات احملاسبية ،قامت اجلمعية احملاسبية األمريكية  AAAبوضع معايري للقياس احملاسيب هتدف إىل
عكس الوضع املا ي احلقيقي للمسسسة ،واليت تعترب مالئمة لتحقيق هدف القوائم املالية.
وكانت مفاهيم احملافظة على رأس املال هي أساس اختيار طريقة القياس احملاسيب ،ومع تبين جملس معايري
احملاسبة املالية  FASBوجلنة معايري احملاسبة الدولية  IASCللمفهوم االقتصادي للدخل القائم على الدخل
الشامل الذي حيسب من قائمة املركز املا ي ،أصبح مفهومي احملافظة على القوة الشرائية لراس املال أو احملافظة على
راس املال املادي من أهم مفاهيم احملافظة على رأس املال ،اللذان تسعى أي مسسسة إىل حتقيقهما ،وعلى هذا
أصبح منهج التكلفة التارخيية غري مالئم هلذين املفهومني من احملافظة على رأس املال يف فرتات التضخم ،مما أدى
مب ختلف اإلحتادات املهنية إىل إتباع طريقة التكلفة التارخيية املعدلة بوحدة النقد الثابتة أو طريقة القيم اجلارية أو
اجلمع بني الطريقتني ،من أجل حتقيق اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية.
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الملخص:

تناولت هذه الدراسة دور التدقيق يف املعايري احملاسبية الدولية يف حتسني جودة املعلومات املالية كون هذه
املعايري كانت ضرورية يف توحيد ال ِرؤى واملفاهيم يف ترمجة املعلومات املالية ،وقد وضحت ذلك من خالل عدة
نواحي حيث أن املعايري تعمل على تقدمي القوائم املالية وفق أسس خمتلفة مبا يتالءم واحتياجات نشاط املؤسسة،
كما أهنا حتدد جمموع اخلصائص اليت جيب أن تتسم هبا املعلومة املالية للحكم على جودهتا من طرف
مستخدميها .
الكلمات المفتاحية :التدقيق ،معايير المحاسبية الدولية ،المعلومة المالية.
Abstract :
Cette étude a examiné le rôle de l'audit des normes comptables internationales à
améliorer la qualité de l'information financière, normes nécessaires pour unifier les visions et
les concepts de l’interprétation de l'information financière, dans plusieurs domaines. Et
détermine les caractéristiques totales que l'information financière devrait avoir pour juger de
sa qualité par ses utilisateurs.
Mots-clés: Audit, Normes comptables internationales, Informations financières.
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مقدمة
نظرا للتطور الذي عرفه النشاط االقتصادي يف خمتلف دول العامل وبروز الشركات العابرة للقارات واليت تعترب
املتحكم يف مفاتيح االقتصاد العاملي ،و بالتوازي مع ذلك تنامي دور األسواق املالية يف توفري مصادر التمويل
وهو ما يسمح بتوسع املعامالت اليت تتسم بالدولية .
أمام هذا الوضع أصبح من الضروري احلصول على املعلومة الدقيقة واملوثوقة لدخول االسواق املالية بسبب
متطلبات التقيد بالقواعد املايل املطبقة يف البلد الذي تنشط فيه ،من جهة أخرى الصعوبات اليت تالقيها الشركات
متعددة اجلنسيات يف إعداد القوائم املالية اجملمعة لفروعها يف خمتلف الدول بسبب عدم جتانس وتوحد املعلومات
املالية حول أنشطة املؤسسة واليت يتم استغالهلا من طرف املتعاملني مع املؤسسة من مستثمرين ة أصحاب املصاحل.
كل هذه الصعوبات جعلت من احملاسبة مصدر مهم لتوفري املعلومات املالية وهو ما دفع إىل تطويرها جتاوز
العوائق اليت تعرقل املمارسة احملاسبية يف املؤسسات العابرة للقارات ،فظهرت عديد اهليئات املهنية احملاسبية الدولية
لتنظيم وتوحيد معايري احملاسبة كأساس لبناء قاعدة معلومات شفافة وواضحة حول وضع املؤسسة هبدف خدمة
كل األطراف ،حيث هتدف هذه الدراسة إىل إبراز :
الدور الذي يلعبه التدقيق المحاسبي لمدى ضمان وتحسين جودة المعلومة المالية والمحاسبية في
المؤسسة.
وهذا من خالل التطرق للمحاور التالية:
المحور األول :مفهوم التدقيق وماهية المعايير المحاسبية

IFRS-IAS

المحور الثاني :الجانب التنظيمي لمعايير المحاسبة المالية والتدقيق.
المحور الثالث :جودة المعلومة المحاسبية ودرجة تأثرها بالمعايير المحاسبية.
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أوال :مفهوم التدقيق وماهية المعايير المحاسبية

IFRS-IAS

 .1مفهوم التدقيق والمراجعة:
إن املراجعة ميدان واسع ،عرف تطورات كبرية متواصلة ،صاحبت تعقد النشاطات وتنوعها ،مع كرب
حجم املؤسسات وضخامة الوسائل البشرية ،املادية واملالية املستعملة ،يصعب فيها يوم بعد يوم التسيري إذ تكثر
العمليات املنجزة واملعلومات املتدفقة ،األخطاء واالحنرافات ،بل والتالعبات أحيانا .ومنه فإن املراجعة تنطلق من
فرضيات وأسس حىت حتقق بذلك وظيفتها اليت قامت من أجلها.
و ل لقيام هبذا العمل كان البد من توفر معايري ختص اجلوانب الشخصية املرتبطة باملراجع وإجراءات العمل
امليداين ،هبدف الوصول إىل إبداء رأي حمايد فين ومستقل يعرب عن مدى سالمة القوائم املالية ،يصاغ يف تقرير
تضبطه هو اآلخر جمموعة من الشروط الشكلية واملوضوعية .لذا سندرس هذا الفصل من خالل أربعة مباحث،
يتضمن املبحث األول ماهية املراجعة ،بينما نعرض يف املبحث الثاين خصائص املراجعة أما املبحث الثالث فيتناول
معايري املراجعة ونستعرض يف املبحث الرابع اإلجراءات العملية للمراجعة.
 1.1تعريف المراجعة وأهميتها :تتمثل أهم التعاريف للمراجعة يف :
عرفت اجلمعية احملاسبية األمريكية املراجعة على أهنا " عملية منتظمة للحصول على القرائن املرتبطة بالعناصر
الدالة على األحداث االقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر
للمعايري املوضوعية مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية ".1
وعرف " " BONNAULT " et " GERMONDاملراجعة على أهنا " اختبار تقين صارم وبناء بأسلوب
من مهين مؤهل ومستقل ،بغية إعطاء رأي معلل على نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة،
وعلى مدى احرتام الواجبات يف إعداد هذه املعلومات يف كل الظروف وعلى مدى احرتام القواعد والقوانني واملبادئ
احملاسبية املعمول هبا ،يف الصورة الصادقة على املوجودات ويف الوضعية املالية ونتائج املؤسسة ".2
كما عرف خالد أمني املراجعة على أهنا " فحص أنظمة الرقابة والبيانات واملستندات واحلسابات والدفاتر اخلاصة
باملؤسسة فحصا انتقاديا منتظما ،بقصد اخلروج برأي فين حمايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املايل لتلك
املؤسسة يف هناية فرتة زمنية معلومة ،ومدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفرتة ".3
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وعرفت منظمة العمل الفرنسي املراجعة على أهنا " مسعى أو طريقة منهجية مقدمة بشكل منسق من
طرف مهين يستعمل جمموعة من تقنيات املعلومات والتقييم بغية إصدار حكم معلل ومستقل ،استنادا على معايري
التقييم وتقدير مصداقية وفعالية النظام واإلجراءات املتعلقة بالتنظيم ". 4
 2. 1جوانب االختالف بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية :ميكن توضيحها يف اجلدول التايل:
الجدول (  : )1جوانب االختالف بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية

الهدف أو
األهداف

نوعية من يقوم
بالمراجعة

درجة االستقاللية
في أداء العمل
وإبداء الرأي
المسؤولية

المراجع الخارجي

المراجع الداخلي

أ ـ اهلدف الرئيسي  :خدمة طرف ثالث (املالك) عن
طريق إبداء الرأي يف سالمة وصدق متثيل القوائم املالية
اليت تعدها اإلدارة عن نتيجة األعمال واملركز املايل .
ب ـ اهلدف الثانوي  :اكتشاف األخطاء والغش
يف حدود ما تتأثر به التقارير والقوائم املالية .

ـ اهلدف الرئيسي:
خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن النظام
احملاسيب كفء ،ويقدم بيانات سليمة ودقيقة لإلدارة
 .وبذلك ينصب اهلدف الرئيسي على اكتشاف
األخطاء والغش واالحنراف عن السياسات املوضوعة.

شخص مهين مستقل من خارج املؤسسة يعني
بواسطة املالك .

موظف من داخل اهليكل التنظيمي للمؤسسة ويعني
بواسطة اإلدارة .

يتمتع باستقاللية كاملة من اإلدارة يف عملية
الفحص والتقييم وإبداء الرأي .

يتمتع باستقالل جزئي ،فهو مستقل عن بعـض
اإلدارات ( مثل احلسابات ،التكاليف ) ولكنه خيدم
رغبات وحاجات اإلدارات األخرى .

مسؤولية أمام املالك ،ومن مث يقدم تقريره عن نتائج مسؤول أمام اإلدارة ،ومن مث يقدم تقرير بنتائج
الفحص والدراسة إىل املستويات اإلدارية العليا.
الفحص ورأيه الفين عن القوائم املالية .

توقيت األداء

يتم الفحص غالبا مرة واحدة يف هناية السنة املالية وقد
يكون يف بعض األحيان على فرتات متقاطعة خالل السنة.

يتم الفحص بصورة مستمرة على مدار أيام السنة .

نطاق العمل

حيدد ذلك أمر التعيني والعرف السائد ومعايري
املراجعة املتعارف عليها ،وما تنص عليه القوانني
املنظمة األعمال املراجعة اخلارجية.

حتدد اإلدارة نطاق عمل املراجع الداخلي فبقدر
املسؤوليات اليت تعهد هبا اإلدارة للمراجع الداخلي،
يكون نطاق عمله.

المصدر  :الصبان م  .س وعبد اهلل هالل " األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات " ،دار النشر الجامعية ،القاهرة ،1991 ،ص . 44

 3 .1التكامل بين المراجعة الداخلية والخارجية:

يف ظل اإلصالحات املالية والتغريات املستقبلية اليت ستواجه املؤسسة كان البد من إدخال تغيريات عميقة
يف التنظيم وأنظمة الرقابة الداخلية وإعطاء املراجعة بأنواعها املكان الالئق هبا .وهذا من أجل التطور والقدرة على

مواجهة املنافسة احلادة والعمل على البقاء على األقل ،يف ظل حميط اليوم .
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  12-11أفريل 2112

121

دور معايير المحاسبة الدولية  IAS-IFRSفي تحسين جودة المعلومة المالية للمؤسسة
د .بوعريوة الربيع و د .توفيق رف اع و وداد بوعريوة

إن الرقابة الداخلية أساسية ،فهي" جمموعة الضمانات اليت تساهم يف التحكم يف املؤسسة "  5وال بد أن
تراقب وتراقب بطريقتني  :خلية املراجعة من طرفة املراجع الداخلي من جهة ،وتقييم املراقب اخلارجي من جهة
أخرى وذلك من أجل احلصول على معرفة عامة حول املؤسسة ،تقييم نظام الرقابة الداخلية وفحص احلسابات.
إن املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية متكاملتان ،إذ تعتمد الثانية إىل حد كبري على األوىل فتسهل أو تصعب
مهمة املراجع اخلارجي مبدى جودة أو عدم جودة نظام الرقابة الداخلية ومدى جدية وكفاءة الساهرين على مدى تطبيقه.
و املراجعة اخلارجية مكمل ال بد منه للمراجعة الداخلية ملا الستقاللية وموضوعية املراجع اخلارجي .بتعبري
آخر ،أن القيام باملهمة على ما يرام كمحرتف من طرف اخلارجي ،والشعور املهين للمراجع الداخلي ويقينه بأن
الكل يراقب والكل مراقب وحرصه الدائم من جهته على تفادي بل القضاء على النقائص واالحنرافات اليت ما فتئ
يقف عليها املراجع اخلارجي ،يؤدي ما يف ذلك شك إىل حتسني التسيري وبالتايل أجناح املؤسسة وازدهارها.
 1.4تعريف بمهنة المراجع وأشكاله:
 1.4.1تعريف المراجع :هو شخص فين ،حمايد ،مستقل يراجع احلسابات ويتأكد من تطابقها مع القوانني
املبادئ واحملاسبية ويديل برأيه حول احلسابات يف تقرير يوضح الوضعية املالية الصادقة للمؤسسة.
 1.4.2أنواع المراجع :ميكن التمييز بني نوعني من املراجع:
 المراجع الداخلي :هو أجري يف املؤسسة ،يعني من طرف املدير العام ،يراجع احلسابات ويتحقق من
مدى تطابقها مع مبادئ احملاسبة ،فهو يدرسها كميدان من ميادين التسيري هبدف التحسني والرفع من
األداء .لكن املراجع الداخلي ال يصادق على احلسابات وال يكسبها قوهتا القانونية ألنه ال يتمتع
باالستقاللية التامة فهو يتعرض بصفة دائمة ومستمرة لضغوط املدير العام.
 المراجع الخارجي :هو شخص خمتص ،حمرتف ،حمايد ،مستقل وخارجي له اعتماد يسمح له بالقيام
بعملية املراجعة .يقوم املراجع اخلارجي باملصادقة على شرعية وصدق احلسابات ويعطي صورة فوتوغرافية
صادقة حول وضعية املؤسسة وذلك بكتابة تقرير يديل فيه برأيه مدعما ذلك بأدلة وبراهني.

و يف الواقع ،يفرق بني  3أنواع من املراجعة اخلارجية للحسابات وهي:

6

 المراجعة القانونية :هي املراجعة اليت يفرضها القانون ،وتتمثل يف أعمال املراقبة السنوية اإلجبارية اليت
يقوم هبا حمافظ احلسابات.

 المراجعة التعاقدية :هي اليت يقوم هبا حمرتف بطلب من أحد األطراف(الداخلية أو اخلارجية) ،املتعاملة
مع املؤسسة واليت ميكن جتديدها سنويا.
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 الخبرة القضائية :هي املراجعة اليت يقوم هبا حمرتف خارجي بطلب من احملكمة.

 1.1الفرق بني أهم أنواع املراجعة  : 7إن ألنواع املراقبة اليت ختضع هلا املؤسسة(القانونية ،التعاقدية ،الداخلية،
اخلربة القضائية) فروق ميكن حصرها والوقوف عليها من خالل جدول املقارنة املوايل:
الجدول رقم ( : )2مقارنة بين أنواع المراجعة
الخصائص
 1ـ طبيعة
المهمة

 2ـ التعيين

 3ـ الهدف

المراجعة
قانونية

تعاقدية

داخلية

مؤسساتية ذات طابع عمومي .

تعاقدية

وظيفة دائمة في المؤسسة.

من طرف المديرية العامة

من طرف المساهمين .

أو مجلس اإلدارة .

المصادقة على شرعية وصدق الحسابات

والصورة الفتوغرافية الصادقة ،تدقيق معلومات
مجلس اإلدارة .

 4ـ التدخل

الخبرة القضائية

مهمة دائمة تغطي مدة التعيين الشرعية .

من طرف اإلدارة العامة
_تحسين الدورة اإلدارية.

المصادقة على شرعية -اقتراح

وصدق الحسابات.

شروط

تحسين

التنظيم ومعاملة لمعلومات

اإلدارية .

تحدد بكل دقة من طرف

المحكمة .

من طرف المحكمة .
إعالم العدالة وارشادها حول

أوضاع مالية ومحاسبية.

تقويم مؤشرات باألرقام .

مهمة محددة حسب مهمة تحددها المديرية العامة مهمة ظرفية يحدد القاضي
.

االتفاقية.

مدتها .

عدم الخضوع سلميا ووظيفيا
1ـاالستقاللية تامة اتجاه مجلس اإلدارة والمساهمين.

تامة من حيث المبدأ

6ـ مبدأ عدم

يحترم مبدئيا لكن له
تقديم

التدخل في يجب احترامه تماما .

التسيير.

التسيير.

ارشادات في تدخل مباشر في التسيير .

 7ـ إرسال مجلس اإلدارة ،الجمعية العامة(العادية وغير المديرية العامة مجلس
التقارير إلى

العادية) .

اإلدارة

 1ـ شروط التسجيل في الجمعية الوطنية لخبراء
ممارسة

المحاسبين،محافظي

المهنة.

المعتمدين.

الحسابات،والمحاسبين

اإلدارة العامة.

التسجيل مبدئيا

في الجمعية الوطنية .

المديرية العامة
أجير في المؤسسة .

تامة اتجاه األطراف

ينبغي احترامه.
إلى القاضي المكلف بالقضية.
التسجيل في قائمة خبراء

المحاسبة

لدى

المحاسبة .

 9ـ إخبار
وكيل

الجمهورية
باألعمال

نعم

ال

ال

غير مكلف

غير شرعية.
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 11ـ االلتزام بحسب الوسائل
11

المسؤولية

12

ـ

ـ مهمة تأسيسية عادة من طرف القضاء بعد

التسريح
13

األتعاب

طلب المؤسسة .
ـ

 14ـ طريقة
العمل

المتبعة.

مدنية ،جنائية ،تأديبية .

قانون رسمي
تقييم اإلجراءات.

تقييم المراقبة الداخلية .

مراقبة الحسابات.
مراقبة قانونية .

بحسب الوسائل

أو

بحسب النتائج حسب بحسب النتائج مبدئيا .

بحسب النتائج مبدئيا .

مدنية ،جنائية ،تأديبية .

مدنية ،جنائية ،تأديبية .

مدنية ،جنائية ،تأديبية .

محددة في العقد.

تطبيق عقد العمل .

محددة في العقد.

أجرة

تقييم اإلجراءات.

تقييم اإلجراءات.

تقييم المراقبة الداخلية .

تقييم المراقبة الداخلية .

نوع المهمة .

مراقبة الحسابات

من طرف القاضي المشرف
على الخبرات .
اقتراح من الخبير يحدد من

القاضي .

مراقبة الحسابات

طريقة تتماشى وحاجة الخبرة
القضائية المطلوبة .

Source: SADI . N et MAZOUZ . A : " la pratique du commissariat aux comptes en Algérie " ,
SNC, Alger, 1993, p-p 37,38.

 .1تعريف المعايير المحاسبية

يقصد بكلمة معيار يف اللغة بأهنا "منوذج يوضع ،يقاس على ضوئه وزن شيء طوله أو درجة جودته"

8

كما يعرف املعيار حسب [ ]Organisation ISO – International Standardsعلى أنه" :وثيقة أعدت
بإمجاع ،ومصادق عليها من قبل هيئة معرتف هبا ،تعطى الستعماالت مشرتكة ومتكررة ،قواعد أو خطوط عريضة
9
أو مواصفات لألنشطة أو نتائجها لضمان مستوى تنظيم أمثل يف سياق معني".
وضح هذا التعريف أمهية إصدار هذه املعايري من طرف هيئات معرتف هبا وذلك باستشارة اجلهات املعنية
بتطبيقها وهو ما مينحها ليونة تسهل عملية تعديلها حسب احتياجات الفئات .
فيما يتعلق باجلانب املايل فريكز الباحثون يف حتديد دور املعيار على أمكانية قياس العمليات واألحداث
االقتصادية للمؤسسة واالفصاح عن املعلومات املالية فقد عرف على أنه"بيان كتايب تصدره هيئة تنظيمية رمسية
حماسبية أو مهنية ويتعلق هذا البيان بعناصر القوائم امل الية أو نوع من العمليات أو األحداث اخلاصة باملركز املايل
10
ونتائج األعمال ،و حيدد أسلوب القياس أو العرض أو التصرف أو التوصيل املناسب"
 2.1مفهوم المعايير المحاسبية الدولية :
هي معايري مت اصدارها من قبل هيئات خمتصة بامجاع من طرف كل الفئات لتوحيد املعامالت الدولية يف
جمال املعاجلة املالية للمعلومات املتعلقة بنشاط املؤسسة ،حيث عرفتها جلنة املعايري احملاسبية الدولية  IASCعلى
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أهنا " قواعد إرشادية يستند إليها املهنيون لدعم اجتهاداهتم واستلهام حكمتهم ،و لكنها ال تلغي احلكمة أو
االجتهاد ،إمنا هي وصف مهين رفيع املستوى للممارسات املهنية املقبولة قبوال عاما ،وهتدف إىل تقليل درجة
االختالف يف التعبري أو املمارسة يف الظروف املشاهبة وتعتمد كإطار عام لرفع نوعية وكفاءة العمل الفين
11
ولتحديدي طبيعة وعمق املسؤولية املهنية"
من هذا التعريف يتضح أن املعايري تعترب مبادئ عمة ال تنفي إمكانية قبول االجتهاد من طرف املختصني واليت
جاءت توحيد الفروق بني املمارسات احملاسبية للدول ،و ما هو متعارف عليه فإن إصدار املعايري يكون حسب
12
الضرورة وو اليت قد تسمح بإلغاء أو تغيري معيار أو أكثر حيث يتكون كل من معيار من  5أقسام
 اهلدف من املعيار؛ حقل التطبيق؛ لتعريف باملصطلحات الواردة يف املعيار ؛ التقييم والتسجيل ؛ متطلبات اإلفصاح. 2.2مزايا وعيوب المعايير المحاسبية الدولية
هدف املعايري هو خدمة الفئات املتعاملة يف البورصات العاليمة واليت تنادي باالفصاح وهو ما أفرز وجهات نظر
13
معارضة تتهمها بعدم مراعاة االحتياجات احمللية وخدمة مصاحل الدول املتقدمة.
14

أ/المزايا:
 تعترب كأساس بتم االعتماد عليه يف إعداج القوائم املالية وهو ما مينحها مصداقية؛ انتقل االهتمام من صياغة املعايري والضوابط املنظمة للعمليات احملاسبية إىل العمل على اهلدف األهم وهومساعدة مستخدمي القوائم املالية يف اختاذ القرارات املالئمة؛
 متنح شفافية على حسابات املؤسسة وهو ما يسمح بتحليل وضعية صحتها املالية؛ ختدم حاجات املستثمرين من معلومات تسمح هلم باختاذ القرار املناسب وهو ما يتبعه تدفق رؤوس األموال بني الدول؛ يسمح بتكوين احملاسب الذي يصبح متمكن من اجلانب النظري والتطبيقي.ب /العيوب:
تنتج عن الثغرات املوجودة فيها واليت نلتمسها فيما يلي:
 كثرة اخليارات فيما يتعلق بالقياس واالفصاح وهو ما حيد من تقريب املمارسات احملاسبية الدولية؛ غري ملمة جبميع القضايا الختالف االحتياجات فهي تغطي املواضيع ذات صيغة دولية؛جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
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 مبادئ عامة غري تفصيلية ،مما يسمح باختالف تطبيقها؛ هتتم فقط جبانب املعلومات املالية للمؤسسة املسعرة يف البورصة وال تعطي أمهية األنوا األخرى من احملاسبةكاحملاسبة اإلدارية واملوارد البشرية....؛
 فطرة التنبؤات املستقبلية اليت بنيت عليها فكرة القيمة العادلة ،مما جيعل املؤسسة متأثرة باألحداث اخلارجية.ثانيا :الجانب التنظيمي للمعايير المحاسبية الدولية
 .1الهيئات التنظيمية لمعايير المحاسبة الدولية
1.1

لجنة معايير المحاسبة الدولية :

هي جلنة تأسست يف  92جوان  1293نتيجة اتفاق أبرم بني هيئات احملاسبة الوطنية للدول الرائدة يف جمال
احملاسبة وهي :أسرتاليا ،كندا ،فرنسا ،أملانيا ،اليابان ،املكسيك ،هولندا ،بريطانيا ،الواليات املتحدة األمريكية وإيرلندا
مع جملس دارة مكون من ممثلني هلذه الدول .كانت أهدافها من سنة  1293حيت إعادة هيكلتها سنة :9001
 مناقشة القضايا احملاسبية الدولية ؛ طرح أفكار حماسبية ميكن تبنيها وصدارها كمعيار خيدم الدول؛ حتقيق التوافق بني املمارسات احملاسبية ؛ حتقيق قدر من القبول ملا يصدر عن اللجنة.منذ عام  1293مشلت عضوية اللجنة كال من املنظمات احملاسبية املهنية األعضاء يف اإلحتاد الدويل للمحاسبني
( ،)IFACوإبتداءا من عام  1222أصبحت اللجنة تضم  143هيئة مهنية من  104دولة ميثلون مليوين حماسب
16

 ،15أما بالنسبة جمللس إدارة اللجنة فهو مكون من  19عضو (  13دولة  4 +منظمات مهتمة باإلبالغ املايل).
 1.2مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB

وقد أعيدت هيكلة جلنة معايري احملاسبة الدولية( )IASCلتصبح حتت اسم جملس معايري احملاسبة الدولية
( )IASBوذلك يف الفاتح افريل  ،9001يقوم هذا اجمللس ( )IASBمبهام تطوير معايري احملاسبة الدولية،
حيث إعتمد املعايري الدولية اليت أصدرهتا اللجنة السابقة (.)IASC
وقد بدأ اجمللس إصدار املعايري للتقارير املالية ( ،)IFRSلكي يتم متيزها عن املعايري الدولية السابقة ،إن
هذا التغيري من ( )IASإىل ( )IFRSيعكس رغبة ( )IASBيف توسيع رقعة نشاطها إىل املعلومات املالية
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عموما عوض اإلقتصار على التوحيد احملاسيب فقط ،وأصبحت املعايري اليت يصدرها حتت إسم " املعايري الدولية
إلعداد التقارير املالية ( ")IFRSعوضا عن " املعايري احملاسبية الدولية."IAS
ولقد أصدر اجمللس إىل غاية  9002مثانية معايري إبالغ مايل  ،IFRSونشري إىل أن اجمللس قد أصدر
أيضا معيار خاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطة بتاريخ 2جويلية .9002
 1.3مجلس الرقابة:
هو جملس يتكون من  12إداريا يطلق عليه م تسمية األمناء ،يتكون من أعضاء ممثلني لألسواق املالية العامليية
17
حسب التوزيع التايل:
  6أعضاء من أمريكا الشمالية؛  6أعضاء من أوروبا؛  4أعضاء من آسيا ؛  3أعضاء من أي منطقة جغرافية.يتكون من األطراف املمثلة ملستخدمي املعلومة املالية (حماسبني ،مؤسسات كربى ،مكاتب التدقيق الدولية)،
18
يعينون ملدة  3سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يتم من خالهلا ممارسة املهام التالية:
 البحث عن مصادر التمويل؛ إعداد تقرير حول املنظمة ؛ تعيني أعضاء جملس معايري احملاسبة الدولية  IASBوأعضاء اللجنة الدائمة للشرح  IFRICوكذااللجنة االستشارية لوضع املعايري  SAC؛
 املصادقة على ميزانية املنظمة السنوية وحتديد أسس متويلها؛ املراجعة السنوية السرتاتيجية  IASCFومدى فاعليتها ؛ العمل على تعزيز تطبيق املعايري احملاسبية الدولية ؛ وضع وتعديل االجراءات لكل من جملس املعايري احملاسبية الدولية ،جلنة الشرح والتفسري واللجنة االستشارية للمعايري. 1.4لجنة الشرح والتفسير  : IFRICيتم تعيني أعضاءه  19من طرف األمناء ملدة ثالثة سنوات لعهدة
جتدد مرة واحدة تعمل على عرض املفاهيم النظرية املتعلقة باملعايري على اجمللس من أجل املصادقة والتنسيق مع
هيئات التوحيد الوطنية للوصول إىل حلول فعالة.
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 1.1اللجنة االستشارية للمعايير  SACهو منرب ملختلف اهليئات اليت هلا اهتمام باملعلومة املالية ،جيتمع
أعضاءه  4املعتمدين من طرف جملس الرقابة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد برئاسة رئيس جملس املعايري
احملاسبية الدولية ثالث مرات يف السنة يف اجتماعات مفتوحة للجمهور ،تشتمل مهامه على :
 تقدمي االستضارات للمجلس؛ تعترب الوسيط يف نقل أراء أعضاء اللجنة للمجلس فيما خيص مشاريع املعايري؛ يقدم استشارات خمتلفة لألمناء.ونوضيح ما سبق من خالل مخطط عمل اللجنة التالي:
الشكل رقم  :1مخطط عمل اللجنة

IASCFمؤسسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية
TRUSTEESمجلس الرقابة

مجلس المعايير المحاسبية الدولية
IASB

لجنة الشرح والتفسير
IFRIC

اللجنة االستشارية للمعايير
SAC
تعيين

رفع تقارير

استشارة

المصدر  :بوجلنيب عادل ،دور املعايري احملاسبية الدولية يف حتسني جودة املعلومة املالية ،ماجستري جامعة قسنطينة ،3014 9ص 39

 .2إجراءات إصدار المعايير:
يعمل  IASBيف مناخ يسمح لكل األطراف بيتقدمي اقرتاحات فيما يتعلق بنحديد العايري ما يضمن جودهتا،
بالتشاور نلخصها فيما يلي:
حيث ختضع العملية إلجراءات معينة تسمى Due process
 حتديد نوعية املشكل والذي يتبعه تشكيل فوج من عضو من اجمللس وممثلي ثالث دول على األقل؛جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  12-11أفريل 2112
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 يستعرض الفوج أهم احللول بعد فحص املسائل؛ بعد تلقي رد عن االقرتاحات املقدمة من طرف اجمللس يتشر املشروع أويل (إعالن معياري) باحللولوالتربيرات بعدها يوسع نشره للحصول على رد خالل  6أشهر؛
 بعد الرد يقوم اجمللس بإعداد الوثيقة النهائية اليت حتوي املبادئ لتعرض على اجمللس للمصادقة؛ بعد احلصول علة مصادقة ثلثي أعضاء اجمللس يتم إعداد مشروع معيار يف شكل مذكرة غيضاح يسمحبنشرها تلقي الردود خالل فرتة شهر؛
 -بعد تلقي الردود يعرض املشروع النهائي على اجمللس العتماد املعيار بعد موافقة ثالثة أرباع أعضاء اجمللس

ثالثا :جودة المعلومة المالية ودرجة تأثرها بالمعايير المحاسبية

 .1األطراف المستخدمة للمعلومة المالية
يعتمد حتديد األطراف على مفهومني ،األمريكي الذي يعتمد على نظرية الوكالة يف شكلها املبسطمن خالل العالقة
بني املسري واملساهم حيث اعتربت املساهم املستعمل الرئيسي للمعلومة املالية ،يف حني أن التوجه األورويب كان أوسع
يف حتديد األطراف املستعملة للمعلومة الذي تناول كل املستغلني للمعلومة املالية وذوي املصاحل وهم كل من :
 1.1المستثمرون الحاليون والمحتملون :يتم ذلك عن طريق اعتمادهم لألرقام الواردة يف القوائم املالية
واملؤشرات املستخرجة منها كمؤشر الرحبية والتدفقات النقدية وكذا العائد على األسهم واليت يتم على أساسها
التنبؤ باألرباح املستقبلية للخروج يف األخري بقرار االحتفاظ أو التخلي عن أسهم املؤسسة من طرف املستثمرين
احلاليني كما يقرر املستثمر احملتمل بدوره سواء شراء أسهم املؤسسة أو ال .

 1.9المقرضون :هم املكتتبني يف سندات املؤسسة أو املقبلني عل شراءها من جهة واملقرضني سواء لألجل الطويل أو
القصري حيث كل من هؤالء املقرضني يعتمد على عدة مؤشرات ومعلومات مالية حمددة للمعرفة قدرة املؤسسة على تسديد
القروض 19و الفوائد وكذلك يف تسيري العملية االستغاللية فيما خيص املعلومات اليت يعتمدها املقرضون ألجل قصري.
 1.3الموردون  :يستغل املوردون املعلومات املالية املتعلقة بدراسة السيولة النقدية وقدرة املؤسسة على التسديد
من خالل دراسة هيكل ونسبة أصوله املتداولة ومقارنتها مع مديونيته قصرية األجل.
 1.4العمالء :يعمل العميل من خالل عالقته باملؤسسة على استخدام املعلومات املالية للموردين ومقارنة
خمتلف الشروط املمنوحة له وهذا من أجل ضمان استمرار التموين.
 1.5العاملون :يهمهم من خالل ما يقدمونه لتطور املؤسسة الثروة اليت خلقتهاو كيفية توزيعها وكذلك
املعلومات املتعلقة برحبيتها واستقرارها ومن بني أهم املعلومات ليت يعتمدها هي رقم األعمال ،األرباح واخلسائر.
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 1.6الجهات الحكومية :تتمثل يف اجلها ت اليت تستغل املعلومات ألهداف خمتلفة من خالل احلكم على
صدق املعلومات اليت تستعملها مصلحة الضرائب يف حساب الضريبة ،و كذا أجهزة االحصاء من خالل
اعتمادها كقاعدة للبيانات تعد على أساسها املوازنات.
 1.9إدارة المؤسسة :تستعمل املعلومات يف التحقق من كفاءة كل األطراف يف تنفيذ أهداف املؤسسة اليت تب ى على
أساس مصلحة املالك حيث تشكل املعلومات على مستوى كل قسم وإدارة واحلكم على كفاءة استغالل املوارد املتاحة.
 .2الخصائص النوعية للمعلومة المالية
يتم قياس منفعة املعلومة املالية من خالل املقارنة بني مواقف مستخدميها قبل وبعد استغالهلا ،فلكي تكون املعلومة
مفيدة ال بد أن تتسم ب املالءمة واملوثوقية واليت بدورها تنقسم إىل خصائص مساعدة نوضحها فيما يلي:
 9.1المالءمة :هي قدرة املعلومات على التأثري يف القرار املتخذ من طرف مستخدميها ،حيث أهنا قادرة على

إحداث التغيري يف القرار يف حالة لو مل تكن هذه املعلومة  ،20حيث أن املالءة ختتلف من شخص آلخر ومن فئة
ألخرى (مستثمرين ،إدارة ) حسب حاجة هذه الفئة الختالف األهداف تضم هذه اخلاصية ثالث خصائص فرعية .
: 9.9التوقيت المالئم :معناه توفري املعلومة يف الوقت املناسب قبل أن تفقد قدرهتا على التأثري يف اختاذ القرار،
حيث تتأثر هذه اخلاصية بطول وقصر الفرتة الزمنية اليت يلزم إعداد التقارير عنها لذلك كان من الضروري تقدميها
يف الوقت ولو على حساب الدقة.21
: 9.3القدرة على التنبؤ :تساعد متخذ القرار بالتنبؤ باألحداث املستقبلية بناءا على نتائج املاضي واحلاضر
بتنبؤات مباشرة (حول التدفقات النقدية املتوقعة مستقبال) ،غري أن هذه الطريقة يعاب عليها أهنا قد تنشأ عن
تنبؤات غري دقيقة .22
: 9.4القدرة على التقييم االرتدادي للتنبؤات :تساعد هذه املعلومات متخذ القرار على مراجعة قراراته السابقة
بتصحيح التوقعات اليت اعتمدت يف اختاذها بناءا على مقارنة التنفيذ الفعلي باخلطط املسطرة لتحديد االحنرافات.
 9.5الموثوقية :تأيت بعد خاصية مالءمة قد عرفها  FASBعلى أهنا "خلو املعلومات بدرجة معقولة من األخطاء

والتحيز ومتثيلها بصدق ما تزعم متثيله" 23وهذا راجع لألسس السليمة اليت بنيت عليها املعلومة ،ولكي تتصف املعلومة
املالية باملوثوقية ينبغي إرساء أسس ومبادئ حماسبية علمية ومقبولة حتكم إعداد وتوصيل القوائم املالية .
ينطوي حتت هذه اخلاصية اخلصائص الفرعية التالية:
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 9.5.1الصدق في التعبير :حيث أن أرقام املعلومات املقدمة تكون معربة عن احلقائق واألحداث املمثلة هلا

بصدق وأمانة ( 24 )19وهذا بتبين كل املعلومات والتفاصيل حىت تكون املعلومة املالية على أكرب قدر من
االكتمال أي التأكد بعدم إمهال أي ظاهرة يف إعداد التقارير املالية.
 2.1.2القابلية للتحقق :أي أن املعلومات مستقلة عن من يعدها ويستخدمها وهو ما يسمح بالوصول لنفس

النتائج من طرف املؤهلني وهذا باعتماد طرق قياس مماثلة وإن كان العكس فهي ال تستويف الشرط 25.وبالتايل
استبعادها يف اختاذ القرار رغم استقاللية املعلومة عن الشخص الذي يقوم بعملية القياس إال أنه ال يضمن بأن
املقاييس املستخدمة تعرب عن مضمون الظواهر املراد قياسها.

 9.5.3احلياد :هي معلومة موضوعية ال تغلب مصلحة فئة عن أخرى من كال اجلانبني سواءا من جانب األجهزة
املسؤولة عن وضع املعايري أو جانب املسؤولني عن إعدادا القوائم املالية.
 .3دور معايير المحاسبة الدولية في تحقيق الخصائص النوعية للمعلومات المالية
بناءا على ما مت ذكره سابقا فلكي تكون املعلومة املالية نافعة جيب أن تتوفر خصائص أساسية
(املالءمة واملوثوقية) وكذا خصائص مساعدة (القابلية للفهم ،التحقق ،املقارنة والسرعة)
 3.1دور المعايير في تحقيق خاصية المالئمة :
تكون املعلومة مالئمة عندما تكون قادرة على تعزيز ما س بق التوصل إليه ،وللحكم على مالءمة املعلومة
يعتمد يف ذلك على طبيعتها أو طبيعتها وأمهيتها معا حسب حالة النشاط ،وهذا ما أشار إليه املعيار
IAS1الذي حدد أسس عرض القوائم املالية ونص على توفري معلومات مالئمة ،قابلة للمقارنة وممكن فهمها
ومعيار  IAS7الذي تناول جدول تدفقات اخلزينة حيث نص على ضرورة توفري معلومات حول التدفقات
النقدية لتمكني مستخدمي القوائم باحلكم على قدرة املؤسسة يف انتاج النقدية.26

 3.2دور المعايير المحاسبية في تحقيق خاصية الموثوقية:
ال تكفي املالءمة يف املعلومة املالية ما مل تكن قادرة على تقييم صورة عادلة عن الظاهرة املتعلقة هبا من خالل
حيادهتا وخلوها من األخطاء بقدر معقول كوهنا تقاس يف ظروف عدم التأكد وهذا ما يعكس الصورة اليت تكون
عليها القوائم املالية اليت بنيت على أساس معلومات مت التأكد وفحص األدلة اليت قدمت من خالهلا واليت تعترب
موثوقة عند توفرها على كل املعلومات املتعلقة بالظاهرة موضوع القوائم.
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هذا ما أشارت له العديد من املعايري احملاسبية كاملعيار IASالذي نص على أن املعلومات املالية جيب أن تعرض
بشكل عادل األداء املايل واملركز املايل والتدفقات النقدية للمؤسسة ،كما نص IAS10حول األحداث الالحقة
بتاريخ إقفال امليزانية على ضرورة عكس آثار بعض العمليات واألحداث يف القوائم املالية ،هذا اعتربه املعيار
IFRS3حول اندماج األعمال أنه من بني شروط اإلعرتاف باألصول واخلصوم املتعلقة باالندماج هو امكانية
قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق.

27

 3.3دور المعايير المحاسبية في تحقيق الخصائص النوعية المساعدة للمعلومة المالية
 3.3.1القابلية للمقارنة:
فهي الصفة اليت تسمح باستخراج نقاط الشبه واالختالف بني عنصرين أو أكثر ،و هذا بتوفر تشابه وتناسق على
مر الزمن بالنسبة للمؤسسة وباقي املؤسسات يف طريقة القياس والعرض لألثر املايل للعمليات واألحداث
املتشاهبة،وهذا ما نلمسه من خالل املعيار IAS1الذي جاء بأسس إعداد القوائم املالية بغية جعلها قابلة
للمقارنة ،و هذا من خالل عرض االعتبارات الكلية لعرض القوائم املالية واالرشادات اخلاصة هبيكلها واحلد األدىن
من املعلومات الواجب توفرهاو حسب املعيار IAS8الذي تناول السياسات والتقديرات احملاسبية وكيفية تغيريها
فإنه جيب تعديل املعلومات اليت تعود للسنوات السابقة.
 2 .3.3خاصية القابلية للتحقق :
هي خاصية تسمح ملستعملي القوائم املالية بالتأكد من أن املعلومة املالية تقدم صورة عادلة عن الظاهرة اليت متثلها
حيث أن مستعملي نفس الطرق يف القياس يتوصلون لنفس النتائج ،يف هذا اإلطار أكد  IASBعلى ضرورة
االفصاح عن السياسات احملاسبية املستعملة يف إعدادا القوائم املالية وعرض املعلومات حول أسس إعداد هذه القوائم.
 3.3.3خاصية السرعة  :من خالل توفري املعلومات يف الوقت املناسب لتكون مفيدة ،جتسد ذلك من خالل
املعيار  IAS34حول التقارير املالية املرحلية واليت تغطي فرتات زمنية أقل من السنة إلبقاء مستعملي املعلومة على
إطالع مستمر على نتائج أعمال املؤسسة ،وهو م يسم بتقييم األداء والتنبؤ بالوضع املايل.

 3.3.4خاصية القابلية للفهم :حسب  IASBتكون املعلومات املالية قابلة للفهم إذا كانت مصنفة ،معرفة

ومقدمة بطريقة خمتصرة ووضحة وبذلك فقد شجع على تقدمي افصاحات وإضافة عندما تكون متطلبات املعايري
غري كافية ويقدم املعياران  AS 14و IFRS 8حول التقارير القطاعية معلومات تفصيلية عن قطاعات املؤسسة
وأقسامها يف حالة تضمنها فروع.
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الخاتمة:
نظرا للتطور الذي عرفته احملاسبة كتقنية مرتمجة لنشاط املؤسسة كان ال بد من مواكبة التطورات اليت عرفتها
املعامالت املالية ،هذا ما دفع برتاجع اسرتاتيجيات التوحيد أمام حماولة حتقيق توحيد حماسبة دولية ومنه برزت
ضرورة وضع معايري تضبط املمارسات احملاسبية ومتنحها صبغة دولية بتوفري معلومات قابلة للفهم يف الوقت
املناسب مبا يتالءم وطبيعة املعلومة املراد احلصول عليها.
و هنا يربز دور املدقق يف تقيم مدى مطابقة املعلومة املالية املصرح هبا من املؤسسة لشروط املنصوص عليه يف
معاير احملاسبة الدولية.
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:الملخص
 لهذا  ي ظل إصدار،هتدف هذه الدراسة إىل وضيح دد إدانيحة ون ي اعماني ر الدللحة لتدديح  ي ازجاار
 ذلك عتى حتسني جضة دددن دنةة الدديح ااخنرجي  ي،ية ددضافقة دع يظ رهتن الدللحة لأث،داني ر وديح جاار
.فع دن دسدض ممنرسحنن، لال،ازجاار
 عمن اهن دن دااين،كمن دتصت الدراسة إىل لجضة إدانيحة لدن ي اعماني ر الدللحة لدديح احلسنان  ي ازجاار
 داني ر حمتحة،اءا وسنل عتى ااهحئن احملتحة ل العدمنة عتحنن أل األدذ هبن عةد إصدار لوطضي، إج،لكضن أهنن وضف
أي عدم لجضة وانرض اني اعماني ر الدللحة لاني دقدضحن ااختفحة القنيضيحة اعمةظمة لتمنةة  ي،كمن يدعم هذا ال
 لاني6102 ية اليت مت إصدارهن دالل سةة، الدطنا شنه الدنم اني اعماني ر ازجاار، دن جنة لدن جنة أد،ازجاار
.،دن يقناتنن دن داني ر ةللحة ل ي هذا الشأن فقد يمةن انيرتاح إطنر عنم عماني ر الدديح  ي ازجاار
ية لتدديح،اعماني ر ازجاار

ISA

اعماني ر الدللحة لتدديح

اإلصالحن

 وديح احلسنان:الكلمات المفتاحية

.NAA

Abstract:
The aim of this study is to clarify the extent of adopting international auditing standards
in Algeria, especially in the light of the issuance of a set of Algerian harmonized auditing
standards with its international counterparts, and the impact of this adoption on improving the
external audit services quality in Algeria along with increasing the level of professional
performance.
The study concluded that there is remarkable possibility to adopt international standards
of auditing due to their advantages, and what they provide as procedures which can help local
authorities to depend on them and take them into account while issuing and developing local
standards, this paper is also supported by the absence of contradiction between international
standards, and the legal background requirements that supervise the profession in Algeria,
within this context the study proposes a general framework for auditing standards in Algeria.
Key words: External legal auditing standards, Reforms, International Standards of Auditing,
Algerian Auditing Standards.
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مقدمة

يصد االروقنء انعممنرسة اعمنةحة لحتسني جضة ااخددن اليت يقددنن دديقي احلسنان  ي ازجاار ،لحمنللة

االيددنج  ي السحنق الدليل لتمنةة  ي ظل لجضة دانوب وديح ةللحة  ي ازجاار ،وامل لف داني ر ليضاعد
األداليحن الدللحة يندت الستطن الضصحة عتى دنةة الدديح  ي ازجاار ،مبجمضعة دن اإلصالحن عرب خمدتف
اعم،احل اليت د ،هبن اعمنةة لصضال إىل إصدار القنيضن ريم 10-01 :اعمدات انعمنن احملنسنحة لوديح احلسنان
لدن واله دن د،اسحم وةظحمحة لي،ارا حضل آلحن ممنرسة اعمنةة لحتسني دسدض ممنرسحنن إينفة إىل االيطالق  ي
إصدار داني ر وديح جاار،ية ححث و،جع الدلافع لتامل عتى الدقنرب دع ددطتنن احئة األعمنل الدللحة إىل وتك
اعممحاا اليت وسحط ،عتى احئة األعمنل ازجاار،ية لكذا األهداف اعم،جض دن هذا االيددنج ل ي هذا اإلطنر ميان
ط،ح السؤال ال،رحسي اعمضايل:
ما هي البواعث األساسية التي تدفع بالجزائر إلى ضرورة االندماج في السياق الدولي لمهنة التدقيق؟ وما
هي أهم التحديات التي تواجهها؟ وهل تعتبر اآلليات المعتمدة كافية لذلك؟

سضف حننلل اإلجناة عتى السؤال ال،رحسي دن دالل وةنلل الاةنص ،اعمضالحة:
 ممحاا النحئة اعمنلحة لاحملنسنحة ازجاار،ية؛

 ازجنضة ازجاار،ية لاليددنج  ي السحنق الدليل عمنةة احملنسنة لالدديح ؛
 ااخحنرا اعمدنحة لدن ي للدطنح اعماني ر الدللحة لتدديح  ي ازجاار.،
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أوال -مميزات البيئة المالية والمحاسبية الجزائرية:
هةنك الاديد دن اعمؤش،ا لاألسننب اليت ودفع انلستطن ازجاار،ية لتمضي يددن حنض الدقنرب دع
الدطضرا احلنصتة  ي دحدان وديح احلسنان عتى اعمسدض الدليل لالذي ميان جتسحده دن دالل ون ي اعماني ر
الدللحة لتدديح أل إصدار داني ر جاار،ية ودضاف دع خمدتف اعماني ر الدللحة .ححث ورتالح هذه الدلافع اني دن مت
وضف ره أل القحنم اه لاني دن وساى الستطن ازجاار،ية إىل حتقحقه.
 .1إصالح المنظومة المالية والجبائية:
 .1.1اإلصالحات الجبائية :شند االيدصنة ازجاار،ي عد اددالال اداية دن و،اجع أسانر النرتلل
لو،اجع دادال الةمض لاروفنع حجم اعمديضيحة كل هذا أة إىل ي،لر الدفا ر  ي إصالحن عمحقة لاليدصنة
الضط ي ححث متت إعنة الةظ  ،ي الةصضص القنيضيحة اليت حتام س ر اعمؤسسن االيدصنةية الامضدحة لأصنحت
ودمدع انسدقاللحة أكث  ،ي احئة األعمنل اليت وةش فحنن.1
هذا انإلينفة إىل ساي ازجاار ،لاليدقنل حنض ايدصنة السضق لإا،ام عقد الش،اكة دع االحتنة األلريب لدسنر
االيضمنم إىل اعمةظمة الانعمحة لتدجنر كتنن عضادل أثندت عدم صالححة الةظنم ازجننري السنا لالذي أصن ال
يدمنشى دع اعمسدجدا االيدصنةية لاعمنلحة لتنالة ححث أيه دن اني األسننب الدافاة لتقحنم انإلصالحن دنيتي:2
 واقد الةظنم ازجننري يدحجة عمخدتف الداديال اعمدانينة ااخنصة انلقضايني اعمداتقة انزجننية؛
 ثقل الابء ازجننري اسنب وادة الض،ارب لاروفنع دادالهتن ححث اتغت  ي د،حتة دن اعم،احل يسنة %55؛
 عدم والؤم الةظنم ازجننري دع اإلصالحن ااهحاتحة اليت يندت هبن الستطن ازجاار،ية؛
 اخنفنض أسانر النرتلل ممن ايااس ستنن عتى ازجننية النرتللحة لإي،اةا دحاايحة الدللة؛

وادرب اإلصالحن اليت دست الةظنم ازجننري ازجاار،ي أةا دن أةلا اإلصالحن اعمداتقة اإعنة وةظحم
االيدصنة الضط ي كمن أهنن ال ميان أن واضن ددمنساة لد،ونطة ةلن الدام  ي حضكمة الدسح ر االيدصنةي.3
 .1.1اإلصالحات المصرفية :لقد جنء ينيضن الةقد لالق،ض لحاحد صحنغة الاالية دن اني ااخايةة الامضدحة
لالنةك اعم،كاي إىل ليانن الدقتحدي لذلك اإاانة ااخايةة  -عتى األيل يظ،ين عن د،كا يظنم الدمضيل لاحلد دن
زجضرنن إىل النةك اعم،كاي اغ،ض إعنة متضيتنن دع إةدنل من جديد لدةظحم الاالية احةنمن.4
فقد يص القنيضن اعمدات انلةقد لالق،ض ريم 01-01 :لسةة  0001لالذي متت د،اجاده لواديته عد
د،ا سةضا  6112 6110لآد،هن كنن سةة  6101دن دالل إصدار األد ،ريم 10-01 :اعمؤرخ  ي:
 62غشت  6101اعمدات انلةقد لالق،ض عتى دنيتي:5
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 ح،ية وةقل رؤلس األدضال دن لإىل ااخنرج؛
 إدانيحة الدانلن دع النةضك األجةنحة لفد ف،لع اهن انزجاار،؛
 إلاادحة إيشنء اةضك  ي شال ش،كن دسنمهة؛
 ي،لر واحني حمنفظ لتحسنان هبذه النةضك.

ححث يارب هذا القنيضن عن السحنسة الةقدية ازجديد لتجاار ،لذلك دن دالل حتديد الضظنرف األسنسحة
لتنةك اعم،كاي اليت وةظ م عاليده دع انيي النةضك الدجنرية مبن  ي ذلك األجةنحة دةنن لاليت داةنن هذا القنيضن دن
فد ف،لع أل دانوب اهن انزجاار ،لخمدتف ال،ينان اليت مينرسنن عتحنن .إينفة إىل ف،ض واحني حمنفظني اثةني ()16
عتى األيل لتحسنان ةادتنن دع الدأكحد عتى إدانيحة حتضيل رؤلس األدضال دن لإىل ازجاار ،لف يضاا
أسنسحة حيدةهن جمتس الةقد لالق،ض لحتت ريناة التجةة اعمص،فحة اليت ميان التجضء إلحنن  ي حنال االسدشنر .
 .1تهيئة المناخ العام لالستثمار وتحسين أداء بورصة الجزائر:
 .1.1تحسين مناخ االستثمار  :ي إطنر الدضجه ااهنةف إىل وشجحع االسدثمنر احملتي لاسدقطنب رؤلس األدضال

األجةنحة عمتت الستطن الامضدحة ازجاار،ية عتى وسخ ر لوا،يس جممضعة هندة دن اإلج،اءا لالدداا ر ذا األاانة
اإلصالححة لاليت وسم اإعنة هحاتة اعمؤسسن ازجاار،ية لوقدمي اعمايد دن الدعم لالضمنين لفنرد اعمسدثم،ين
احملتحني لاألجنيب عتى حد سضاء لذلك دن دالل ونسح لوسنحل إج،اءا االسدثمنر .ل ي هذا الشأن فقد أاد
ازجاار ،عادنن عتى دضاكنة الدغ را االيدصنةية الانعمحة لالداحف دع ظ،لف االيدقنل إىل ايدصنة السضق لااليفدنح عتى
االيدصنة الانعمي لذلك دن دالل ون ي جممضعة دن القضايني لاعم،اسحم الدش،ياحة اعمدمثتة أسنسن  ي القنيضن ازجديد اعمدات
انلةقد لالق،ض القنيضن اعمدات انالسدثمنر القنيضن اعمدات ادةظحم اعمؤسسن
الةصضص الدش،ياحة اليت هتدف إىل حتسني دةنخ االسدثمنر  ي ازجاار.6،
لعتى ال،غم دن ليضح الدضجنن

الامضدحة االيدصنةية لغ رهن دن

الارب لاليدصنة الضط ي لااض الةدنرج االجيناحة احملققة إىل جنيب

اجملنضةا اليت ونذاهن ازجنن الضصحة  ي سنحل هتحئة لو،يحة اعمةنخ االسدثمنري الضط ي إال أن لجنة يظ ،اعمسدثم،ين
حضل الا،ايحل اليت واح وطضر احئة األعمنل  ي ازجاار ،جتدمع  ي حمضرين أسنسحني:7
 صاضاة احلصضل عتى الق،لض لالاقنر الصةنعي؛

 إشانلحة احلضكمة اعمؤسسنوحة ليصضر السحنسن االيدصنةية لذلك انسدفحنل ظنه ،القطنع غ ر ال،مسي
لشحضع ظنه،يت الفسنة لاعمةنفسة غ ر اعمش،لعة إىل جنيب اروفنع دادال الض،ارب.
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إن عمتحة الاشف عن هذه الاضار لالا،ايحل واد دطض أسنسحة يمن إسرتاجتحة هتحئة دةنخ االسدثمنر أدنم
رجنل األعمنل الضطةحني لاألجنيب لتمسنمهة  ي الدةمحة الضطةحة الشندتة لعتى هذا األسنس فإن الاضار األسنسحة
اليت وشضب دةنخ االسدثمنر  ي ازجاار ،ودمحضر حضل دشاتة الدمضيل ليتة الاقنر الصةنعي لاددالل النحئة
السحنسحة دع لجضة دشنكل إةارية لوةظحمحة ودات انلفسنة لالستضكحن الةفاحة لدشنكل القضنء لواث ،إج،اءا
ااخضصصة لصاضاة احلصضل عتى اعماتضدن ليقص الشفنفحة ليتة كفنء إج،اءا الرتليج لتف،ص االسدثمنرية.8
 .2.2إرساء متطلبات السوق المالي وإصالح بورصة الجزائر  :ي إطنر اإلصالحن االيدصنةية اليت انش،هتن
الستطن الامضدحة  ي ازجاار ،دةذ سةة  0011عتى إث ،إصدار القنيضن ريم 10-11 :اعمدات انلقنيضن الدضجحني
لتمؤسسن الامضدحة االيدصنةية مت وأسحس اضرصة القحم اعمةقضلة لدق،هن انزجاار ،الانصمة ححث حتدضي عتى زجةة
لدسح ر لد،اينة أعمنل النضرصة لش،كة لدسح ر القحم اعمةقضلة اليت وصدرهن الدللة لاألشخنص اآلد،لن دن القنيضن الانم
لالش،كن ذا األسنم .كمن يامل ةادل اضرصة القحم اعمةقضلة لسطنء يقضدضن انعمفنلين  ي عمتحن النضرصة
لمينرسضن عمل الضسنطة ااد اعدمنةهم دن ط،ف التجةة سضاء كنيضا أشخنصن طنحاحني أل داةضيني.9
عتى ال،غم دن ازجنضة اعمنذللة لدفاحل اضرصة ازجاار ،إال أيه وضجد الاديد دن الا،ايحل الدةظحمحة لااليدصنةية
اليت حنلت ةلن ذلك لدن اني أمهنن جند اعماضين السحنسحة احل،جة اليت دحا ازجاار ،انلداادن دع إيشنء اضرصة
القحم اعمةقضلة لاليت حنلت ةلن الدمان دن جتب اعمسدثم،ين الذين ينحثضن عتى االسدق،ار السحنسي لاألد ي
إينفة إىل القحضة القنيضيحة اليت ك،سنن الةص القنيضين اعمدضمن إيشنء النضرصة دن دالل إعطنء األللضية لتداندل  ي
السةدا عتى حسنب األسنم.10
إينفة لذلك كنن لتماضين االيدصنةية األث ،األكرب  ي وأد ،وطضر اضرصة ازجاار ،دن دالل واطحل عمتحة
دضصصة اعمؤسسن االيدصنةية الامضدحة لالذي ي،جع إدن إىل طنحاة اعمؤسسة أل إىل ددغ را احئدنن ااخنرجحة
السحمن الط،ف الذي ي،غب  ي ش،اء حصص هبن  .إينفة إىل دادال الدضخم اعم،وفاة اليت سحط ،عتى
االيدصنة ازجاار،ي دالل فرت الدساحةحن لياف السحنسن ازجننرحة لالدحفحاية ليقص الثقة  ي اإلفصنحن
اعمنلحة لاحملنسنحة اعمقددة دن ط،ف الش،كن

ليقص كفنء آلحن عمل الضسطنء اعمنلحني  ي النضرصة.11

ثانيا -الجهود الجزائرية لالندماج في السياق الدولي لمهنة المحاسبة والتدقيق:
يادمد اسدخدام اعماني ر الدللحة اشال كن ر عتى لجضة احملنسنني لاعمديقني اعمؤهتني للان  ي حقحقة األد،
يضجد وفنم حمدلة لتمحنسنني مباني رهم الضطةحة إينفة إىل أن عدم االسدق،ار اعمنيل يادرب عنرقن دنمن أدنم عمتحن
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ليع اعماني ر لانلدنيل كنن لتاضعمة االيدصنةية لحت،ي ،أسضاق رأس اعمنل آثنر لونان عتى احملنسنني لاعمديقني ححث
يةنغي أال ياضيضا جمناين لتامل  ي األسضاق احملتحة فق للان عتحنم أيضن وأكحد كفنء عمتنم لف ددطتنن ةللحة

ححث ودطتب الاضعمة االيدصنةية لجضان اأن واضن اعمؤهال احملنسنحة يناتة لاليدشنر دنرج احلدلة الضطةحة.12
.1

إصدار نظام محاسبي جديد مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية:

وادرب اإلصالحن اليت يندت هبن الستطن ازجاار،ية اعمداتقة ادن ي الةظنم احملنسيب اعمنيل يصد إحداث
يقتة يضعحة فحمن خيص الدضاف دع اعماني ر احملنسنحة الدللحة لداني ر اإلاالغ اعمنيل  IAS/IFRSاألد ،الذي
يسم لتمؤسسن ازجاار،ية اناليددنج دع االيدصنة الانعمي دن دالل االسدثمنر دنرج ازجاار ،لوسنحل
اسدثمنر اعمؤسسن األجةنحة ةادتنن .لو،جع أهم دسننن القحنم هبذه اإلصالحن إىل القصضر  ي اعمخط
احملنسيب الضط ي اعمدضمن  ي القنيضن ريم 65-55 :الصنةر ادنريخ 0055/0/60 :اعمدات انعمخط

احملنسيب  .PCNلميان حص ،أهم هذه األسننب فحمنيتي:13
 وق،يب اعممنرسن

احملنسنحة  ي ازجاار ،دن اعممنرسن

الانعمحة لذلك لف ركحا د،جاحة لدننةئ أكث،

دالءدة دع اعمقدضحن االيدصنةية اعمانص ،؛

 الدمان دن إعداة داتضدن ةيحقة وااس صضر دارب عن الضياحة اعمنلحة لتمؤسسن االيدصنةية ازجاار،ية؛
 الدقتحل دن األدطنر اعمداتقة انلدالعب اإلراةي لغ ر اإلراةي انلقضاعد لاعمننةئ احملنسنحة لوسنحل وديح

احلسنان دن دالل ون ي يضاعد أكث ،ليضحن؛

 وضف ،الةظنم اعمنيل احملنسيب ازجديد عتى اإلجنان الحدحنجن اعمسدثم،ين احلنلحة لاعمسدقنتحة؛

 حمنللة جتب اعمسدثم ،األجةيب لذلك عن ط،ي ودليل اإلج،اءا
الضينية دن دشنكل اددالف الةظم احملنسنحة.

لاعماندال

اعمنلحة لاحملنسنحة يصد

انإلينفة إىل الساي حنض حتقح األهداف األسنسحة الدنلحة:



حتديث لو،يحة الةظنم احملنسيب ازجاار،ي مبن يدضاف دع ددطتنن الدضجه االيدصنةي ازجاار،ي اعمانص،؛



االسدفنة دن جتنرب الدلل اعمدطضر  ي وطنح الةظنم احملنسيب اعمنيل دن دالل االحدانك اعمدضاصل دانن؛

 الامل عتى و،يحة س ر اعماندال اعمنلحة احملنسنحة لف اعماني ر الدللحة ممن ميان اعمؤسسن
االسدفنة دن دااين هذا الةظنم؛


ازجاار،ية دن

وسنحل اعماندال اعمنلحة احملنسنحة اني اعمؤسسن االيدصنةية ازجاار،ية ليظ راهتن األجةنحة.
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إن جتسحد هذه اإلصالحن عتى أرض الضايع ال ميان حتقحقه دن دالل إصدار الدش،يان لاعمذك،ا
اعمةنجحة اعمداتقة ادطنح هذا الةظنم احملنسيب ازجديد ال يةنغي كذلك وضف ر خمدتف اعمدطتنن اعم،ونطة مبنةة احملنسنة
لوديح احلسنان كضن أن هذا الةظنم احملنسيب اعمنيل يد مت إصداره انالعدمنة عتى اعم،جاحة الدللحة القنرمة عتى
اعماني ر احملنسنحة الدللحة  IAS/IFRSممن يا ي ي،لر القحنم ادغح را جذرية  ي كل دن له عالية مبحدان اعممنرسة
احملنسنحة مبن  ي ذلك دنةة الدديح  .ليد جتسد اإلصالحن اعمداتقة هبذه األد ر  ي إصدار القنيضن اعمدات
مبنن ااخن ر احملنسيب حمنفظ احلسنان لاحملنسب اعمادمد لميان ع،ض ااض هذه اعمدطتنن فحمنيتي:14
.1.1

تحضير المؤسسات الجزائرية لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية :لخيضع ذلك إىل وصةحف

اعمؤسسن إىل جممضعن حسب احلجم لرأس اعمنل لعدة الامنل لذلك دن أجل د،اعن دصنرص كل دؤسسة

ليدرهتن عتى الضفنء مبدطتنن دسك الةظنم احملنسيب اعمنيل ليد مت الفصل اني اعمؤسسن اعمتادة مبسك حمنسنة لف
هذا الةظنم لوتك اعمطنلنة مبسك حمنسنة دنسطة ينرمة عتى حمنسنة ااخايةة كمن يدطتب ذلك حتض ر اعماتفني
مبسك هذه احملنسنة لف الةظنم احملنسيب اعمنيل اعمسدضحى دن اعماني ر احملنسنحة الدللحة.
لددطتنن

 .2.1مراجعة التشريعات المنظمة لعمل المؤسسات :لقد مت إصدار اعمخط احملنسيب لحسدجحب ألهداف
االيدصنة اعمخط لالسحمن اإلةار ازجننرحة لانلدنيل فإيه يةنغي واححف لحتديث األط ،اعمضرلثة عن هذا

الةظنم ممن يشال حتدين جديدا لتمؤسسن ازجاار،ية فنلقنيضن الدجنري لالقنيضن الانم لتض،ارب لكذا يضايني اعمنلحة
اعمددنلحة ودضمن  ي كنفة أل ااض دن أيسندنن أحاندن دداتقة انلةظنم ازجننري الضاجب االلداام اه دن ط،ف هذه
اعمؤسسن لالذي يااس الدضجنن االيدصنةية لتنالة .لانلدنيل عةد القحنم اداديال هحاتحة  ي االيدصنة فإن ذلك
سحةااس عتى خمدتف اجملنال الف،عحة اليت غنلنن دن واضن درتااطة فحمن احةنن لاعمدمثتة  ي حنلدةن هذه  ي كل دن
القضايني اعمداتقة انزجننية القنيضن الدجنري لغ رهن دن الدش،يان لالدةظحمن اعم،ونطة ادسح ر اعمؤسسن .
.2

إصالح اإلطار العام لممارسة مهنة تدقيق الحسابات:
 .1.2واقع الممارسة المهنية في الجزائر :ونان لإلصالحن الامحقة اليت انش،هتن الستطن ازجاار،ية لاعمداتقة

انلةظنم احملنسيب ازجاار،ي  ي حمنللة لداححف هذا األد ر دع ددطتنن اعماني ر احملنسنحة الدللحة لداني ر اإلاالغ اعمنيل
 IAS/IFRSكنن لاادن عتى الستطن ازجاار،ية إعنة الةظ  ،ي ممنرسة دنةة الدديح احملنسيب مبن يدضاف لداني ر الدديح
الدللحة  ISAلإحداث القطحاة دع اعممنرسن اعمنةحة اعمامضل هبن سناقن لاليت ال وسدةد عتى داني ر ليضاعد لايحة ال
دن ححث واحني اعم،اجع لال دن ححث حتديد يطنق الامل لاعمسؤللحة اعمتقن عتى عنو اعمؤسسة لاعم،اجع  ي اكدشنف
األدطنء لأعمنل الغش لالدالي ،لحتديد اعم،جاحة احملنسنحة اعمامضل هبن لاألدذ  ي احلسننن القضايني لالةصضص الدش،ياحة
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اليت ختضع اهن اعمؤسسن عةد عمتحة وديح حسنانهتن لال حىت دن ححث إعداة الدقنري ،لإاداء ال،أي .فنعمالحظ أن
دنةة الدديح  ي ازجاار ،اوسمت اةضع دن الفضيى لغحنب يضاا لحدلة عممنرسة اعمنةة ادلحل أيه مل ياد الةظ  ،ي
الةصضص الدش،ياحة دةذ سةة  0000دن دالل القنيضن ريم 11-00 :اعمدات مبنةة ااخن ر احملنسب لحمنفظ
احلسنان لاحملنسب اعمادمد إىل غنية سةة  6101دن دالل اإلصالحن اليت ايطتقت  ي القحنم هبن الستطن
الضصحة ححث مت إصدار القنيضن  10-01اعمدات انعمنن الثالث.15
هذا لجند دن أهم األسننب اليت أة

إىل إصالح يظنم ممنرسة دنةة الدديح  ي ازجاار ،وتك اعمداتقة

مبانزجة اعمشنكل اليت وضاجننن اعمنةة لاليت دن احةنن:16

 يقص ودريب اعمديقني اسنب غحنب داند ودريب ددخصص يقضم ادةظحم ةلرا ودرينحة ل،فع كفنءاهتم؛
 ياف يظنم ال،يناة الدادتحة لد اعمؤسسن حمل الدديح دن يا ي احلنجة إىل وضسحع جمنل الامل لدد

االددننرا األسنسحة دن يرتوب عتحه وانلحف لليت أكث ،دن ينل اعمديقني ةلن دقنال  ي غنلنحة األححنن؛

 عدم والؤم أوانب الدديح دع حجم الامل لثقل اعمسؤللحة ممن يؤةي يقص  ي ازجضة لااللداام انلشفنفحة

إينفة إىل غحنب الضعي الان ي مبدطتنن اعمنةة الةنوج عن وضايع دسدض الداتحم لالضعي الانم انألع،اف اعمنلحة؛

 ياف ةلر الةقنان اعمنةحة  ي وطضي ،دسدض الافنء لد أعضنرنن لوةمحة لوضثح رلح الداندل احةنم؛
 الدةنفس غ ر الش،يف اني اعمديقني اسنب عدم دالءدة أوانب الدديح دع حجم الامل؛
 ودين دسدض الافنء لد اعمديقني لاحملنسنني الدنااني لتنحئن

حمل الدديح

اعم،ون أسنسن اضاف

أيظمة ال،يناة الدادتحة هبن؛
 حمنللة وةظحم الستضك اعمن ي لتمدي ااخنرجي  ي ازجاار.،
فنعمالحظ عتى لايع دنةة احملنسنة لالدديح  ي ازجاار ،لوةظحمنن ايطالين دن ةراسة الةصضص القنيضيحة اليت
وةظمنن لجضة كم هنرل دن القضايني لاعم،اسحم الدةفحذية اليت ي،اة دن لراء وطنحقنن ال،يي انعمنةة إىل اعمسدض
اعمطتضب دن الثقة لاإلفصنح اعم،جضين دن ط،ف دسدخددي خم،جن اعمنةدني إال أن الضايع اعمحداين لتمنةدني يؤكد
عتى اقنء هذه الةصضص لالدش،يان و،الح دانهنن ةلن الدطنح الفاتي اهن لالذي ميان إرجنعه إىل دنيتي:17
 غحنب الداضين لالدأط ر ححث أصن اعمرتاصضن يادفضن اإعداة وقنري ،شاتحة فق ةلن اعممنرسة اعمحدايحة
فضال عن عدم لجضة الددريب اعمدضاصل لاالسدفنة دن ااخربا الضطةحة لاألجةنحة  ي جمنل احملنسنة لالدديح ؛
 غحنب هحئن عمدنااة وطنح هذه الةصضص لودادل الصالححن اني اجملتس الضط ي لتمحنسنة دع اعمصف
الضط ي لتخرباء احملنسنني لجمتس الغ،فة الضطةحة حملنفظي احلسنان األد ،الذي يض،ب اسدقاللحة هذه اعمنةة؛
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 الدأد ،اعمتحضظ  ي إصدار الداتحمن أل اعمذك،ا اعمةنجحة اعمفس ،لتةصضص القنيضيحة اعمداتقة انعمنةة؛
 غحنب الشفنفحة لاعمةنفسة اني دانوب الدديح الضطةحة لاعمانوب األجةنحة؛
 عدم لجضة ثقنفة كنفحة لد الش،كن لاعمؤسسن
عالينهتن دع كل دن ااخرباء احملنسنني لكذا حمنفظي احلسنان .

ازجاار،ية خبصضص احلقضق لالضاجنن

الةنجتة عن

 .2.2رفع مستوى ممارسي المهنة :يصد ال،فع دن دسدض اعمنةحني  ي ازجاار ،عمضاكنة اإلصالحن اليت وف،ض

عتحنم اإلحنطة اانفة ازجضايب اعمداتقة انعممنرسة لجب عتى ازجنن اعمش،فة عتى اعمنةة القحنم اناض اعمقدضحن اليت
دن شأهنن وسنحل عمتحة الداحف دع اعمدغ را الضطةحة لالدللحة ححث أن فد اجملنل أدنم اعمةنفسني األجنيب لالسحمن
دانوب الدديح لاالسدثمنرا الارب لمتاني هذه الش،كن دن إدانيحة اعمصنةية عتى احلسنان انلةظ ،ألن
دضاجنة دسألة عضعمة لحت،ي ،دنةة احملنسنة ودطتب حتديد إسرتاجتحة وسم انلداحف دع الضايع االيدصنةي لاعمنيل الدليل
لجب الامل عتى ةعم يدرا لإدانيحن اعمنةحني ازجاار،يني دن أجل جمنهبة هذه اعمةنفسة لالدمان دن ةدضل
األسضاق الدللحة لتمنةة هذا لياد االيضمنم إىل ا،يندج الددريب لالداضين لإلحتنة الدليل لتمحنسنني  IFACلسحتة
فانلة الكدسنب دربا لواضين جحد يدالءم لاعمدطتنن الدللحة لتمنةة انإلينفة إىل را عالين وانلن اني دانوب
الدديح الضطةحة ليظ راهتن األجةنحة دع إدانيحة االروننط انعمانوب الدللحة لتمنةة.18
ثالثا -الخيارات المتاحة لتبني وتطبيق المعايير الدولية للتدقيق في الجزائر:
دن اعمةدظ ،أن يؤةي ون ي اعماني ر الدللحة لدديح احلسنان  ي أي اتد إىل جممضعة دن اآلثنر اليت و،ون  ي
كث ر دن األححنن ادتك األهداف اعم،اة اتضغنن دن هذه الامتحة ممن يف،ض عتى هذا النتد الامل عتى هتحئة
الظ،لف اعمالرمة لدحقح ذلك لجتةب أي آثنر غ ر د،غضاة ففي هذا السحنق ميان إا،از أهم اآلثنر اعمدضياة عتى
اعمنةة  ي ازجاار ،لأهم الضضاا اليت يةنغي االلداام هبن لتضصضل إىل دن وصنض إلحه عمتحة االلداام انعماني ر الدللحة.
.1

اآلثار المتوقعة على ممارسة المهنة في الجزائر:

هةنك الاديد دن اعمااين اليت ميان حتقحقنن دن لراء عمتحة ون ي اعماني ر الدللحة لدديح احلسنان  ي الدلل
الةندحة لدةنن ازجاار ،لاليت ميان إجينز أمهنن فحمنيتي:19
 يؤةي ون ي اعماني ر الدللحة لدديح احلسنان إىل وضف ر  ي الضيت لازجند لالدانلحف اليت سضف وسدخدم
 ي عمتحة ليع داني ر حمتحة السحمن  ي ظل يقص اعمضارة االيدصنةية لياف اعمةظمن اعمنةحة؛
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 إن ون ي داني ر ةللحة دع األدذ ااني االعدننر ددطتنن القضايني لاأليظمة لالظ،لف االيدصنةية سضف
يايد دن فانلحة دسدض احملنسنة لالدديح  ي يفس الضيت كمن يايد دن دصدايحة النحنين اعمنلحة لزينة الثقة  ي
االعدمنة عتحنن دن ينل األط،اف ذلي الاالية دع اختنذ الق،ارا االيدصنةية ال،شحد ؛
 يسنعد وطنح اعماني ر الدللحة  ي زينة ثقة اعمسدثم،ين انعماتضدن اعمفص عةنن لزينة رغندنم  ي االسدثمنر.

كمن يسنعد هذا الدن ي دانوب الدديح ازجاار،ية عتى الددضل إىل األسضاق الدللحة اليت وشرتط جممضعة دن
الش،لط ميان وضف رهن دن دالل اعدمنة اعماني ر الدللحة لتدديح كمن يضف ،ذلك عمسدخددي رأي اعمدي وقنري،
وديح ذا جضة عنلحة ليناتة لتمقنرية دع الدقنري ،اليت وادهن دانوب الدديح دن ةلل أد ،وطن يفس اعماني ر
الدللحة انإلينف ة إىل وضف ر احلد األةىن دن اإلفصنح الضاجب الذي يضجه دسدخددي القضارم اعمنلحة  ي عمتحة اختنذ
الق،ارا االسدثمنرية ال،شحد ينهحك عن وسنحل عمتحة ي،اء لفنم وقنري ،الدديح اعماد عتى أسنس اعماني ر
الدللحة دن ينل اعمسدخددني أل اعمسدثم،ين األجنيب أدن انلةسنة عمنةة احملنسنة لالدديح فإن ون ي اعماني ر الدللحة
ميان دن االروقنء انعمنةدني دن ححث وضف ر حمنسنني لد،اجاني دؤهتني ينةرين عتى الامل لف هذه اعماني ر ل ي
خمدتف النتدان اليت وطنقنن كمن يسنم  ي حتديد إج،اءا الدديح لاعمصطتحن الانعمحة اعم،ونطة هبن ليظن ،هذا
ال دأث ر جتحن  ي الدلل اليت ال متدتك داني ر دنصة هبن ححث ودمحا اعماني ر الدللحة لتدديح كضهنن ودالءم دع ظ،لف
لاحدحنجن داظم الدلل للحست دضجنة إىل ةلل حمدة كمن أهنن متدنز انلقنضل الضاسع دن ط،فنن.20
 .1.1متطلبات تبني المعايير الدولية للتدقيق في الجزائر :وضجد جممضعة دن اعمدطتنن

اليت يةنغي عتى

ازجماحن اعمنةحة لاعمؤسسن اعمندمة مبنةة احملنسنة لالدديح عتى اعمسدض احملتي لكذا ااهحئن الاتمحة لازجندان
لغ رهن القحنم ادضف رهن  ي سنحل هتحئة احئة لطةحة وسم اإدانيحة ون ي اعماني ر الدللحة لتدديح أل حىت االعدمنة عتحنن
 ي اةنء وصضر إلطنر عنم لةمضذج أل ةلحل لط ي عماني ر الدديح  ي ازجاار ،يةطت دن دصضصحن النحئة ازجاار،ية
ليدالءم دع اعماني ر الدللحة دنصة  ي ظل هذه الدطضرا لاإلصالحن اليت ع،فدنن دنةة احملنسنة لالدديح  ي ازجاار،
لاليت يالحظ عتحنن غحنب أل عدم القحنم اإصدار منضذج جيمع اني خمدتف الةصضص القنيضيحة لالدةظحمحة اعمداتقة
دننش ،انعمنةة دثل القنيضن ريم 10-01 :اعمدات انعمنن الثالث لدن واله دن يصضص وةظحمحة أل حىت وتك اليت
اهن عالية غ ر دننش ،دثل القنيضن ريم 00-15 :اعمدضمن لتةظنم احملنسيب اعمنيل ازجاار،ي القنيضن الدجنري ينيضن
الاقضان لغ رهن دن الةصضص لاليت ياضن ااهدف دن مجانن أل مجع ااض اةضةهن  ي شال ةلحل لط ي يغطي
مجحع اعمدطتنن القنيضيحة لاعمنةحة عممنرسة اعمنةة  ي ازجاار ،لالسحمن ازجضايب اعمداتقة مباني ر ممنرسة انعمنةة.21
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إن ااهدف دن هذا كته هض االيددنج  ي السحنق الدليل لتمنةة دع د،اعن الظ،لف احملتحة لدصضصحن
اعممنرسة  ي ازجاار ،لاليت وادرب د،آ عنكسة لتضايع االيدصنةي لاالجدمنعي لالفا،ي السنرد  ي ازجاار ،لاجملسد
دن دالل خمدتف القضايني لالةصضص الدةظحمحة لذا لجب االيطالق دن هذه احملدةا احملتحة ينل القحنم ادضف ر
اعمدطتنن اليت دن شأهنن وفاحل عمتحة االيددنج اعم،جض دن دالل ون ي أل االعدمنة عتى اعماني ر الدللحة لتدديح  ي
ازجاار ،يصد اةنء منضذج جاار،ي يدالءم دع ددغ را احئة األعمنل الدللحة لهذا دن دالل:
 القحنم ادلرا

ددخصصة دن ينل ااهحئن

اعمنةحة لممنرسي اعمنةة حضل كحفحن

وطنح اعماني ر الدللحة

لتدديح لهض األد ،الذي أكد عتحه اعمنة ريم 01 :دن اعم،سضم الدةفحذي ريم 60-00 :السنا ذك،ه مبن
يدضاف دع اعمقدضحن الضطةحة دثل دن أشنر إلحه داحنر الدديح الدليل ريم( 611 :اعمدات انألهداف لاعمسؤللحن )
لالذي يص عتى أللضية االددثنل لتقضايني احملتحة ادل اعمقدضحن اليت ودضمةنن اعماني ر الدللحة؛

 الامل عتى إةراج اعمضايحع اعمداتقة مبنةة الدديح الدليل يمن اعمةنهج الدراسحة دع القحنم اامتحن حتحني

ةلرية اهذه اعمةنهج يصد دضاكنة الدحديثن لاإلصدارا ازجديد اعمداتقة انعمنةة عتى اعمسدض الدليل؛


الدةسح دع ااهحئن

األكنةميحة اعمندمة مبحدان الدديح لاحملنسنة  ي ازجاار ،السحمن ازجندان

لاعمانهد

لخمنا ،النحث يصد االسدفنة دن النحضث اعماد دن ط،ف هذه األد ر لاعمداتقة اآد ،اعمسدجدا اليت وا،فنن
اعماني ر الدللحة لتدديح دن ححث الداديال لاإلصدارا احلديثة لكذا ط،ق لددطتنن الدطنح ؛
 فد أينم ةراسحة دشرتكة اني اعمنةحني لاألكنةميحني ودمحضر دضايحانن حضل آلحن
الدللحة لتدديح

انإلينفة إىل فد اجملنل أدنم الطتنة إلج،اء و،اصن

وطنح لفنم اعماني ر

دحدايحة عتى دسدض دانوب لش،كن

ممنرسة اعمنةة لكذا متاني اعمنةحني اعمرتاصني دن اعمشنركة  ي دثل هذه الفانلحن لالدلرا الداضيةحة؛
 ةراسة خمدتف الدجنرب لالةمنذج الدللحة  ي دحدان ون ي اعماني ر الدللحة لتدديح

لالامل عتى اسدةننط

الدرلس لالارب دن هذه الدجنرب لاددحنر وتك اليت طنقت  ي احئن دشنهبة لنحئة األعمنل ازجاار،ية لحمنللة ةراسة
الةقنط اليت جنحت فحنن لالةقنط اليت فشتت فحنن لدقنريدنن دع لايع اعممنرسة  ي ازجاار ،لاختنذ الق،ارا اعمةنسنة
خبصضص أسنلحب ون ي اعماني ر الدللحة أل االكدفنء انالسدانية هبن دن أجل اةنء منضذج دنص انزجاار ،أل حىت عدم
األدذ هبن  ي حنلة وانرينن دع اعمصنحل الضطةحة لسحنسة الدللة فحمن خيص اإلش،اف عتى اعمنةة لوطضي،هن.
 .2.1اإلقرار بأولوية تطبيق المتطلبات المحلية في ظل إمكانية تبني المعايير الدولية للتدقيق :وضجد

إشنر لايحة دن دالل ةراسة خمدتف الةصضص القنيضيحة لالدةظحمحة اعمةظمة عمنةة الدديح  ي ازجاار ،لاليت مت
إصدارهن  ي إطنر اإلصالحن اليت انةر هبن الستطن الضصحة اعمدمثتة  ي لزار اعمنلحة إىل إدانيحة الدانلن دع
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اعمةظمن األجةنحة لالدللحة اعممنثتة لدتك اليت مت إيشنءهن  ي ازجاار ،لاعماتفة انإلش،اف عتى وةظحم لوسح ر كنفة
ازجضايب اعمداتقة انعمنةة مبن  ي ذلك الدانلن الدليل لهذا دن يصت عتحه اعمنة ريم 05 :دن القنيضن ريم-01 :
 10اعمدات انعمنن الثالث السنا ذك،ه لهض يفس الشيء الذي ألرةوه اعمنة ريم 10 :دن اعم،سضم الدةفحذي
ريم 60-00:احملدة لدشاحتة اجملتس الضط ي احملنسنة لوةظحمه ليضاعد س ره ححث يصت عتى أن "يدضىل ررحس
اجملتس الضط ي لتمحنسنة دنمة متثحل اجملتس لد ااهحئن الضطةحة لالدللحة لتدقححس احملنسيب لاعمنن احملنسنحة" لدن
جنة أد ،فإن اجملتس ل ي إطنر دننم الدقححس احملنسيب فإيه يسن ،عتى يمنن لددنااة د،اينة الةضعحة فحمن خيص
وطضي ،الدقةحن احملنسنحة لاعماني ر الدللحة لتدديح لكذا ددنااة وطضر اعمةنهج لالةظم لاألةلا اعمداتقة انحملنسنة عتى
اعمسدض الدليل لهذا حسب يص اعمنة ريم 00 :دن يفس اعم،سضم األد ر كمن يسن ،اجملتس  ي يفس اإلطنر
اعمدات انلدقححس احملنسيب عتى دنمة حتض ر دشنريع اآلراء اعمداتقة انعماني ر اعماد دن ط،ف اعمةظمن الدللحة لكذا
وطنحقنن لهذا جنء  ي اعمنة ريم 01 :دن يفس اعم،سضم انإلينفة إىل دن وضمةده اعم،اسحم الالحقة دنصة وتك
اعمداتقة ادةظحم لحتديد دننم كل دن اعمصف الضط ي لتخرباء احملنسنني لالغ،فة الضطةحة حملنفظي احلسنان .
هذا لونقى دسألة الدأكحد عتى أللضية احرتام القضايني احملتحة عتى اعماني ر الدللحة لتدديح دن دالل إصدار
دقددة دن ط،ف زجةة داني ر الدديح اعمةنثقة عن االحتنة الدليل لتمحنسنني وضمةت اعرتافن ص،حين اإةراكنن ألث،
األيظمة احملتحة ااخنصة انلقضايني لالداتحمن الصنةر عن اعمؤسسن احلاضدحة أل اعمنةحة  ي كل اتد عتى عمتحن
الدديح ححث حتنلل التجةة أدذ دظنه ،االددالف اني داني ر الدديح اعمطنقة  ي كل ةللة ااني االعدننر  ي
حمنللة لدحقح القنضل الدليل اهذه اعماني ر كمن أن األللضية واضن لتماني ر لاعمدطتنن احملتحة عن وتك الصنةر عن
التجةة إال  ي احلنال اليت ال وضجد فحنن داني ر حمتحة عةدرذ وطن اصضر وتقنرحة اعماني ر الدللحة.22

كمن يش ر داحنر الدديح الدليل ريم 611 :اعمدات انألهداف لاعمننةئ الاندة لاعمسؤللحن أيه  ي إطنر
أةاء عمتحة الدديح يد يطتب دن اعم،اجع االددثنل عمدطتنن دنةحة لينيضيحة لوةظحمحة أد ،انإلينفة إىل داني ر
الدديح الدللحة ححث ال ودجنلز هذه األد ر القضايني لاأليظمة احملتحة اليت حتام وديح النحنين اعمنلحة فمن
دالاهن لن متدثل عمتحة الدديح اليت متت حسب القضايني لاأليظمة احملتحة اشال وتقنري عماني ر الدديح الدللحة
لذلك يقضم اعم،اجع اإج،اء عمتحة الدديح حسب داني ر الدديح الدللحة لداني ر الدديح الددصنص أل اتد داني
دن مل يان اعم،اجع يد اددثل اشال كندل زجمحع داني ر الدديح الدللحة ااخنصة اامتحة الدديح .23
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.2

األساليب المتاحة أمام الجزائر لتبني المعاير الدولية للتدقيق:
 ي ظل اجتنه داظم ةلل الانمل اعمدقددة لالةندحة حنض ون ي لاعدمنة داني ر الدديح الدللحة حىت أن اعممتاة

اعمدحد أدذ ودرس إلغنء زجةة اعماني ر الضطةحة لإي،ار اعماني ر الدللحة للان انل،غم دن ذلك هةنك دن يةنةي
اادم األدذ انعماني ر الدللحة لي،لر ليع داني ر لطةحة ينااة دن النحئة اليت وامل فحنن احملنسنة لظ،لف الدللة أل
النتد لهذا حسب اإليديضلضجحن لاألفانر االيدصنةية لاالجدمنعحة لالسحنسحة لالقنيضيحة السنرد  ي كل ةللة.24
.1.2

تبني المعايير الدولية بصفة كاملة :ححث يدم القحنم ادن ي اعماني ر الدللحة لتدديح ااخنرجحة اةسنة

 %011لعدم إينفة أي ددطتنن وش،ياحة ي،لرية اهن لهذا يدحجة لادم لجضة جنن خمدصة وقضم اضيع
اعماني ر كمن هض احلنل  ي الاديد دن الدلل الةندحة ال،اغنة  ي الضلضج إىل األسضاق الانعمحة 25دثل وضيس اليت يندت
ادن ي اعماني ر الدللحة لتدديح الصنةر عن االحتنة الدليل لتمحنسنني   IFACي يسخدنن الاندتة لهذا دةذ سةة
 266116ليد سنقت هذه الدج،اة جت،اة إصدار داني ر وضيسحة دن اني سةيت  0010ل 0000لاليت مل وطن
دن ط،ف أعضنء يقناة درباء احملنسنة اليت يندت اإصدارهن لان لااد وطنح أحانم الةظنم احملنسيب لتمؤسسن
ونىن جمتس الةقناة اعماني ر الدللحة  ISAلأصنحت إجننرية الدطنح .27

يفس الشيء انلةسنة لتدج،اة األرةيحة ححث ونةت مجاحة د،اجاي احلسنان القنيضيحني األرةيحني داني ر
الدديح الدللحة سةة  0010لمت وطنحقنن سةة  0001لأصنحت وتك اعماني ر سنرية اعمفاضل عتى ش،كن
اعمسنمهة اعمدرجة  ي سضق عمنن اعمنيل كمن أشنر دضاة ينيضن الش،كن لسةة  0005إىل اعدمنة اعماني ر الدللحة
لاذلك فقد لف ،ازجماحة عتى يفسنن دشقة إيشنء داني ر أرةيحة ححث أيه دن اني أسننب القحنم اذلك صاضاة
إصدار داني ر حمتحة ينجتة عن حتمل وانلحف يخمة دع ي،لر وضف ،دضارة اش،ية دؤهتة لتقحنم اذلك.28
لدن اني أهم اعمااين اعممان حتقحقنن  ي حنلة اعدننر داني ر الدديح الدللحة داني ر لطةحة جند:29

 وضف ر الضيت لالدانلحف لالطنين اعمنةحة اليت وسدخدم  ي ليع لإجينة اعماني ر؛
 وشال خمدتف داني ر الدديح الدللحة اليت صدر إطنرا عندن عمنةة الدديح

لهي وتيب اصضر دةنسنة

داظم حنجن ااهحئن لازجماحن اعمنةحة  ي خمدتف ةلل الانمل؛

 يؤةي إصدار اعماني ر الدللحة إىل حتسني ةرجة الدمنثل  ي دنن وديح احلسنان اني خمدتف ةلل الانمل؛
 يؤةي يحنم التجةة الدللحة اضيع اعماني ر الدللحة لتدديح لحتديثنن اشال دسدم ،إىل دالءدة اعماني ر عمن

جي،ي  ي الانمل دن وطضرا ايدصنةية لاجدمنعحة؛
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 ال وتغي اعماني ر الدللحة لتدديح الداتحمن

احملتحة اليت يد واضن ذا

طنحاة وش،ياحة أل عتى شال

احنين صنةر عن ااهحئن الةظندحة أل اعمنةحة  ي الدلل؛

 إن ممحاا اسدخدام داني ر الدديح الدللحة انعدننرهن داني ر حمتحة وفضق اعمسنلئ اليت وصنحب اسدخدادنن.

لعتحه ففي حنلة دن إذا ي،ر ازجاار ،ون ي اعماني ر الدللحة لتدديح فإيه يةنغي عتى ااهحئن اعمش،فة عتى
اعمنةة الامل عتى ا حلصضل عتى عضضية االحتنة الدليل لتمحنسنني أل ون ي ا،يندج واضين ااهحئة  ي جمنل اعماني ر
الدللحة دنصة دع اعدمنة ازجاار ،لتةظنم احملنسيب اعمنيل اعمسدضحى دن اعماني ر احملنسنحة الدللحة.30
فنعم،اجع ااخنرجي لتحسنان  ي ازجاار ،حنلحن غ ر جمرب عتى وطنح اعماني ر الدللحة لتدديح لهذا لادم
لجضة أي إلاام ينيضين أل ف ي يةص عتى ذلك لذا يادفي ادطنح الةصضص القنيضيحة لالدةظحمحة اعمةظمة لتمنةة  ي
ازجاار ،فق أدن  ي حنلة احلصضل عتى عضضية االحتنة الدليل لتمحنسنني فإن ذلك يا ي االلداام ادطنح كنفة
اعمقدضحن اليت ودضمةنن اعماني ر الدللحة لتدديح .31
.2.2

إصدار دليل محلي مواكب للمعايير الدولية  :ي هذه احلنلة ميان االسدفنة دن جتنرب حمتحة كث ر

ححث وادرب جت،اة اعمغ،ب جدي ،انالهدمنم كضهنن عمتت عتى إصدار ةلحل داني ر شندل دالل الفرت (-0001
 )6110كمن أصدر ةلحال دنصن دن ط،ف يقناة درباء احملنسنة  ي اعمغ،ب لدضيح ااخطضا اعمدناة  ي جمنل وديح
احلسنان وضمن داني ر حمتحة دسدضحن دن وضصحن الفدرالحة الدللحة اخرباء احملنسنة  IFACلدن اني اعماني ر الدللحة
لتدديح احلسنان  ISAدن اقحت ةلن اسدخدام لمل وأدذ انحلسننن اعمسدجدا اليت أةدتت عتى اعماني ر 32لحدم
إصدار يسخة سةة  6100احدض داني ر حمتحة دنصة انعمننم اعمؤيدة عم،اجع احلسنان اليت وةنللدنن اعماني ر الدللحة
لكضن هذه اعمننم اهن اروننط لثح اقضايني أد ،دةظمة لتمنةة لااليدصنة الضط ي لتممتاة اعمغ،احة.33

هةنك ااض الدلل اليت ال وقنل ون ي اعماني ر الدللحة لتدديح ةلن القحنم ادديح ةيحقة لالددالفن احةنن لاني
اعمدطتنن الضطةحة اعمامضل هبن ححث ميان أن واضن هةنك اددالفن هندة ودطتب وفس را هبدف وةنحه اعمنةحني
إىل هذه االددالفن الضاجب أدذهن ااني االعدننر عةد إعداة وقنري ،الدديح احةمن  ي حنلة عدم لجضة
اددالفن هندة فإهنن سدقضم ادطنح اعماني ر الدللحة لتدديح اليت الدادت هبن يدحجة اهذا الدطنا اعمشنر إلحه  ي هننية
كل داحنر حمتي متت د،اجاده لدقنريده دع اعماني ر الدللحة.34
لفقن اهذا ااخحنر ميان لتجاار ،إصدار ةلحل داني ر عن ط،ي و،يحة الدضصحن

اعمنةحة لخمدتف الدش،يان

لالةصضص الدةظحمحة إينفة إىل خمدتف القضايني اعم،ونطة انعمنةة اصفة دننش ،أل غ ر دننش ،لالامل عتى حتديثنن
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لوطضي،هن لددمنشى لددطتنن وطنح الةظنم احملنسيب اعمنيل لازجدي ،انلذك  ،ي هذه احلنلة هض د،اعن كضن عمتحة
ليع اعماني ر لااللداام هب ن لحست انلامتحة السنتة دنصة  ي ظل الاضعمة لااليفدنح االيدصنةي اني الدلل لهذا دن
أة إىل أن القضل اأيه مل واد هةنك فنرد دن ليع لصحنغة داني ر لطةحة دنصة لي،جع ذلك أسنسن إىل:35
 حىت للض كنيت اعماني ر احملتحة ددطضر فتن وتقى القنضل لاالعرتاف الذي وتقنه اعماني ر الدللحة؛
 حتدنج عمتحة ليع داني ر حمتحة إىل أدضال لجنضة كن ر  ي ظل لجضة جنة ةللحة دادمد ةللحن وقضم
اضيع لإصدار داني ر ذا جضة عنلحة واضن هذه اعماني ر كحد أةىن حبحث ميان إينفة الصحغة الضطةحة
اسدجناة لألغ،اض القنيضيحة أل النحئة االيدصنةية ااخنصة؛

 أن ةلل الانمل ال وا،ف اعماني ر الضطةحة لتدلل األد ،لانلدنيل لن وقضم انعدمنةهن لإلغ،اض الدللحة كمن

أن اعماني ر ااخنصة لن وقنل  ي الاالين الدجنرية لإمنن اعماني ر الدللحة هي اليت دن حتظي انلقنضل؛

 وادرب اعماني ر الصنةر عن التجةة الدللحة ةلن دصضصحة لهي وةنسب كل ةلل الانمل شنرك  ي إعداةهن اجملدمع

الدليل ففي حنلة دن وطتب األد ،إصدار داني ر حمتحة فإن ذلك يةحص ،عتى اعمضايحع ذا الصنغة احملتحة فق ؛

 ودم عمتحة إصدار داني ر لطةحة دن دالل إج،اء دقنرين دع اعماني ر اعمطنقة  ي ااض الدلل اعمدقددة  ي

حني أن اعماني ر ا لدللحة وأدذ ااني االعدننر دن هض دضجضة  ي مجحع الدلل لوأيت يدحجة لتدراسن اعمدامقة
لتنحئن احلاضدحة لازجماحن لالنضرصن  ي خمدتف أحننء الانمل فني اذلك أكمل لأمشل دن اعماني ر احملتحة؛
 ودطتب عمتحة صحنغة اعماني ر احملتحة إج،اءا

لش،لط يد ال ودضف  ،ي كث ر دن اتدان الانمل كضجضة

مجاحن لدانهد ذا درب عنلحة للجضة هحئن لاضرصة ذا درب  ي هذا اجملنل انإلينفة إىل اعمؤسسن ذا
االددصنص  ي ليع اعماني ر احةمن وقضم التجةة الدللحة اإصدار اعماني ر لفقن لامتحة دةنجحة ددرلسة لدةدظمة
وضمن دشنركة خمدتف القطنعن اعماةحة لاالسدانية اأعتى ااخربا الانعمحة اعمدخصصة.
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خالصة
انش ،الستطن الضصحة عتى دنةة الدديح  ي ازجاار ،مبجمضعة دن اإلصالحن ااهنةفة إىل ال،فع دن
دسدض اعمنةحني لحتسني جضة ااخددن اليت يقددضهنن لدضاكنة الدطضرا الدللحة يصد دضاجنة اعمةنفسة احملدمتة دن
ط،ف دانوب الدديح األجةنحة ةللحن لحمتحن يظ،ا لضجضة عديد اعمانوب الدللحة اليت وقدم دددن وديح حسنان
 ي ازجاار - ،دنعدا دنمة الدديح القنيضيحة عتى غ،ار  KPMGهذه األد ر اليت وامل لف إج،اءا لط،ق عمل
دامضل هبن ةللحن ودمثل أسنسن  ي وتك اإلرشنةا اليت ودضمةنن اعماني ر الدللحة لتدديح اليت ونةدنن الاديد دن الدلل
حىت الا،احة لاعمغنراحة لاليت كنن ااهدف دن لرارنن ودارك الدأد  ،ي هذا اجملنل لحمنللة االلدحنق لااليددنج  ي السحنق
الدليل لتمنةة لعتى هذا األسنس لدن أجل ةعم هذه ازجنضة لاإلصالحن انةر الستطن ازجاار،ية إىل إصدار
جممضعة دن اعماني ر ازجاار،ية اعمسدضحن دن وتك الدللحة لدشال منضذجن جاار،ين عماني ر الدديح .
نتائج الدراسة
 اإلي،ار دن ط،ف زجةة اعماني ر الدللحة األلضية االعدمنة عتى اعماني ر لالقضايني احملتحة ادل اعماني ر الدللحة عةد
وانرينن دع ددطتنن وطنح اعما ني ر الدللحة ممن يدح أدنم ااهحئن احملتحة هندشن دةنسنن عم،اعن ااخصضصحن احملتحة
لااللداام انعمقدضحن احملتحة؛
 احلنجة إىل حتسني ظ،لف عمل دنةحي الدديح لفقن عمدطتنن احئة األعمنل الدللحة لذلك دن أجل
حتسني دةنخ األعمنل يصد جذب االسدثمنر األجةيب اعمننش ،إينفة عمن متتحه خمدتف اوفنيحن الش،اكة عتى غ،ار
اوفنيحة الش،اكة دع االحتنة األلريب لكذا دسنر اعمفنلين دع اعمةظمة الانعمحة لتدجنر OMC؛
 إصدار جممضعة ألىل دن اعماني ر ازجاار،ية لتدديح ددطناقة دع يظ رهتن الدللحة دن يضحي شال انيي اعماني ر
اعمادع إصدارهن دسدقنال كمن يسم االعدمنة عتى اعماني ر الدللحة  ي إصدار داني ر جاار،ية اناليدصنة  ي الدانلحف
لالدس،يع دن لو ر إصدارهن لهذا دن أكدوه عمتحة إصدار جممضعة ثنيحة دن اعماني ر ازجاار،ية دالل يفس السةة.
توصيات الدراسة
 وضف ر آلحن يمن دقدضحن اعماني ر الدللحة وسم ادسنحل عمتحة ون ي اعماني ر الدللحة كمن وشال هذه
اعماني ر د،جاحة دةنسنة لدأهحل اعم،اجاني احملتحني لتدمان دن وقدمي دددنهتم دنرج احلدلة الضطةحة؛
 ي،لر وضف ر دتفحة ينيضيحة دةظمة عمنةة الدديح  ي ازج،ار ،ودعم القنيضن ريم 10-01 :لخمدتف
الةصضص الدةظحمحة اعمصنحنة له كنلقنيضن الدجنري ليضايني اعمنلحة لينيضن الاقضان لالقنيضن اعمدين لوضافقنن  ي
الاديد دن ازجضايب دع خمدتف النةضة اليت وضمةدنن اعماني ر الدللحة لدديح احلسنان ؛
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 ةعم ال،غنة لاإلراة اعمضجضة لد الستطن الامضدحة حنض االيددنج  ي السحنق الدليل لتمنةة حبحث
وضجد إشنرا لايحة إىل إدانيحة الدانلن دع اعمةظمن الدللحة لتمنةة لاالعدمنة عتى دن وصدره  ي جمنل
الدقححس لاعماني ر اعمنةحة لإدانيحة وطنحقنن  ي ازجاار،؛
 يظ،ا لادم يدر الدلل الةندحة لدن احةنن ازجاار ،عتى دضاجنة خمدتف حتدين الاضعمة االيدصنةية لحت،ي،
دنةة الدديح لالدديح ممن يا ي عدم إدانيحة االكدفنء اإصدار داني ر حمتحة لالقطحاة دع احئة األعمنل الدللحة فإيه
ميان إصدار داني ر وديح حمتحة دسدضحن دن اعماني ر الدللحة وسم مبضاكنة ددطتنن احئة األعمنل الدللحة
لد،اعن دصضصحن احئة األعمنل احملتحة أل الدن ي الاندل لتماني ر الدللحة دننش. ،
المراجع والهوامش
 1ينص ،د،اة اإلصالحات الضريبية في الجزائر جمتة الننحث الادة  6كتحة احلقضق لالاتضم الدجنرية جنداة لريتة ازجاار 6112 ،ص.60 :

 2ش،يف حممد السياسة الجبائية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي دذك ،اعمنجسد ر  ي الاتضم االيدصنةية ختصص :وسح ر اعمنلحة الاندة كتحة
الاتضم االيدصنةية لالدسح ر لالاتضم الدجنرية جنداة وتمسنن ازجاار 6101/6110 ،ص ص.051 -055 :
3

اتض ي عند احلاحم ترشيد نظام الجباية العقارية :حالة الجزائر رسنلة ال دكدضراه  ي عتضم الدسح ر كتحة الاتضم االيدصنةية لالدجنرية لعتضم الدسح ر

جنداة اسا ،ازجاار 6106/6100 ،ص.00 :

 4اطنه ،عتي إصالحات النظام المصرفي الجزائري وأثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية رسنلة الدكدضراه  ي الاتضم االيدصنةية ف،ع حتتحل
ايدصنةي كتحة الاتضم االيدصنةية لعتضم الدسح ر جنداة ازجاار 6112/6115 ،ص.601 :

 5األد ،ريم 10-01 :اعمؤرخ  ي 02 :ردضنن 0020هـ اعمضاف لـ  62غشت  6101المتعلق بالنقد والقرض اعمضاة.062 011 15 10 16 :

 6انلدص،ف يقال عن :ااداش اضاا ،مظاهر العولمة من خالل نشاط الشركات العالمية متعددة الجنسيات :حالة قطاع البترول ،أط،لحة الدكدضراه
 ي الاتضم االيدصنةية كتحة الاتضم االيدصنةية لعتضم الدسح ر جنداة ازجاار 2 ،ازجاار 6101/6110 ،ص.605 :

 7لصنف ساحدي يضيدري حممد واقع مناخ االستثمار في الجزائر :بين الحوافز و العوائق جمتة الاتضم االيدصنةية لعتضم الدسح ر الادة ريم1 :
لسةة  6111ةلن اتد يش ،ص.00 :
 8نفس المرجع السابق ،ص ص.00 -00 :

 9اعم،سضم الدش،ياي ريم 01 -02 :اعمؤرخ  ي 6 :ذي احلجة 0002هـ اعمضاف لـ 02 :دنيض  0002المتعلق ببورصة القيم المنقولة اعمضاة10 :
.15 10 12 16
10

اضكسنين رشحد معوقات أسواق األوراق المالية العربية وسبل تفعيلها رسنلة الدكدضراه  ي الاتضم االيدصنةية كتحة الاتضم االيدصنةية لعتضم

الدسح ر جنداة ازجاار 6112/6115 ،ص ص.611 -650 :

 11انلدص،ف يقال عن :نفس المرجع السابق ،ص ص.615 -610 :

 12آالء دصطفى األساد المعايير المحاسبية والتغيرات في بيئة األعمال المعاصرة جمتة كتحة اغداة لتاتضم االيدصنةية ازجنداحة الادة ااخنص مبؤمت،
الاتحة الا،اق  6102ص .652 :ال،اا االلارتلين:
> Avaible at [03.02.2018] , URL: < https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=72781

 13ا،اق حممد يمنن عم ،أثر اإلصالحات المحاسبية على هيكلة المنظمات المهنية في الجزائر اعمؤمت ،الدليل حضل :اإلصالح احملنسيب  ي
ازجاار ،يضدي  60ل 21يضفمرب  6100كتحة الاتضم االيدصنةية لالدجنرية لعتضم الدسح ر جنداة لريتة ازجاار ،ص.55 :
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 14زغدار أمحد سف ر حممد خيار الجزائر بالتكيف مع متطلبات اإلفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية  IAS/IFRSجمتة الننحث الادة
ريم  5:كتحة الاتضم االيدصنةية لالدجنرية لعتضم الدسح ر جنداة لريتة ازجاار 6101/6110 ،ص ص.15 -12 :
 15عمضر مجنل ضرورة إصالح مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر وتكييفها مع المعايير الدولية للمراجعة  ،ISAاعمتدقى الدليل حضل الةظنم
احملنسيب  ي دضاجنة اعماني ر احملنسنحة  IAS/IFRSلاعماني ر الدللحة لتم،اجاة  ISAيضدي  02ل 00ةيسمرب  6100كتحة الاتضم االيدصنةية لعتضم
الدسح ر جنداة النتحد ازجاار ،ص.6 :
 16سنيج فنيا أهمية تبني معايير المراجعة الدولية في ظل اإلصالح المحاسبي :دراسة حالة الجزائر أط،لحة الدكدضراه  ي عتضم الدسح ر كتحة
الاتضم االيدصنةية لالدجنرية لعتضم الدسح ر جنداة النتحد  6ازجاار 6105/6100 ،ص.010 :
 17عمضر مجنل مرجع سبق ذكره ،ص.02 :

 18انلدص،ف يقال عن :زله،ي جتحتة صنحل الحنس واقع مهنة التدقيق في الجزائر بين اإلصالحات المحاسبية المالية ومعايير التدقيق الدولية،
جمتة االادانر لالدسضي الادة الثنين ص ص .10-12 :ال،اا االلارتلين:
> Avaible at [11.02.2018] , URL: < https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/204/1/2/26683

 19عند اهلل أمحد عم ،اندشمضش تطبيق معايير التدقيق الدولية جمتة احملنسب القنيضين الادة ريم 0 :الحمن  6101ص.1 :
 20سنيج فنيا مرجع سبق ذكره ،ص ص.602 -605 :

 21انلدص،ف يقال عن :زله،ي جتحتة صنحل الحنس مرجع سبق ذكره ،ص.90 :

 22حممضة سحد الةنغي دراسات في المعايير الدولية للمراجعة :تحليل وإطار التطبيق ،الطناة األلىل دادنة ازجالء ازجديد لتةش ،دص 6111 ،ص.50 :

 23أمحد حتمي مجاة المدخل إلى التدقيق والتأكيد الحديث :اإلطار الدولي -أدلة ونتائج التدقيق ،الطناة األلىل ةار صفنء لتةش ،لالدضزيع
عمنن األرةن  6110ص.022 :
 24حممد فضل دساد دنلد راغب ااخطحب دراسات معمقة في تدقيق الحسابات ،ةار كةضز اعما،فة الاتمحة لتةش ،لالدضزيع عمنن األرةن  6110ص.05:
 25سنيج فنيا مرجع سبق ذكره ،ص.602 :

 26ش،يقي عم ،التنظيم المهني للمراجعة :دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية ،أط،لحة الدكدضراه  ي الاتضم االيدصنةية كتحة
الاتضم االيدصنةية لالدجنرية لعتضم الدسح ر جنداة سطحف  0ازجاار 6106/6100 ،ص.251 :
27

خمدنر دسند

توحيد أنظمة مراقبة حسابات الشركات التجارية في دول اتحاد المغرب العربي ،ما بين الضرورة االقتصادية والتجارية

وخصوصيات التشريعات الوطنية والمحلية ،أط،لحة الدكدضراه  ي الاتضم جنداة انوةة ازجاار 6100 ،ص.262 :

 28حممد فضل دساد دنلد راغب ااخطحب مرجع سبق ذكره ،ص.010 :
 29نفس المرجع ،ص ص.05-02 :

 30ش،يقي عم ،مرجع سبق ذكره ،ص.251 :
 31سنيج فنيا مرجع سبق ذكره ،ص.600 :
 32خمدنر دسند

مرجع سبق ذكره ،ص.200 :

 33ش،يقي عم ،مرجع سبق ذكره ،ص.251 :
 34سنيج فنيا مرجع سبق ذكره ،ص.605 :

 35حممد فضل دساد دنلد راغب ااخطحب مرجع سبق ذكره ،ص ص.02-05 :
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جامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل
الملخص
 مما يدفعهم إىل استغالل هاته،ميلك املسريين معلومات حول عوائد املؤسسة أفضل من أصحاب رأس املال
 هذا ما يدفع أصحاب رؤوس األموال (مسامهني أصحاب األموال،املعلومات املتاحة لتعظيم منفعتهم الشخصية
اخلاصة أو مقرضني أصحاب الديون) إىل ختفيف من خطر استغالل املسريين ألموال املؤسسة ألغراض غري تلك
 من خالل تطبيق نظام مراقبة يسمح بتهذيب معامالت املسريين،املتعلقة بتعظيم املنفعة السوقية للمؤسسة
، ويتسىن هذا إىل بتطبيق نظام تدقيق فعال يسمح مبراقبة أعمال املسريين،والتقليل من املصاريف االستغاللية هلم
 مما خيفف من عبئ تكاليف.ويعطي للمسامهني أكثر شفافية حول املعلومات املالية واحملاسبية املتعلقة باملؤسسة
مراقبة املسريين هذا من جهة والتخفيف من حرية املسريين وبذلك التقليل من املصاريف االستغاللية هلم هذه
.التكاليف اليت تعرف مبفهوم تكاليف الوكالة
. ديون، األموال اخلاصة، املسريين، التدقيق، تكاليف الوكالة، عدم متاثل املعلومات:الكلمات المفتاحية
Summary
Managers have better information about the organization's returns than capital owners,
forcing them to exploit the information available to maximize their personal benefit. This is
what drives venture capitalists (shareholders with private equity or debtors) to reduce the risk
that managers will use the funds of the institution for purposes other than those To improve
the market value of the institution through the implementation of a control system that allows
for the rationalization of transactions of managers and the reduction of exploitative expenses.
This enables the implementation of an effective auditing system that allows for supervising
the work of managers and gives the shareholders more transparency on financial and
accounting information Yeh related to the institution. This reduces the burden of controlling
the costs of supervising managers on the one hand and reducing the freedom of managers,
thereby reducing the costs of exploiting them, which are known as the cost of the Agency.
Keywords: information asymmetry, agency costs, audit, managers, private funds, debts.
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مقدمة
اعتماد املؤسسة على موارد مالية متنوعة يعرضها حتما إىل مشاكل عدم متاثل املعلومات ،ففرضية مدكلياين و ميلر
املتعلقة بأن املعلومات متاحة لكل األطراف وبدون تكلفة فرضية يصعب توفرها يف أرض الواقع .إن استعمال
املؤسسة ملوارد مالية خارجية يعرضها حتما إىل هذا النوع من املشاكل ،فإذا كان املسري ال ميلك جزء كبري من رأس
املال أو أنه أجري يف املؤسسة ،هذا ما سيدفعه حتما إىل استغالل ثروة املؤسسة لتلبية حاجته اخلاصة على حساب
املنفعة الكلية للمؤسسة ،ولتقليص استغالل املسري لثروات املؤسسة ،يتحتم على أصحاب األموال اخلارجية فرض
رقابة على تسريه  ،هذه األخرية تكلفهم مبالغ معتربة سواء هم من قاموا هبا أو فوضوا هيئة خمتصة للقيام هبا (واليت
تعرف هبيئات التدقيق اليت تسمح من مراقبة العمليات املالية واحملاسبية اليت يقوم هبا املسري)  ،إن ارتفاع هذه
التكاليف تدفع أصحاب رؤوس األموال اخلا رجية إىل طلب عوائد إضافية على مستثمراهتم ،واليت تعرف بتكاليف
الوكالة »  .« Agency Costو جتدر اإلشارة أن اعتماد املؤسسة على متويل كلي عن طريق املوارد الذاتية قد
يعرضها كذلك إىل مشاكل الوكالة ،كون أن املسري ميكنه استغالل التدفق النقدي املتاح »«Free Cash Flow
لديه ،للرفع من نفقاته الشخصية وهو ما يعرف بتكلفة الوكالة للتدفق النقدي املتاح  ،1مما حيتم وجود نظام يسمح
من ترشيد معامالت املسريين حملافظة على مصاحل أصحاب رأس املال.
من كل ما سبق فإن هذه الورقة البحثية هتدف إىل اإلجابة على األسئلة املوالية:
 كيف ميكن للمسريين استغالل األموال املتاحة حتث تصرفهم ألغراض غري تلك املتعلقة مبنفعة املؤسسة؟
 ما هي مصادر التمويل اليت تسمح من ختفيف عبء مشكل متاثل املعلومات بني أصحاب رأس املال
واملسريين (تكاليف الوكالة)؟
 كيف ميكن لعملية التدقيق من ختفيف عبء تكاليف الوكالة يف ظل التمويل عن طريق الرفع من رأس
املال أو املديونية؟
لذلك سنحاول من خالل هاته الورقة البحثية اإلجابة على األسئلة املشار إليها أعاله ،من خالل توضيح تأثري
تكاليف الوكالة على القيمة السوقية للمؤسسة ،مفهوم تضارب املصاحل بني املسريين واملسامهني ،مفهوم تضارب
املصاحل بني املقرضني واملسريين ،ويف األخري أمهية وجود نظام تدقيق فعال يسمح من ختفيف عبئ هاته التكاليف.
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أوال :تأثير تكاليف الوكالة على القيمة السوقية للمؤسسة
متثل تكاليف الوكالة التكاليف النامجة عن تعيني شخص ما لتسييري مشيروع ميا بسياب أشيخاي خيرين عين طرييق
عقي ي ي ي ي ي ييد ي ي ي ي ي ي ي يرب الطي ي ي ي ي ي ييرفني ،ومي ي ي ي ي ي يين أشي ي ي ي ي ي ييهر التعي ي ي ي ي ي يياريف يف هي ي ي ي ي ي ييذا ا ي ي ي ي ي ي ييال هي ي ي ي ي ي ييو التعريي ي ي ي ي ي ييف الي ي ي ي ي ي ييذي قدمي ي ي ي ي ي ييه
) ، (Jensen and Meckling 1976حييث قيام بتعرييف الوكالية «عليى أايا عقيد مبوجبيه يوكيل شيخص أو موعية
ميين األشييخاي  ،شخصييا خيير (العييون) بتنفيييذ لصييابه مهييام معينيية مهمييا كييان نوعهييا» ،2وبييذلك ينييوب عيينهم يف
سلطة اختاذ القرار حسب ما يشري إليه العقد الذي أبرم بني الطرفني.
إن االخيتالف بيني املسييري وأصيحاب رؤوس األميوال ميين األسيباب الرئيسيية لظهييور هيذا النيوع ميين التكياليف ،حيييث
عادة ليس أصحاب رأس املال هم الذين يسريون مشاريعهم بل يوكلون أشخاي خيرين ليذلك  ،فاملسيري يعليم بيأن
زيادة مردوديية املؤسسية ال يعيود عليى ثروتيه الشخصيية بيالنفع باعتبيار أن ليه أجير ثابير فنيياح املشيروع يسيتفيد منيه
املسامهني فحسب ،هذا ما سيدفعه إىل االقتصاد يف اجلهد مما سيؤثر سيلبا عليى القيمية السيوقية للمؤسسية ،وهيو ميا
يعلمييه أصييحاب رؤوس األم يوال جيييدا (مسييامهني ومقرضييني)  ،لييذا يقييوم هييؤالء ب ييإجراءات حتييد م يين سييلطة املسييري
وتسييمح ميين مراقبيية عملييه ،هذ ا ارجذراتات تكلذذف أصذذحاب راوس اامذذوال تكذذاليف تعذذرا بتكذذاليف الوكالذذة
وه ا من خالل تكليف هيئة مختصة في المحاسبة والمالية لمراقبة عمله تعرا بمؤسسات التدقيق.
جتدر اإلشارة كذلك إن اعتماد املؤسسة على نسبة من الديون يف هيكلها املايل قد ميثل سبب لتقييد نشاطها،
حيث ميكن أن حتتوي اتفاقية القرض على بعض الشروط اليت تنص على ضرورة الرجوع إىل البنك أو مالكي
السندات قبل اختاذ بعض القرارات االستثمارية اليت تؤثر مباشرة على مصابهم(كاقتناء أصول جديدة ،إجراء
توزيع عوائد استثنائية لفائدة حاملي األسهم ،قرارات رفع مرتبات صورية للمديرين واملوظفني دون أن يكون هناك
منو يف إنتاجية املؤسسة و رفع عدد العمال...إخل) .وميكن أن حتتوي اتفاقية القرض على بعض البنود اليت مفادها
مطالبة املقرضني بقيمة القرض قبل تاريخ االستحقاق إذا أخلر املؤسسة بشروط االتفاقية ،ل لك يمكن أن
يكون المساهمين أكثر عرضة لمشكل عدم تماثل المعلومات هذا ما يدفعهم إىل تكليف مؤسسات خمتصة
ملراقبة عمل املسري أكثر من املقرضني هذا من جهة ،ومن جهة أخرى نعلم أن األولية يف ابصول على العوائد
تكون للمقرضني قبل املسامهني لذلك فإن املسامهني أكثر عرضة إىل حتمل تكاليف استغالل املسريين من
املسامهني كوام يتحصلوا على عوائدهم يف األخري.

جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

151

ضرورة توفر نظام تدقيق فعال في ظل مشكل عدم تماثل المعلومات بين أصحاب رأس المال والمسيرين
د .محمد قراش و د .المهدي حجاج و د .محمد حيمران

ولكي يتأكد املقرضني بأن املؤسسة مل ختل بالشروط املنصوي عليها يف اتفاقية القرض ،يكون إلزامي عليهم مراقبة
ما جيري ذاخل املؤسسة سواء بأنفسهم أو بتفويض وكيل عنهم ،ويطلق على التكاليف اليت يتحملها املقرضون من
أجل مراقبة عمليات املؤسسة بتكاليف الوكالة »  .« Agency Costهذا ما يدفع محلة السندات إىل نقل تكاليف
الوكالة إىل املسامهني ،عن طريق رفع معدل الفائدة على األموال اليت يقدمواا للمؤسسة ،هذا اإلجراء يدفع
املسامهني إىل طلب عوائد إضافية لتغطية اخنفاض األرباح النامجة عن ارتفاع الفوائد مما يؤدي حتما إىل ارتفاع
متوس تكلفة رأس املال واخنفاض القيمة السوقية للمؤسسة.
ويعترب تصرف محلة السندات على هذا النحو منطقي ،باعتبار أن إدارة املؤسسة تسعى يف املقام األول إىل خدمة
مصاحل املسامهني على حساب مصاحل املقرضني ،3فاستخدام معدالت عالية من الديون يف اهليكل املايل يؤدي إىل
ارتفاع تكاليف الوكالة املتعلقة هبا،
فلو افرتضنا أن املؤسسة أرادت تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تنطوي على خماطر أكرب من املشاريع ابالية،
وحاولر أن تقوم بتمويلها عن طريق إصدار سندات جديدة ،فإن حماولتها قد تبوء بالفشل ما مل حتفز أصحاب
السندات اجلديدة مبعدل فائدة أعلى ،لكن هذا اإلجراء سوف لن يلقى الرتحاب من طرف أصحاب السندات
القدمية باعتبارهم سيتحملون جزء من خماطر االستثمار اجلديدة ،فإقدام املؤسسة على متويل هذه املشاريع اجلديدة
بإصدار سندات ذات معدالت فائدة مرتفعة سينيم عليه هبوط متوقع للقيمة السوقية للسندات القدمية ،مما يدفع
املقرضني القدامى إىل رفض هذه الفري االستثمارية ،أما إدارة املؤسسة فيمكنها أن تقبل شروط التمويل اجلديد
كواا تعلم جيدا أن املشاريع االستثمارية اليت تتميز بدرجة عالية من املخاطرة تنطوي حتتها عوائد مرتفعة ،باعتبار
العالقة الطردية بني درجة خماطرة املشاريع ومعدل العائد املتوقع.
فإذا حتققر هذه الفرصة االستثمارية وأسفرت عن عوائد معتربة ،فإن املستفيد الوحيد من هذه العوائد هم
املسامه ني باعتبار أن نصيب املقرضني من األرباح حمدد مسبقا عن طريق معدل الفائدة ،أما إذا فشل هذا املشروع
االستثماري فإن اخلسارة سيتقامسها كل من محلة األسهم والسندات على السواء (محلة السندات القدمية
واجلديدة) .4وحىت لو كان التمويل كلية عن طريق األموال اخلاصة ،فارتفاع درجة املخاطرة سينيم عليه هبوط يف
القيمة السوقية للسندات القدمية ،والناجم أساسا عن ارتفاع خماطر املؤسسة ،وهو ما يضر حتما مبصاحل املقرضني،
أما إذا فشل املشروع االستثماري فإن األضرار تتضاعف كوام يشاركون يف العبء بتحمل اخلسارة وال يشركون يف
األرباح كون عوائدهم ثابتة.
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ميكن للمسريين استغالل محلة السندات لصاحل املسامهني بطريقة أخرى ،وهي بالتنازل عن األصول اليت تنطوي
على درجة منخفضة من املخاطر وإحالهلا باستثمارات ذات درجة عالية من املخاطرة ،وبذلك يستفيد محلة
األسهم من العوائد املرتفعة يف حالة الربح و يتكبد محلة السندات فقدان جزء أو كل عوائدهم يف حالة اخلسارة.
من كل ما سبق يظهر جليا أن وجود تكاليف الوكالة ومشكل عدم متاثل املعلومات يؤثر سلبا على القيمة السوقية
للمؤسسة ،فاعتماد املؤسسة على الديون يف اهليكل املايل يسمح من رفع القيمة السوقية للمؤسسة من جراء امليزة
اجلبائية للديون كواا مصاريف قابلة للخصم من الوعاء الضرييب ،لكن يف املقابل االعتماد املفرط عليها يكبد
املؤسسة تكاليف جديدة تعرف بتكاليف اإلفالس والوكالة كما هي موضحة يف الشكل رقم  10واليت تؤثر سلبا
على القيمة السوقية للمؤسسة.
الشكل رقم :10 :العالقة بني نسبة الرفع املايل والقيمة السوقية للمؤسسة يف ظل تواجد تكاليف اخلطر املايل
قيمة المؤسسة

تكلفة اإلفالس
تكلفة اإلفالس
والوكالة
تأثير الضرائب

تأثير
الضرائب
وتكلفة
اإلفالس و
الوكالة

قيمة االقتصاد
الضريبي

قيمة المؤسسة لما
تكون ممولة بالكامل
عن طريق األموال
الخاصة
معدل الرفع المالي

.

.

.

املصدرMyers. Steward. C, Capital Structure Puzzle, , (NBER), Cambridge, 1984,p 577:
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من خالل الشكل املوايل نالحظ التأثري السليب لتكاليف الوكالة على القيمة االمسية للمؤسسة هذا يتطلب وجود
نظام تدقيق فعال يساهم من ختفيف لعبئ هاته التكاليف مما يعود باإلجياب حتما على القيمة السوقية للمؤسسة.
ثانيا :تضارب المصالح بين المسيرين والمساهمين
يعترب الباحثني ) (Jensen and Meckling 1976من رواد نظرية الوكالة ،إذ قام الباحثني بتقسيم املسامهني إىل
نوعني ،البعض منه يساهم يف عملية التسيري ويعرف باملسامهني الداخليني »  « Insiderوالبعض األخر ال يساهم
يف عملية التسيري ويعرف باملسامهني اخلارجيني ، « Outsider » 5وحسب هذه النظرية فإن عملية فتح رأس املال
متثل مصدر من مصادر تكاليف الوكالة ،كون تضارب املصاحل بني املسامهني الداخليني مبا فيهم املسري واملسامهني
اخلارجيني ،متثل سببا من األسباب اجلوهرية لظهور مثل هذه التكاليف ،حيث يهدف كل طرف إىل تعظيم منفعته
اخلاصة على حساب املنفعة العامة باختيار االستثمارات املناسبة له.
 .1كفاتة سوق العمل والسوق المالي تسمح من تخفيف عبت تكاليف الوكالة
فحسب دراسات كل من ) ،(Jensen and Meckling 1976, Harris and Raviv 1990, Jensen 1986ملا
يكون املسري ليس املساهم الذي حيوز على أكرب حصة من رأس املال ،فإن هذه الوضعية متثل مصدرا لتضارب
املصاحل ،مما يدفعه إىل تبذير أصول املؤسسة ،أو مواصلة النشاط حىت لو كان يف غري صاحل املؤسسة كونه يخاا
من أي عملية تحقيق أو تدقيق في الحسابات تؤدي إلى تصفية المؤسسة مما يفقدا السيطرة على السيولة

المتاحة لديه 6أو تكون سببا رئيسيا يف فقدان منصب عمله ،أو االستثمار يف مشاريع ذات عوائد منخفضة أو
القيام بتوزيع عوائد غري منطقية على املسامهني مما يؤدي إىل إضعاف السياسة االستثمارية للمؤسسة.
وميكن لكفاءة سوق العمل أن تكون عامل مهم للتخفيف من النفقات االستغاللية للمسريين (ختفيف من قيمة
تكلفة الوكالة) ،حيث أشار ) (Fama 1980أنه يف ظل كفاءة سوق العمل من صاحل املسري أن يعمل على الرفع
من القيمة السوقية للمؤسسة باعتبار املنافسة الشديدة اليت يشهدها السوق ،وكفاءة كل من سوق العمل والسوق
املايل تسمح بإرسال إشارات على أداء املؤسسة ،7وانطالقا من هذه اإلشارات تتحدد أجور املسريين يف سوق
العمل ،مما يدفعهم حتما من رفع من أدائهم لكي يكون هلم تقييم اجيايب وهذا ما سيسمح حتما من رفع أجورهم
أو ابصول على فري عمل أفضل ،أما إذا كان أداءهم سليب فسيسهل استبداهلم بإدارة جديدة هلا أكثر فاعلية،
كون املنافسة شديدة يف سوق العمل.
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لكن فيما خيص واقع االقتصاد اجلزائري الذي يتميز بسوق مايل ضعيف وعدم كفاءة سوق العمل ،حيث عدد
املؤسسات املدرجة يف البورصة ضعيف و أغلب املؤسسات خاصة الصغرية واملتوسطة ذات طابع عائلي ،مما
يصعب فقدان عمل املسريين يف حالة عدم الكفاءة أو إمكانية مراقبة أعماهلم ،باعتبار أن هذا النوع من
املؤسسات يتميز بالتكتم فيما خيص املعلوما ت املالية واحملاسبية ،لذا ال ميكن االعتماد على هذين املتغريين
لتخفيف تكاليف الوكالة النامجة عن عدم متاثل املعلومات بني املسريين واملسامهني ،ويف نفس هذا السياق أشارت
عدة دراسات أن الديون متثل االتفاقية املثلى لتخفيف تكاليف الوكالة النامجة من تضارب املصاحل بني املسريين
واملسامهني ،وهذا ما دفعنا من خالل النقاط املقبلة إىل تسلي الضوء على أهم الدراسات اليت عاجلر هذه
النقطة.
 . 2أهمية الديون في تخفيف من عبت تضارب المصالح بين المسيرين والمساهمين
فحسب دراسة ) (Harris and Raviv 1990فإن املسري ال يقوم دائما بالقرارات املثلى اليت ختص املؤسسة اليت
يسريها ،لذلك فإن بعض عمليات املراقبة من طرف املسامهني اخلارجيني تكون فعالة وهذا من خالل تفويض
هيئات متخصصة يف التدقيق ملراجعة عمليات اليت يقوم هبا املسريين ،خاصة أن المسيرين ال يريدون عمليات
التحقيق التي يمكنها أن تؤدي إلى تصفية المؤسسة مما يفقدهم السيطرة على السيولة الموضوعة تحت

تصرفهم ،8فهدفهم الرئيسي عدم توزيع عوائد على املسامهني الستغالل هذه السيولة .لذلك أشار الباحثني إىل
الدور الفعال لديون لرتشيد املعامالت اليت يقوم هبا املسري حىت تتوافق مع األهداف اإلسرتاجتية للمؤسسة ،حيث

ال يقتصر دور الديون على التدفقات النقدية اإلضافية النامجة عن االقتصاد الضرييب ) (Modigliani and Millerبل
هلا وظائف جد مهمة فيما خيص حتديد اهليكلة املثلى لرأمسال نذكر على سبيل املثال ال ابصر استخدامها كأداة
لتحديد صالحيات املسري. (Harris and Raviv 1988)9
وتظهر أمهية الديون كذلك فيما خيص ترشيد معامالت املسري من خالل مفهوم التصفية وإعادة التنظيم ،فحسب
كل من (  (Townsend 1979, Diamond 1984, Chang 1992فإن الديون تمثل االتفاقية المثلى للمؤسسة
كواا تسمح من ترشيد سلوك املسري ،حيث أشار

((Townsend 1979

أن الديون تسمح بمراقبة أعمال

المسير مما يخفض من تكاليف المراقبة (مثل تكاليف تدقيق الداخلي) عكس التمويل عن طريق ااموال
الخاصة  ،وميكن معرفة مدى جناعة املسري من خالل مراقبة التسديدات املتعلقة باملديونية اليت تكون عادة دوريا (
قدرة املؤسسة على اهبة مديونيتها) .10أما

)(Chang 1992

فأعترب أن املسامهني ال ميكنهم التقدير األمثل

إليرادات املؤسسة كوام ال ميلكون املعلومات الالزمة لذلك ،هذا ما يدفعهم إىل الليوء إىل مكاتب خربة
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متخصصة مما يزيد من تكاليفهم ،عكس الديون اليت تسمح مبراقبة إيرادات املؤسسة بصفة دورية من جراء حتصيل
العوائد السنوية على الديون ،11وأعترب ) (Diamond 1984أن الليوء إىل الديون يف متويل الفري االستثمارية
املتاحة يف السوق ميثل االتفاقية املثلى ،حيث يتحتم على املسري العمل بصفة جدية لتغطية نفقات هذه املديونية
فمن غري املعقول أن يقبل املسري أن تكون ثروته سالبة أي أن العوائد املتأتية من االستثمار تذهب كلها لتسديد ما
على املؤسسة من دين ،أو بعبارة أخرى يقوم بتسديد أكثر مما لديه ،12لذلك سيحاول املسريين أن يكون عائد
املشاريع املمولة عن طريق املديونية أكرب من تكلفة الديون وهذا عكس التمويل عن طريق األموال اخلاصة
فاملسريين ليسوا ملزمني بدفع عوائد للمسامهني إال إذا حققر املؤسسة ربح.
من كل ما سبق تظهر جليا أمهية الديون يف مراقبة عمل املسري ،مما خيفف من نفقاته االستغاللية ،لكن السؤال
ال ي يطرح نفسه بإلحاا هل من صالح حملة السندات أن يقوموا بعملية مراقبة سير المؤسسة بنفسهم
أم يقوموا بتكليف هيئة متخصصة في ذلك؟.
ولإلجابة على هذا السؤال قام ) (Diamond 1984بتقدمي دراسة حتر عنوان «الوساطة املالية وتفويض عملية
املراقبة» ،حيث أشار الباحث من خالل هذه الدراسة أن مشكل عدم متاثل املعلومات سيؤدي حتما إىل الرفع من
تكاليف الديون ،كوام يعلمون جيدا أن اإلدارة ال تعمل دائما لصابهم ،ويمكن للمقرضين القيام برفع
معدالت الفائدة دون مراقبة عمل المسيرين لتغطية مخاطر مشكل عدم تماثل المعلومات ،أو تبين حل أخر
خاصة للمقرضني الذين هلم عالقة مباشرة مع املسريين ،بالقيام بتحمل بعض التكاليف لمراقبة المعطيات
المتاحة للمسير وغير متاحة لديهم من خالل تفويض مؤسسات المختصة في التدقيق لمراقبة عمل

المسيرين ،والتكلفة األقل بني هذين االقرتاحني متثل التكلفة املثلى.13
ثالثا :تضارب المصالح بين المسيرين و المقرضين

متثل الديون ابل األمثل اهبة تكاليف الوكالة املرتتبة عن فتح رأس املال باعتبارها الوسيلة املثلى ملراقبة عمل
املسريين ،فحسب ) (Jensen 1986فإن توفر التدفق النقدي املتاح يشيع املسامهني على استغالل هذه السيولة
ألهداف غري تلك املتعلقة بتعظيم القيمة السوقية للمؤسسة ،أما فيما خيص املسامهني فيفضلون االستفادة من هذه
السيولة على شكل توزيع عوائد أو االستثمار يف مشاريع ذات عائد معترب مقارنة باملشاريع اليت تبنتها اإلدارة ،يف
املقابل ميكن أن يفضل املسري استثمار هذه السيولة يف مشاريع ذات عوائد ضعيفة على أن يتم توزيعها على
املسامهني ،لذلك أشار الباحث أن الديون متثل ابل األمثل لتخفيف من تكاليف الوكالة املتعلقة بالتدفق النقدي
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املتاح كواا تسمح من ختفيض السيولة اليت هي حتث تصرف املسريين. 14كذلك يرى
أن اعتماد الديون يف اهليكل املايل للمؤسسة سيسمح من ترشيد سلوك املسريين ،باعتبار أن املقرضني ميكنهم
)(Harris and Raviv 1991

إعالن إفالس املؤسسة يف حالة العيز ،مما يدفع اإلدارة إىل العمل لصاحل أصحاب رؤوس األموال لتخفيف من
احتمال الوقوع يف اإلفالس .15يف ا ملقابل فإن اعتماد املؤسسة على معدالت عالية من املديونية سيسمح من
ظهور تكاليف أخرى للوكالة تعرف بتكاليف الوكالة املتعلقة بالديون.
فاعتماد املؤسسة على معدالت عالية من الديون ،قد يكون سبب رئيسي يف عدم االستثمار يف املشاريع ذات
املردودية العالية ،نظرا لإلجراءات الوقائية اليت يتخذها املقرضني للمحافظة على مصابهم
»  ، « suboptimal strategyأو بسبب حتايل املسريين بإحالل األصول اليت اعتمدت عند طلب التمويل بأصول
أخرى تتميز مبعدل عايل للمخاطرة ( خطر إحالل األصول).
رابعا :أهمية عملية التدقيق في ترشيد معامالت المسير
من خالل ما سبق نالحظ أن كل نوع من أنواع التمويل يظهر جانب من تضارب املصاحل بني أصحاب رأس
املال واملسريين ،فكون هذا األخري يسري أموال بساب أشخاي خرين هذا ما سيدفعه إىل استغالل هاته األموال
لرفع من منفعته الشخصية على حساب منفعة املؤسسة ،والحظنا أن التمويل عن طريق الرفع من الرأس املال
يؤذي إىل ارتفاع هذا النوع من التكاليف (تكاليف الوكالة) ،باعتبار هذا النوع من التمويل ال يؤذي إىل تصفية
املؤسسة يف حالة العيز ،كذلك ليس له األولوية يف ابصول على العوائد مثل التمويل عن طريق املديونية ،مما يزيد
من استغالل املسري كون ال توجد سلطة تقلص من قراراته االستغاللية ،ل لك يظهر جليا دور عملية التدقيق في
مراقبة عمليات التي يقوم بها المسير كذلك الحظنا أن االعتماد على الديون يسمح من ختفيف عبء

تكاليف الوكالة ،حيث اتفاقية القرض عادة ما حتتوي على بنود تقلص من صالحيات املسري يف استخدام األموال
املقرتضة باإلضافة أن هذا النوع من التمويل يعرض املؤسسة ملشاكل اإلفالس يف حالة عدم النياح مما خيفض
هامش املناورة للمسريين ،لكن هذا النوع من التمويل ال يعين أنه خيلو من وجود تكاليف للوكالة ،حيث للمسريين
عند استخدام هذا النوع من التمويل ميكن أن يقوموا بتوجيه هاته األموال إىل مشاريع اليت تنطوي على درجة عالية
من املخاطرة مما يعود على املسامهني باإلجياب وبالسلب على محلة السندات باعتبار أن لديهم عوائد ثابتة،ي
كذلك اعتماد سياسة تقيدية لالستثمار ميكن أن يتعود بالسلب على أصحاب رأس املال بتضييع املؤسسة لفري
استثمارية ناجعة ،منه فإن الخيار الناجع لحملة السندات هو وجود نظام تدقيق ومراقبة يسمح من تخفيف
هامش االستغالل للمسيرين ه ا من جهة وعدم تضييع فرص استثمارية ناجعة للمؤسسة من جهة أخرى.
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لذلك سنحاول تسلي الضوء على جودة التدقيق اخلارجي باعتباره مطلبا رئيسيا ملستخدمي القوائم املالية سواء
كانوا مسامهني أو محلة السندات ،من خالل النقاط التالية:
 . 0مفهوم جودة التدقيق

ميكن تلخيص أهم النقاط الواجب توفرها لضمان جودة التدقيق من خالل التعاريف املقدمة من طرف الباحثني
من خالل النقاط التالية:
 مدى مقدرة املكلف بعملية التدقيق من اكتشاف األخطاء؛
 درجة الثقة اليت يقدمها املكلف بعملية التدقيق من خالل السمعة املوجودة يف السوق حول جودة
املعلومة احملاسبية ملستخدميها؛
 تدنية خطر التدقيق إىل أدىن حد ممكن ،من خالل تقليل األخطاء املمكن تواجدها يف عملية التدقيق؛
 احرتام املدقق لقواعد املهنية واألخالقية؛د
 ضمان شفافية املعلومة احملاسبية لكل األطراف املستخدمة هلا دون أي حتيز.
وتظهر أمهية جودة التدقيق من خالل إعطاء أكرب ضمان ملستخدم املعلومة احملاسبية على مدى جودهتا ومدى
مصداقيتها لذلك سنحاول تسلي الضوء يف النقطتني املواليتني ،إىل خمتلف األطراف املستخدمني ملخرجات عملية
التدقيق ،وكيفية ضمان جودة التدقيق ملصداقية وشفافية املعلومة احملاسبية.

 . 2ااطراا المستفيدة من عملية التدقيق

ميكن تلخيص أهم األطراف املهتمة واملستفيدة من عملية تدقيق ناجعة من خالال ما يلي:

 0.1إدارة الشركة:

إن إدارة الش ركة هتتم بشكل كبري بفحوى تقرير املدقق وهذا بغية معرفة مواطن الضعف لتعديلها ،كذلك يسمح
تقرير املدقق للشركات الناجعة بإرسال إشارات إجيابية لسوق حول وضعيتها املالية ،مما سكون له أثر اجيايب على
القيمة السوقية ألسهم الشركة يف السوق املايل.
 1.1المساهمين:
كما مت ر اإلشارة إليه سالفا فإن عملية التدقيق الناجعة تسمح من ختفيف عبء املصاريف االنتهازية للمسريين
مما سيعود حتما باإلجياب على القيمة السوقية للمؤسسة ومنه على العوائد املنتظرة من أسهم الشركة.
 3.1الدائنون:

مثل املسامهون يهدف الدائنون إىل معرفة مدى جودة القوائم املالية املقدمة من طرف طاليب القروض ،وهذا بغية تقليل
من خماطر عدم تسديد القروض مستقبليا ،كون أغلب البنوك تعتمد على هاته القوائم يف عملية منح القروض.
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 4.1المكلف بعملية التدقيق:

يهدف املدقق اخلارجي على مدى جودة عملية التدقيق ،إلرسال إشارة إجيابية إىل السوق حول جودة عمله ،مما

سيعود عليه مستقبال باإلجياب.
 5.1الهيئات المكلفة بتنظيم مهنة التدقيق:

هتدف هاته اهليئات إىل وضع معايري هتدف إىل حتسني عملية مهنة التدقيق ،فعملية التدقيق الناجعة تسمح هلاته

اهليئات من حتديد النقاط الواجب تعزيزها لتطوير هاته املهنة ،مما يدعم ثقة مستخدمي املعلومات احملاسبية.
 6.1الهيئات الرقابية:
تسمح عملية التدقيق الناجعة للهيئات الرقابية من حتديد مواطن اخللل بأقل خطأ ممكن مما يؤثر باإلجياب على
االقتصاد الوطين ككل ،وتسمح جودة تقرير التدقيق لإلدارة اجلبائية من حتديد الوعاء الضرييب بأقل خطأ ممكن مما
يضمن مبدأ العدالة اجلبائية.
 . 3شفافية المعلومة المحاسبية ومصداقية
يهدف التدقيق اخلارجي إىل ضمان مصداقية وشفافية املعلومة احملاسبية املقدمة وذلك لألسباب املوالية:
 يهدف املدقق اخلارجي بتنفيذ عملية التدقيق حبرفية كبرية إلضفاء أكرب مصداقية ممكنة على التقرير املقدم
ملستخدمي هاته املعلومة احملاسبية؛
 ضمان متاثل املعلومات لكل األطراف املستخدمة للمعلومة احملاسبية ،حيث جتنب االحنياز إىل طرف من
األطراف املستخدمة للمعلومة احملاسبية بإعطائها أكثر امتيازات؛
 تشدو املؤسسات الناجعة اخلاضعة لعملية التدقيق إىل إعطاء صورة صادقة وشفافة للمعلومة احملاسبية،
من خالل جودة عملية التدقيق ،وهذا بغية إعطاء إشارة اجيابية لسوق حول نوعية املؤسسة (ضعف
جودة عملية التدقيق يؤثر سلبا على املؤسسات الناجعة مقارنة بنظرياهتا الفاشلة)؛
 ميكن التمييز بني املكاتب املكلفة بعملية التدقيق من خالل السمعة يف السوق ،والنامجة أساسا على
جودة عملية التدقيق.
وتعترب جودة عملية التدقيق من خالل التأكد من مدى توافق العمليات املسيلة مع القواعد احملاسبية ،ومدى
تطابق البيانات املالية املصرح هبا مع تلك املوجودة يف الدفاتر ،وأن التقرير املقدم من طرف املدقق اخلارجي يضمن
ملستخدم املع لومة احملاسبية خلوها من األخطاء ،وعدم إعطاءها رأي مضلل حول الوضعية املالية للمؤسسة ،مما
يؤذي إىل اختاذ قرارات غري سليمة ملستخدمي هاته املعلومة احملاسبية .لذلك سنحاول يف النقطة املوالية حتديد
حمددات جودة التدقيق انطالق من بعض الدراسات السابقة.
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 . 4مجددات جودة عملية التدقيق

هناك مجلة من حمددات جودة عملية التدقيق مت اإلشارة إليها يف األعمال البحثية ،لذا سنحاول يف هاته النقطة

تسلي الضوء على أربع حمددات رئيسية نرى أن هلا أثر كبري على مصداقية وجودة عملية التدقيق ،وهذا كما يلي:
 0.4مهنية المكلف بعملية التدقيق:

يعترب هذا احملدد مؤشر جد مهم على جودة التدقيق ،فاجلانب األخالقي يف مهنة التدقيق جانب مهم جدا،

فأغلب الفضائح املالية يف العامل كانر وراءها مكاتب تدقيق قامر بإجازة حسابات شركات أمريكية كربى بصفة
مغشوشة مما عرض هاته املكاتب إىل فضائح كبرية ،باإلضافة إىل خسائر كبرية أثرة بالسلب على االقتصاد
األمريكي ،وحسب دراسة ) (ACFE,2006أن  %5من عائدات الواليات املتحدة األمريكية فقدت نتيية
عملية الغش يف ابسابات سنة  2112أي أكثر من  211مليار دوالر. 16

 1.4حجم شركة التدقيق:

أظهرت مجلة من الدراسات العالقة ا لوطيدة بني حيم شركة التدقيق وجودة عملية التدقيق ومن هذه األعمال
نذكر دراسة ، ( De Angelo 1981) 17وميكن تفسري هاته النتيية أن شركات التدقيق الكبرية هي اليت حتوز على
الوسائل املادية والبشرية لنياح عملية التدقيق.

 3.4حجم شركة التدقيق:
بينر عدة دراسات العالقة ا لطردية بني حيم األتعاب املقدمة للمدقق ومدى جودة التدقيق ،حيث ال ميكن أن
يقوم املدقق بعمل جيد من خالل مبالغ أتعاب ضعيفة حيث سيقتصر جهده على املبلغ املقدم دون الوصول إىل
األهداف املرجوة من عملية التدقيق.
 4.4استقاللية المدقق الخارجي:
تعترب استقاللية املدقق ا خلارجي من أهم املبادئ اليت تضمن ناجعة عملية التدقيق ،وهذا بغية ابصول على رأي
حمايد حول الصورة ابقيقية للقوائم املالية لشركة ،مما يعطي أكثر ضمان ملستخدمي هاته القوائم املالية.
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خالصة
إن اعتماد املؤسسة على الديون يعرضها إىل مشاكل عدم متاثل املعلومات بني مسريي املؤسسة واملقرضني ،كون
أن املسريين ال يكون هدفهم الرئيسي هو خدمة مصاحل املقرضني ،وهذا ما يعلمه جيدا املقرضني لذلك فمن صابهم
بدل تكاليف إضافية ملراقبة عمل املسريين بغية تقليص هامش املناورة للمسريين يف استغالل موارد املؤسسة يف أمور ال
ختدم مصابهم ،هذه التكاليف تعرف بتكاليف الوكالة ،لكن يبغي اإلشارة أن هذه التكاليف ال تظهر إال عند اعتماد
املؤسسة على نسبة من الديون فحسب ،بل تكون عرضة إىل هذا النوع من التكاليف كذلك عند عملية فتح رأس املال،
ويرجع ذلك إىل مشكل تضارب املصاحل بني مسريي املؤسسة واملسامهني اجلدد ،لذلك يليأ كل من املسامهني والدائنني
على حد سواء إىل مراقبة عمل املسريين من خالل تكليف هيئات متخصصة لذلك تعرف هبيئات التدقيق ،هاته العملية
يبغي أن تكون ذات جودة عالية لكي تسمح من ختفيف عبء تكاليف الوكالة.
من كل ما سبق ميكن تلخيص أهم النتائج املتوصل إليها من خالل ما يلي:
 إن اختالف بني األشخاي الذين يقومون بتسيري املؤسسة واألشخاي أصحاب رأس املال ،يولد
تضارب للمصاحل نتيية عدم متاثل املعلومات بني األطراف هذه املشكلة تسمح من ظهور تكاليف إضافية تعرف
بتكاليف الوكالة.
 كون املسامهني األكثر عرضة ملشكل عدم متاثل املعلومات لذلك ينبغي تكليف هيئة خمتصة حمايدة
تسمح من مراقبة عمل املسريين
 يعترب حيم و مسعة واألتعاب املقدمة هليئات التدقيق من أهم حمددات جودة عملية التدقيق.
وميكن يف األخري تقدمي بعض التوصيات بغية تفعيل نشاط املؤسسات ،وجناح مهنة التدقيق
 تطوير السوق املايل يف اجلزائر ،لضمان موارد مالية الزمة للمؤسسات ،وعدم االقتصار على التمويل
البنكي فحسب ،مما سيعطي حتما دور مهم ملهنة التدقيق ،كون السوق املايل يعتمد أساسا على تقارير املدققني
لتقييم األصول املالية للمؤسسة؛
 زيادة االهتمام باألعمال البحثية اليت هتتم تطوير جودة عملية التدقيق يف اجلزائر؛
 الرتكيز على اجلانب األخالقي يف مهنة املدققني ،من خالل نظام أتعاب يسمح من حتقيق أهداف جودة
التدقيق وحيد من نسبة الغش يف املصادقة على القوائم املالية؛
 إلزام مكاتب التدقيق بإعادة تأهيل إطاراهتا ملواكبة خمتلف اإلجراءات اجلديدة املتعلقة مبهنة التدقيق.
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جامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم
الملخص
،هتدف ورقتنا البحثية إيل إبراز دور تطبيق املعايري الدولية للتدقيق وكفاءة املدقق داخلي يف محاية املؤسسة
وذلك ملا يوفره من خدمات تأكيدية واستشارية تعزز قدرته للحد من املمارسات االحتيالية وذلك لعدم احرتام
 وتوصل الباحثان إىل الدور التكاملي الذي تلعبه املعايري مع التدقيق الداخلي الكفؤ الفعال.املبادئ احملاسبية
املؤهل يف حماربة استعمال أساليب احملاسبة اإلبداعية ألعداد قوائم مالية صحيحة وخالية من التشويه والتحريف
.والغموض والتضليل
. املعايري الدولية ؛ التدقيق الداخلي ؛ الكفاءة ؛ احملاسبة اإلبداعية: الكلمات المفتاحية
Abstract
Our research paper aims at highlighting the role of applying the international standards
of auditing and the efficiency of the internal auditor in protecting the institution because it
provides assurance and advisory services that enhance its ability to reduce fraudulent
practices due to lack of respect for accounting principles. The researchers reached the
integrated role played by the standards with effective internal auditing qualified in combating
the use of creative accounting methods to prepare sound financial statements and free of
distortion, distortion, ambiguity and disinformation.
Key words: International Standards; Internal Auditing; Competency; Creative Accounting.
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مقدمة:
أدت سلسلة االهنيارات والفضائح املالية اليت وقعت يف اآلونة أألخرية يف كثري من الشركات الدولية،
وعلى سبيل املثال شركيت انرون وورلد كوم ،وكذلك تشجيع املمارسات االنتهازية لبعض اإلداريني ،واستعمال
نفوذهم للتالعب باحلسابات من خالل استخدام أساليب اإلبداع احملاسيب ،بغية إعطاء صورة غري حقيقية عن
الوضعية املالية واحملاسبية للمؤسسة ،تعكس ما هو موجود يف دفاتر والقوائم والتقارير املالية ،األمر الذي أدي
بالضرورة إيل حتمية وجود إجراءات فعالة ملهنة التدقيق للحد من ظاهرة التالعب باحلسابات.
أن ملهنة التدقيق الداخلي دور كبري وفعال للحد من ظاهرة اإلبداع احملاسيب الذي يؤثر سلبا على جودة ومصداقية
املعلومة املالية ،وانطالقا مما سبق ميكن طرح إشكالية البحث يف التساؤل الرئيسي التالية:
كيف يمكن أن يساهم التدقيق الداخلي الكفؤ في ظل تواجد المعايير التدقيق الدولية في الحد من
االنعكاسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية في المؤسسات ؟
و لإلجابة على اإلشكالية وبغية الوصول لألهداف املرجوة ،مت تقسيم مداخلتنا إىل حموريني:
المحور ألألول  :أمهية ودور التدقيق الداخلي يف حد من استعمال أساليب احملاسبة اإلبداعية.
المحور الثاني  :ماهية احملاسبة اإلبداعية ،أنواعها ،طرقها ،وأشكاهلا.
المحور الثالث  :املعايري الدولية للمراجعة الداخلية.
المحور ألألول  :أهمية ودور التدقيق الداخلي في حد من استعمال أساليب المحاسبة اإلبداعية
 .1تعددت التعاريف التي تناولت التدقيق الداخلي ومن بينها :
تعريف معهد املدققني الداخليني إىل أن التدقيق الداخلي وظيفة تقومي مستقلة تنشأ داخل املؤسسة،
هبدف مساعدة أفرادها على تنفيذ مسؤولياهتم بفاعلية من خالل تزويدهم بالتحليالت والتقوميات والتوصيات
واملعلومات املختصة بفحص األنشطة ،ويركز هذا التعريف على أهم أهداف املراجعة وهو توفري رقابة فعالة بكلفة
1
معقولة ،وبالتايل وظيفة املراجعة وفقا للمفهوم القدمي كانت تشمل الفحص والتقومي.
وعرف التدقيق الداخلي على أنه " وظيفة داخلية تابعة إلدارة املؤسسة تعرب عن النشاط داخلي مستقل
هدفه إقامة رقابة إدارية وحماسبية لتقييم مدي متاشي النظام مع متطلبات اإلدارة أو العمل على حسن استخدام
2
املوارد مبا حيقق الكفاية اإلنتاجية القصوى.
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وعرف أيضا على أنه " نشاط تقييمي مستقل داخل املؤسسة يهدف إىل فحص وتقييم وحتقيق النواحي
احملاسبية واملالية وغريها من النواحي التشغيلية ،يقوم به جهاز داخلي مستقل عن اإلدارة املؤسسة لضمان واطمئنان
اإلدارة عن مدي كفاية اإلجراءات ،وتنفيذ السياسات املوضوعة وقياس األداء وتقييم فعالية إجراءات ووسائل
3
الرقابة الداخلية وكفاية تصميمها لتحقيق أهدافها".
أما مبوجب املفهوم احلديث فإن التدقيق الداخلي تشتمل على وظيفتني مها:
 خدمة التأكيد الموضوعي :وهي فحص موضوعي لألدلة بغرض توفري تقومي مستقل لفاعلية وكفاية إدارة املخاطرواألنظمة الرقابية مثال ذلك :العمليات املالية ،األداء ،االلتزام بالسياسات واللوائح التنظيمية ،وأمن نظام املعلومات.
 الخدمات االستشارية :وهي عمليات املشورة اليت تقدم لوحدات تنظيمية داخل املؤسسة أو خارجهاوحتدد طبيعة نطاق هذه العمليات باالتفاق مع تلك املؤسسات ،واهلدف منها إضافة قيمة للوحدة وحتسني
عملياهتا ومثال ذلك :املشورة ،النصح ،تصميم العمليات والتدريب.
أما املعهد الفرنسي ( )IFACIللمراجعة واملستثمرين الداخليني عرف التدقيق الداخلي بأهنا" :فحص
دوري للوسائل املوضوعة حتت تصرف اإلدارة هبدف مواكبة وتسيري املؤسسة ،ويقوم هبذا النشاط قسم مستقل عن
األقسام األخرى ،وإن األهداف األساسية للمراجعني الداخليني يف إطار هذا الفحص الدوري هي التدقيق فيما إذا
4
كانت اإلجراءات املعمول هبا تتمتع بالضمانات الكافية وبصدق وشرعية املعلومات وفعالية ومالئمة اهلياكل ".
ومن خالل املفاهيم السابقة ميكن التوصل إىل اخلصائص التالية للتدقيق الداخلي:
 التدقيق الداخلي وظيفة مستقلة أي أن التدقيق مستقل عن بقية النشاطات والعمليات اليت ختضع لفحصاملراجع الداخلي ،وهذا االستقالل يعد حجر الزاوية يف موضوعية نتائج وتوصيات املراجع الداخلي ومدى
مالئمتها ومدى قبوهلا واالعتماد عليها وبدون هذه االستقاللية تكون نتائج وتوصيات املراجع الداخلي بعيدة عن
املوضوعية وتعترب فيها شيء من التحيز للنشاطات اليت تشارك فيها.
 ختتص وظيفة التدقيق الداخلي مبهمة فح ص مجيع األنشطة يف املنشأة وبأهنا تسري وفقا للنظم املوضوعة،وميتد نشاطها إىل مجيع الرقابات اإلدارية واحملاسبية والضبط الداخلي.
 التدقيق الداخلي كمهنة يعرتف هبا أصبح هلا ما يؤهلها لتلعب دورا كبريا يف عملية اختاذ القرار وذلكبواسطة خمرجاهتا اليت أصبحت أكثر دقة ومشوال.
 يستطيع املراجع الداخلي أن يقوم بذات املهمات اليت يقوم هبا املدقق اخلارجي خالل فرتة وجوده ويستطيعأيضا تدقيق كافة القيود والعمليات داخل املنشأة على مدار السنة ،ووجود دائرة للمراجعة الداخلية بشكل صحيح
يؤدي إىل تقليل عمل املراجع اخلارجي ،وخيتصر الوقت ويوفر التكاليف على املنشأة.
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 .2أهمية وأهداف التدقيق الداخلي:
 .1.2أهداف التدقيق الداخلي:
يهدف التدقيق الداخلي إىل مساعدة اإلدارة يف حتمل مسؤولياهتا وذلك من خالل:5
 تحديد كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية في المؤسسة  :حيث تقوم اإلدارة بالتخطيط ،التنظيم ،واإلشرافبطريقة توفر ضمان معقول بأن األهداف والغايات سوف يتم حتقيقها؛
 قابلية المعلومات لالعتماد عليها :جيب أن تكون املعلومات املالية والتشغيلية املقدمة لإلدارة دقيقة وصحيحة،كاملة ،مفيدة ،وأن تكون قدمت يف الوقت املناسب حىت ميكن لإلدارة االعتماد عليها يف اختاذ القرارات؛
 حماية األصول :حيث أن املدقق الداخلي يؤكد على ضرورة حبث اخلسائر النامجة عن السرقة ،احلريق،والتصرفات الغري القانونية يف ممتلكات املؤسسة؛
 االلتزام بالسياسات واإلجراءات الموضوعية :حيقق املدقق الداخلي من أن منتسيب املؤسسة يقومون مباهو مطلوب منهم القيام بيه من إتباع السياسات واخلطط ،اإلجراءات ،والتعليمات ،ويف حالة عدم االلتزام بذلك
فعلى املدقق حتديد أسباب دلك؛
 اكتشاف ومنع الغش واالحتيال :تقع مسؤولية منع الغش واالحتيال على عاتق إدارة املؤسسة ،وعلى املدققالداخلي فحص وتقييم كفاءة وفعالية اإلجراءات املطبقة من قبل اإلدارة للحيلولة دون وقوع الغش وجيب أن تكون للمدقق
الداخلي املعرفة الكلية والكافية بطرق واحتماالت الغش ،ليكون قادرا على حتديد أماكن حدوث الغش واالحتيال.
 .2.2أهمية التدقيق الداخلي :لقد تغري الدور التقليدي للمراجع الداخلي وجتاوز عملية حتديد خماطر نظام
الرقابة الداخلية ليصل إىل القيام بدور استشاري كبري لتطوير وتعديل مؤشرات تشغيل األداء الرئيسية ،وقد بلغت
6
أمهية التدقيق الداخلي ذروهتا يف وقتنا احلايل ،ويعود ذلك إىل األسباب التالية:
 التغلب على الصعوبات التي تترتب على الظروف االقتصادية :وذلك عن طريق تسليط األضواء علىالطريقة اليت يتم هبا إجناز األنشطة والعمليات داخل املنشاة ،فالتدقيق الداخلي تصبح أداة رقابية هامة تساعد
اإلدارة العليا على مواجهة الظروف االقتصادية املعقدة.
 كبر حجم المنشآت وتعدد منتجاتها :فكلما كرب حجم املؤسسة وزاد عدد مستخدمي البيانات احملاسبيةكلما أضحت مهمة مدقق احلسابات أصعب ،وزادت حاجة عمالء املؤسسة إىل بيانات آمنة وموثوق فيها،
حيث أن مصاحلهم ال تسمح هلم باإلنتظار حىت يتم تدقيق القيود من قبل املراجع اخلارجي ،لذا حتتاج تلك
املنشآت إىل أعمال التدقيق الداخلي للتأكد من صحة بياناهتا املالية واحملاسبية أوال بأول ،الستخدام هذه البيانات
يف إختاذ القرارات وترشيدها وبالتايل ميكن وصف هذه األمهية بالرقابة والثقة.
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 تحول المراجعة الخارجية إلى أسلوب المراجعة االختيارية :يعتمد حجم العينة اليت يتم اختيارها يف الغالبعلى مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للمنشأة وتعترب التدقيق الداخلي من املكونات الرئيسية للتنظيم الرقايب الداخلي
ووجودها يكون مطمئن للمراجع اخلارجي أكثر من املنشأة اليت ال يوجد هبا مراجع داخلي ،خاصة وأن املراجع
الداخلي يقيم وسائل الرقابة للتأكد من سالمتها وكفاءهتا ومدى صالحيتها يف املاضي واحلاضر واملستقبل.
 توفير بيانات ومعلومات يمكن االعتماد عليها :يف الغالب اإلدارة العليا للمؤسسة حتصل على املعلوماتمن مصدرين مها :املعلومات من اإلدارات التنفيذية واملعلومات الواردة من تقارير مراجعي احلسابات الداخليني
واخلارجيني ،لذلك فالتدقيق الداخلي ختفض مقدار عدم التأكد لدى مستخدمي املعلومات عن طريق تزويدهم
باملعلومات الكافية ،وبالتايل جتنبهم خماطر اختاذ القرارات واليت ترتبط بتحقيق أهداف معينة وتكون هذه املعلومات
باعثا ودافعا الختاذ موقف مناسب يؤدي إىل جتنب النتائج غري املرغوب فيها.
 إتباع أسلوب الالمركزية اإلدارية :يرتتب على انتهاج أسلوب الالمركزية اإلدارية يف املنشأة الكبرية ضرورةقيام اإلدارة العليا لتلك املنشآت بالتأكد من مدى التزام اإلدارات القطاعية التابعة هلا ملا وضعته من خطط
وسياسات عامة ،وأن تلك اإلدارات حتقق العائد املتوقع منها على رأس املال املستثمر ،وتستخدم مواردها بكفاءة
فعالة ما مل تلجأ بني احلني واآلخر إىل تقسيم أداء تلك اإلدارات وفقا ملعايري األداء املوجودة واليت
وحتقق نتائج ّ
عهدت هبا إىل دائرة التدقيق الداخلي.
 زيادة حاالت فشل المؤسسات وإفالسها :االجتاهات املتزايدة خالل السنوات األخرية واليت تنادي بضرورةحتسني األداء الرقايب للمؤسسات تناول أسباب اهنيار بعض املؤسسات يكمن يف ضعف األداء الرقايب داخل املؤسسة
7
نتيجة وجود قصور يف استقاللية جملس اإلدارة ،أو اخنفاض جودة أداء جلان املراجعة ،أو غياب وظيفة التدقيق الداخلي.
 .3دور المدقق الداخلي في الحد من ممارسات المحاسبة اإلبداعية
إن املسؤولية األساسية للمدقق تتمثل يف أن يوضح يف تقريره رأيه لألطراف املستخدمة للمعلومات
احملاسبية عما إذا كانت القوائم املالية اليت تتضمن مزاعم اإلدارة قد عرضت بشكل صادق وعادل أم ال وكذلك
دون وجود أي جتاوزات أو حتريفات وأهنا ال تتضمن أي ممارسة من ممارسات احملاسبة اإلبداعية.
 .3.1أخالقيات مهنة التدقيق الداخلي
8
وضع معهد املدققني الداخليني أربعة مبادئ أخالقية ،وقد تضمن كل مبدأ جمموعة من القواعد السلوكية كما يلي:
 مبدأ النزاهة .ويتضمن القواعد السلوكية التالية: جيب على املدققني الداخليني أداء عملهم بأمانة وحذر ومسؤولية؛
 جيب على املدققني الداخليني أن حيافظوا على القانون وبتوقعوا اكتشاف أية أفعال بواسطة القانون أو املهنة؛
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 جيب على املدققني الداخليني أن ال يشرتكوا يف أنشطة غري قانونية أو غري معروفة أو معيبة ملهنة التدقيق
الداخلي أو املؤسسة اليت يعملون فيها؛
 جيب على املدققني الداخليني أن حيرتموا ويسامهوا يف حتقيق األهداف الشرعية واألخالقية للمؤسسة اليت يعملون فيها.
 مبدأ الموضوعية .وتضمن القواعد السلوكية التالية: جيب على املدققني الداخليني أن ال يشاركوا يف أية أنشطة أو عالقات رمبا تضعف تقييم غري متحيز؛
 جيب على املدققني الداخليني أال يقبلوا أي شيء رمبا يضعف أو من املفرتض أن يضعف حكمهم املهين؛
 جيب على املدققني الداخليني اإلفصاح عن كل احلقائق املادية اليت عرفوها أثناء قيامهم بواجباهتم واليت إن
مل يفصحوا عنها رمبا تؤدي إىل تشويه تقاريرهم عن األنشطة اليت يدققوهنا.
 مبدأ السرية .وتضمن القواعد السلوكية التالية: جيب على املدققني الداخليني أن يكونوا عقالء بشأن استخدام ومحاية املعلومات املكتسبة أثناء القيام بواجباهتم؛
 جيب على املدققني الداخليني أن ال يستخدموا املعلومات ألي مكسب شخصي أو بأي أسلوب ال يتفق
مع القانون أو يضر باألهداف الشرعية واألخالقية للمؤسسة اليت يعملون فيها.
 مبدأ الكفاءة المهنية .وتضمن القواعد السلوكية التالية: جيب على املدققني الداخليني أن يؤدوا فقط اخلدمات باملعرفة واملهارة الضرورية واخلربة؛
 جيب على املدققني الداخليني أن يؤدوا خدمات التدقيق الداخلي طبقا ملعايري املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي؛
 جيب على املدققني الداخليني أن حيسنوا باستمرار كفاءهتم وفعالية وجودة خدماهتم.
 .3أنواع التدقيق الداخلي:
إن التدقيق الداخلي تؤدي نوعني من اخلدمات منها الوقائية وذلك ألهنا حتمي أموال املؤسسة وحتمي
إسرتاتيجياهتا والنوع الثاين خدمات إنشائية تضمن إتباع املوظفني وعدم إحنرافهم عن املسار احملدد من قبل اإلدارة.
9
ومع ذلك تنقسم التدقيق الداخلي من حيث األعمال اليت يزاوهلا املراجع الداخلي إىل األنواع التالية:
 .1.3التدقيق الداخلي المالي :تعترب املراجعة املالية اجملال التقليدي للتدقيق الداخلي والذي يتضمن القيود احملاسبية
لألحداث االقتصادية اليت حتدث داخل املؤسسة وتدقيقها حسابيا ومستنديا ،مث التحقق من سالمتها وموافقتها
لألنظمة والتعليمات املتبعة والقوانني واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها وذلك إلظهار البيانات بصورة واقعية.
وتتناول املراجعة املالية الداخلية أيضا التحقق من وجود األصول وتوافر احلماية املناسبة هلا من الضياع أو
سوء االستعمال أو االختالس ،وكذلك فحص وتقومي درجة متانة الرقابة الداخلية احملاسبية وكفايتها ومدى
االعتماد على البيانات احملاسبية املولدة داخل املنشأة واليت يعتمد عليها يف اختاذ القرارات.
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 .2.3التدقيق الداخلي المحاسبية :وتشتمل على خطة التنظيم والوسائل واإلجراءات اليت هتتم بصفة أساسية
باحملافظة على أصول املؤسسة ومدى االعتماد على البيانات احملاسبية املسجلة بالدفاتر والسجالت احملاسبية ويتحقق
ذلك عن طريق تصميم نظام فعال ألنظمة الضبط الداخلي وتوفري جهاز كفء للقيام بعمليات التدقيق الداخلي.
 .3.3التدقيق الداخلي اإلدارية :وهي املراجعة اليت تشمل فحص اإلجراءات الرقابية اخلاصة بنواحي النشاطات
األخرى غري الناحية املالية أو احملاسبية ،ولذا فهي تتطلب معرفة السياسات واإلجراءات املطبقة يف املؤسسة.

10

 .3.3التدقيق الداخلي التشغيلي :وهي مراجعة شاملة للوظائف املختلفة داخل املنشأة للتأكد من كفاءة وفاعلية
ومالئمة هذه الوظائف من خالل حتليل اهليكل التنظيمي وتقييم مدى كفاءة األساليب األخرى املتبعة للحكم على
مدى حتقيق أهداف املنشأة من خالل هذه الوظائف والتدقيق الداخلي التشغيلية تعرف أيضا مبراجعة العمليات.
ثانيا :ماهية المحاسبة اإلبداعية ،أنواعها ،طرقها ،وأشكالها
 -1مفهوم المحاسبة اإلبداعية
لقد تعددت التعاريف املقدمة للمحاسبة اإلبداعية نوجزها فيما يلي:
التعريف األول  :تعرف احملاسبة اإلبداعية بأهنا " عبارة عن حتويل أرقام احملاسبة املالية عما هي عليه فعال إىل ما
يرغب فيه املعدون من خالل االستغالل أو االستفادة من القوانني املوجودة بعضها أو مجيعها".

11

التعريف الثاني  :على أهنا " إتباع بعض التحايالت احملاسبية جلعل املؤسسة تبدو بشكل وصورة أفضل من الواقع،
سواء كان ذلك من حيث قوة مركزها املايل أو احلجم أرباحها الصافية أو وضعها التنافس واملايل والتشغيلي".

12

التعريف الثالث  :احملاسبة اإلبداعية هي إتباع بعض احليل واألساليب احملاسبية جلعل املؤسسات تبدو بشكل

وصورة أفضل من الواقع ،سواء كان ذلك من حيث قوة مركزها املايل و/أو حجم أرباحها الصافية و/أو وضعها
13
التنافسي واملايل والتشغيلي.
التعريف الرابع :هي جمموعة من األساليب واإلجراءات اليت يعتمدها احملاسب لتحقيق مصلحة أصحاب املصاحل
باملؤسسة وللمحاسبة اإلبداعية مظهر قانوين يصادق عليه مدقق احلسابات اخلارجي وينتج عنه االستفادة من
الثغرات والقوانني والبدائل املتاحة يف معايري احملاسبة املعتمدة،ومظهر غري قانوين ينتج عن تواطؤ مدقق احلسابات
14
اخلارجي ويتضمن تالعب وحتريف يف األرقام احملاسبية.
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

171

دور المعايير الدولية للتدقيق والتدقيق الداخلي الكفؤ في حد من التأثير السلبي لممارسات
المحاسبة اإلبداعية
د .محمد لزرق ود .جمال تركي قوديح

من التعاريف السابقة يمكن استخالص ما يلي:
 احملاسبة اإلبداعية شكل من أشكال التالعب واالحتيال يف مهنة احملاسبة . ممارسات احملاسبة اإلبداعية تعمل على تغيري القيم احملاسبية إىل قيم غري حقيقية . -ممارسات احملاسبة اإلبداعية تنحصر يف إطار ممارسة اخليار بني املبادئ واملعايري والقواعد احملاسبية املتعارف

عليها ،وبالتايل فهي ممارسات قانونية .

 -أن ممارسي احملاسبة اإلبداعية غالباً ما ميتلكون قدرات مهنية حماسبية عالية متكنهم من التالعب بالقيم

وحتوي هلا وحتويرها بالشكل الذي يرغبون فيه.
 .2خصائص المحاسبة اإلبداعية

تتمتع احملاسبة اإلبداعية جبملة من اخلصائص ميكن إجيازها يف النقاط التالية: 6
 العقلية احملاسبية واملالية املتسائلة واخلالقة؛ قدرة احملاسب على التحليل والتجميع؛ قدرة احملاسب على التخيل واحلدس؛ أن يتمتع احملاس بالشجاعة والثقة بالنفس؛ اعتماد احملاسب على التعليمات املبنية على احلقائق العلمية وليس التعليمات املستمدة من املراكز اإلدارية؛ النقد الذايت ،فاحملاسب املبدع هو الذي يستطيع تطوير ذاته من حيث النقد والتهذيب والتقومي لألفكارواملعلومات ووسائل التحليل اليت يستخدمها.
 .3دوافع المحاسبة اإلبداعية:
تتمثل دوافع احملاسبة اإلبداعية يف النقاط التالية:15
 -التهرب الضريبي :يعد التهرب الضرييب من الدوافع اإلدارة الرئيسية ،الستخدام احملاسبة اإلبداعية ،وذلك

مبوافقة املالكني والتعاون مع مدقق اخلارجي.

 تحقيق مكاسب شخصية  :تعترب املكاسب الش خصية من أهم دوافع اإلدارة الستخدام احملاسبة اإلبداعيةبالتعاون مع املدقق اخلارجي ويكون أحيانا على حساب االقتصاد واجملتمع ككل.
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 الحصول على تمويل والمحافظة عليه :غالبا ما تسعي املؤسسة إىل حصول على متويل بأشكاله املختلفة،عندما تعاين املؤسسات من مشاكل يف الس يولة ،تلجا إىل استخدام أساليب احملاسبة اإلبداعية لتحسني نتيجة
النشاط واملوقف املايل حماسبيا وليس حقيقيا لتحقيق شروط التمويل املفروضة من املؤسسات املالية.
إظهار الوضع املايل للشركة بشكل أفضل مما هو عليه يف الواقع :إن اعتقاد بعض املدراء أن املستثمرون
يركزون فقط على النتائج املالية يف ا| ألمد القصري ،دفعهم إىل السعي لتعديل األرباح من خالل استخدام
التقنيات الشرعية للمحاسبة اإلبداعية.
ثالثا -المعايير الدولية للمراجعة الداخلية
ال تزال اجلهود تبذل لتطوير مهنة التدقيق الداخلي من قبل القائمني على هذه املهنة من جهات رمسية
وغري رمسية ،واملعايري الدولية للمراجعة الداخلية متّ وضعها من قبل معهد املراجعني الداخليني األمريكي (.)I.I.A
تضمنت هذه املعايري سنة  8791قائمة مبسؤوليات املراجع الداخلي باإلضافة إىل التعريف مبهنة التدقيق الداخلي
والتعريف بأمهية تلك املعايري ومت تطوير هذه املعايري من خالل إدخال تعديالت عليها ويف سنة  0222مت وضع
دليل ألخالقيات مهنة التدقيق الداخلي ،وتعترب هذه املعايري األكثر شيوعا وتطبيقا يف العامل ،حيث تشكل أدلة
فعال.16
إرشادية متكاملة تساعد يف ضمان تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي بشكل ّ
وهذه املعايري تعرف بأهن ا األاماط اليت جيب أن حيتذي هبا املراجع أثناء أدائه ملهنته واليت تستنتج منطقيا من

املفاهيم اليت تدعمها 17.وقد مت وضع معايري للمراجعة الداخلية مبراعاة لالعتبارات اآلتية:18

 -إختالف املعلومات املالية اليت يتم مراجعتها سواء يف شكلها أو يف مضموهنا من دولة إىل أخرى وفقا لتباين

أنظمتها ولوائحها املتحكمة يف إعدادها ،بإختالف املمارسات املهنية املتبعة.

 عدم هيمنة املعايري على األنظمة احمللية املتحكمة يف مراجعة القوائم املالية يف دولة معينة وذلك إلضفاءصفة املرونة عليها من جهة ،وإمكانية احلصول على قبول إختياري على نطاق واسع من جهة أخرى.
 العمل بدستور إحتاد احملاسبني الدوليني وإلزام األعضاء يف االحتاد بتطبيق معايري املراجعة الدولية. -تطبيق املعايري على املراجعة املستقلة اليت هتدف إىل الفحص الفين احملايد للقوائم املالية للمؤسسة.
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ومت تقسيم معايري املراجعة إىل مخسة أقسام تعطي اجلوانب املختلفة للمراجعة الداخلية تتمثل يف:19
 -االستقاللية :حىت يكون املراجع الداخلي مستقال عن األنشطة اليت يقوم مبراجعتها يتطلب األمر أن يكون

الوضع التنظيمي لقسم التدقيق الداخلي يتمتع باستقاللية كافية ألداء املسؤوليات املنوطة هبا.

 العناية المهنية :جيب أن يتمتع كل من يف قسم التدقيق الداخلي بالتأهيل العلمي والعملي للقيام بعمليةاملراجعة يف صورهتا الصحيحة ،مع بذل العناية الكافية لإللزام مبعايري سلوك املهنة ومهارات التعامل مع األفراد
والقدرة على االتصال بفاعلية.
 نطاق العمل :جيب أن يتضمن نطاق عمل التدقيق الداخلي فحص وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابةالداخلية داخل التنظيم والتأكد من جودة األداء لكل املسؤوليات.
 -أدوات عمل المراجعة :جيب أن تتضمن أعمال املراجع كل من التخطيط لعملية املراجعة ،فحص وتقييم

املعلومات والتقارير عن النتائج ومتابعة التوصيات ،وهنا من أجل مساعدة املستويات اإلدارية املختلفة على إختاذ
القرارات والتدابري الصائبة مث املساعدة على متابعة القرارات واإلجراءات املتخذة.
 إدارة قسم المراجعة :تقتضي معايري التدقيق الداخلي ضرورة أن يكون لدى املشرف على قسم التدقيقالداخلي تعيني من اإلدارة العليا ،وتكون لديه الئحة بأهداف وسلطات ومسؤوليات القسم ويضع برناجما الختيار
وتطوير املوارد البشرية يف قسم التدقيق الداخلي.
ولقد أدى التطور يف مفهوم التدقيق الداخلي إىل إعادة هيكلة املعايري املرتبطة هبا ،واليت وضعت سنة
 ،0222لتصبح نافذة اعتبارا من سنة  ،0222من طرف معهد املراجعني الداخليني األمريكي وصنفت إىل
املعايري العامة اليت حتدد خصائص ومواصفات اجلهة أو الشخص القائم بعملية التدقيق الداخلي ،ومعايري األداء
اليت تتعلق بتخطيط عملية املراجعة وتوصيل النتائج بطريقة سليمة وفحص البيانات والتأكد من صحتها وإعداد
الت قارير بصورة جيدة ،حيث يتوافق هذا املفهوم احلديث للمراجعة الداخلية مع إدارة املخاطر وعملية احلوكمة
والدور االستشاري للمراجع.
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الخاتمة
انطالقا مما سبق ميكن القول بأن استخدام احملاسبة اإلبداعية ،يتطلب توفري معايري كفيلة للكشف عن
حاالت التالعب والفساد ،حيث أن من يقوم بعمل التالعبات أو املمارسات احملاسبية اإلبداعية من احملاسبني من
هو على مستوى عال من احلرفية واالبتكار االنتهازي ودلك عن طريق تطبيق مبادئ التدقيق الداخلي اليت تؤدي
إيل حماربة الفساد اإلداري واالقتصادي ،لتحقيق استمرارية واستقرار املؤسسة.
ويف األخري مت التوصل من خالل هذه الورقة البحثية إيل مجلة من التوصيات واملقرتحات تتمثل يف :
 وجوب توفر الكفاءة ومعرفة املدقق الداخلي باملعايري الدولية للحد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية؛ -تعترب عملية مكافحة احملاسبة اإلبداعية من األمور الصعبة واملعقدة ولكنها ممكنة ،وهلذا فأن على املهتمني

يف هذا اجملال السعي باستمرار لكشف تلك املمارسات ومن مث احملاولة للحد منها؛

 ضرورة وحتمية التكوين املدققني الداخليني دوريا عن أهم طرق واملعايري التدقيق اجلديدة للحد من استعمالأساليب احملاسبة اإلبداعية؛
 -توعية املدققني الداخليني بضرورة االلتزام بأخالقيات مهنة التدقيق وعدم التسامح مع احملاسبني املمارسني

للمحاسبة اإلبداعية؛

 -ضرورة تثقيف املدققني الداخليني بكافة األساليب واملمارسات احملاسبية اليت يستخدمها احملاسب اإلبداعي

ودلك عن طريق التدريب من طرف خرباء على مستوي عال.

 -محاية وإلزام املدققني الداخليني بأجراء فحص مفاجئ للعمليات احملاسبية.
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الهوامش
 1أمني السيد أمحد لطفي ،مراجعة خمتلطة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،5002 ،ص.89 :
 2فروم حممد صاحل وأخرون ،دور التدقيق الداخلي يف ضبط األداء املايل واالداري للشركات ،ملتقي جامعة سكيكدة أكتوبر .5000
 3حممد فضل مسعد ،خاتد راغب اخلطيب ،دراسة معمقة يف تدقيق احلسابات ،دار كنوز املعرفة العلمية ،األردن ،5008 ،ص .509

- IFACI: Institut Français de l’Audit et du Control Interne.

 4حممد بوتني ،املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق ،ديوان املطبوعا ت اجلامعية ،اجلزائر ،5009 ،ص.02 :
 5حممد فالق ،التدقيق الداخلي وعالقته بضبط اجلودة يف املؤسسات العمومية االقتصادية ،ملتقي جامعة سكيكدة5000 ،
 6حممد بوتني ،املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق ،ديوان املطبوعا ت اجلامعية ،اجلزائر ،5009 ،ص.52 :
 7فتحي رزق السوافريي وآخرون ،االجتاهات احلديثة يف الرقابة والتدقيق الداخلي ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر ،مصر ،5005 ،ص.52 :
 8أمحد حلمي مجعة ،االجتاهات املعاصرة يف التدقيق والتأكيد ،ط ،0دار الصفاء ،عمان ،5008 ،ص 25

 9أمحد صاحل العمرات ،التدقيق الداخلي :اإلطار النظري واحملتوى السلوكي ،دار البشري للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،0888 ،ص.25 :
 10عبد السالم الشتوي ،املراجعة معايري وإجراءات ،دار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن ،مصراتة ،ليبيا ،0880 ،ص.00 :
 11فداوي فريد أمينة ،دور ركائز حوكمة الشركات يف احلد من ممارسات احملاسبة االبداعية ،جملة اجلامعة ،العدد  ،5005 ،05ص 520
 12بن حواس كرمية ،واقع ممارسة احملاسبة االبداعية يف املؤسسة االقتصادية من وجهة نظر املدقق اخلارجي ،ملتقي جامعة البليدة.5002 ،
 13عمورة مجال ،مداخلة بعنوان دور وأمهية احملاسبة اإلبداعية يف عملية اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية واملالية،جامعة البليدة،
 08-09ماي  ،5000ص.09 :
 14سيد عبد الرمحن،دور تطبيق حوكمة الشركات يف ممارسة أساليب احملاسبة اإلبداعية ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
العدد  ،5005 ،05ص.8 :
 02حممد مطر احلليب ،دور املدقق احلسابات يف احلد من آثار احملاسبة اإلبداعية ،ورقة حبثية اىل مؤمتر العلمي ،جامعة الزرقاء،
األردن.5005 ،
 05جعارات خالد مجال ،ملتقي جامعة أم البواقي ،دور املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  IFRSوالتدقيق الداخلي يف ضبط
ممارسات احملاسبة اإلبداعية.5002 ،
 17وليام توماس ،أمرسون هنكي ،املراجعة بني النظرية والتطبيق ،ترمجة :أمحد حجاج ،كمال الدين سعيد ،دار املريخ ،السعودية،
 ،0898ص.25 :
 18أمحد أمني السيد لطفي ،معايري املراجعة والتأكد الدولية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،5009 ،ص00. :
 08عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون ،املراجعة التشغيلية والرقابة الداخلية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر ،5009 ،ص.502 :
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واقع تقارير المراجعة في الجزائر في ظل اإلصالحات
د .خديجة هاجر دويدي
hadjer_prof@yahoo.fr

جامعة امحمد بوقرة ببومرداس

د .فيصل سعدي
sadifaycal@yahoo.fr

جامعة امحمد بوقرة ببومرداس

مقدم ـ ــة
مرّ إقتصاد اجلزائر بعدة تطوراتّ،بداية بالتوجه االقتصادي املغلق ذو الطبيعةّاإلشرتاكية ّّوالتسيريّاملركزيّ،
إىل االنفتاح عل العامل اخلارجي ّ ّوتبين إقتصاد السوق .و خالل هذه ّالفرتة ّسنت ّاجلزائر جمموعة ّمن القواننيّ
ّوالتشريعات تتوافق ّّوالبيئة االقتصاديةّ ّ،ومن بنيّهذهّالقواننيّوالتشريعات املنظمة للحياةّاالقتصادية جندّالقوانني
املتعلقةّمبهنة املراجعةّّوالعملّاحملاسيبّ.حيثّيفّهذاّالسياقّمتّحتينيّمناذجّتقدميّتقاريرّاملراجعةّ.
فيُنظر إىل تقارير املراجعة على أهناّاملنتج النهائي لعملية مراجعة القوائم املالية السنوية للمؤسسةّ،وهيّوسيلة أوّأداة
لتوصيل الرأي الفين احملايد ملراجع احلسابات على القوائم املالية جمال املراجعة إىلّاجلمهورّاملعينّهباّمنّجملسّاإلدارة،
املستثمرون ،الدائنون ،البنوك ... ،وجيب أن تكون تقاريرّاملراجعة ملكاّ للمراجع الذي بذل عناية مهنيةّفائقة يف
إعدادها ،متبعاّ يف ذلك معايري إعداد التقريرّاملعمولّهباّ.
ميكننا طرح اإلشكالية األساسية التالية:
ما واقع تقارير المراجعة في الجزائر في ظل اإلصالحات؟
إىلّاحملورينّاملوالينيّ:
ّ
وقصدّمعاجلةّهذهّاإلشكاليةّارتأيناّتقسيمّموضوعّالبحثّ
 اهليئاتّاملشرفةّعلىّاملراجعةّبعدّالقانونّ10-01 -تقاريرّاملراجعةّاخلارجيةّيفّاجلزائر

واقع تق ارير المراجعة في الجزائر في ظل اإلصالحات
د .خديجة هاجر دويدي و د .فيصل سعدي

المحور األول :الهيئات المشرفة على مهنة المراجعة بعد قانون ّ11-11
تعد مهنة حمافظ احلسابات من املهن القدمية ،نظمها القانون الفرنسيّالصادرّعامّّ 0681ولكنّحمافظواّ
احلسابات يف ذلك الوقت مل يتمتعوا باستقاللية وال بسلطة حقيقيةّوال بنفوذ ألنّالقانونّكانّينظر إليهم على أهنمّ
جمرد أتباع للجمعيات العمومية ،ال يتطلب منهم امتالك مؤهالت ّعلمية ّملمارسة ّمهنتهم ،وبصدور قانون
1966صححت هذه الوضعية ومهدت الطريق حملافظوا احلساباتّللقيامّمبهامهمّعلى أحسن وجهّ1.
وتعترب سنة  1970مبثابة نقطة حتول للمؤسسات اإلقتصادية العمومية اجلزائريةّ،فلقدّمتّتكريس أول مراقبةّ

للشركات الوطنيةّ2مبوجب األمرّ011/ 69املؤرخّيفّّ0181/01/10املتعلقّبقانونّاملاليةّلسنةّّ0111حبيثّ
نصت املادة  39منه على ما يلي" :يكلف الوزير املكلفّباملاليةّوالتخطيطّبتعني حمافظني ّللحسابات يف الشركاتّ
الوطنية ،املؤسسات العمومية ذات الطابع االقتصادي والتجاري ،ويف الشركات اليت متلك فيها الدولة أو هيئة عامة
حصة يف رأمساهلا بغية ضمان انتظاميةّونزاهةّحساباهتاّوحتليل حالتها األصوليةّّواخلصومية"ّ.
ّوبعد اإلصالح احملاسيب الذي باشرته اجلزائر ّّوبالتايل تقسيم اهليئة املكلفة بتسيري ّّوتنظيم ّاملمارسني للمهنةّ،
لوزارة املالية اليت كانت قد فقدهتا بعد صدورّالقانونّّ.16-10صدرّالقانون-01ّ3
ّوإعادة الكثري من الصالحيات ّ
ّ 10املؤرخّيفّّ 11جوانّّ 1101واملتعلقّمبهنّاخلبريّاحملاسبّوحمافظّاحلساباتّواحملاسبّاملعتمدّّ ،ويهدف هذا
القانون إىل حتديد شروط ّوكيفيات ممارسةّمهنّاحملاسبةّ،كما نصت املادة الرابعة من القان ّون بإعادة هيكلة اجمللس الوطين
للمحاسبةّّوالذي يكونّحتتّسلطةّوزير املاليةّّويتوىل مهام االعتمادّّوالتقييس احملاسيبّّوتنظيمّ ّومتابعة املهن احملاسبية.
أدت اإلصالحات اليت متت على مستوى مهنة املراجعة ّّواحملاسبة ّّواملتمثلة أساسا يفّتطبيقّالنظامّاحملاسيبّ
املايلّّ ّSCFوإصالح مهنة املراجعة إىل إحداث تغيريات مهمة علىّطبيعةّوتشكيلةّاهليئاتّاملهنيةّاملشرفةّعلى مهنة
املراجعةّ.حيث ظهرت هيكلية جديدة هلاّّ،ويف ماّيليّأهمّهذهّالتغرياتّ4ّ:
أوال :على مستوى المجلس الوطني للمحاسبة
حسب املادةّّ 01من املرسوم التنفيذيّّ 12-00املؤرخّيفّّ 11جانفي ّّ،1100تتمثلّمهامّاجمللسّ
فيما يتعلق باالعتماد يف ماّيليّ:
 استقبال طلبات االعتمادّّوالتسجيل يف املصفف الفوطين للخفربا احملاسفبنيّّوالغرففة الوطنيفة حملفافظيّاحلسفاباتّّواملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين؛
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-

استقبال الشكاوىّّوالفصل فيها؛
تنظيم مراقبة جودة أدا املهنينيّ ّوبرجمتها؛
استقبالّ ّودراسة مشاريع قوانني أخالقيات املهنةّ ّوعرضها للموافقة

ثانيا :على مستوى المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
تضمنتّالتعديالتّاجلديدةّالفصلّبنيّاملهنّالثالثّبإنشا ّثالثةّجمالس وطنية هلا عالقةّمباشرة باجمللسّ
الوطين للمحاسبةّّواملتمثلةّيف:
-

المصف الوطني للخبراء المحاسبين
ّ

)(L’ordre national des expert comptables

-

الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

)(La chambre national des cac

-

المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين) (L’organisation National des Comptables agrées

ثالثا :الجهات المكلفة بالمراجعة الخارجية القانونية
تتمثلّاجلهاتّاملكلفةّباملراجعةّاخلارجيةّيفّاجلزائرّيفّ:
.1

محافظ الحسابات:

يعد ّحمافظ ّاحلسابات ّيف ّمفهوم ّالقانون ّّ 10-01كل ّشخص ّميارس ّبصفة ّعادية ّبامسه ّاخلاص ّحتتّ
مسؤوليتهّ،مهمةّاملصادقةّعلىّصحةّحساباتّالشركاتّواهليئاتّوانتظامهاّومطابقتهاّألحكامّالتشريعّاملعمولّبهّ.
.1

الخبير المحاسبي:

يعد ّخبرياّ ّحماسباّ ّيف ّمفهوم ّالقانون ّّ ،10-01كل ّشخص ّميارس ّبصفة ّعادية ّبامسه ّاخلاص ّوحتتّ
مسؤوليتهّمهمةّتنظيمّوفحصّوتقوميّوحتليلّاحملاسباتّ ّوخمتلفّأنواعّاحلساباتّللمؤسساتّّواهليئاتّيفّاحلاالتّ
اليتّنصّعليهاّالقانونّواليتّتكلفهّهذهّاملهمةّبصفةّتعاقديةّخلربةّاحلساباتّ.
.1

المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين

مت إنشا املنظمة حسب املادةّّ 10منّالقانونّّّ 16-10واليت تتمتع بالشخصية املدنية ّّوجتمعّاألشخاصّ
الطبيعيني أو املعنويني املؤهلني ملمارسة املهن حسب شروطّالتنظيمّّ،وتكلفّاملنظمةّحسب املوادّّ00-01-11بفّ:
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 إعداد النظام الداخلي للمنظمة الذي حيدد على اخلصوص شروط التسجيلّّواإليقافّّوالشطبّمنّجدول املنظمة؛ التأكد من نوعية األدا املهينّّواألشغال اليت ينجزها األعضا ّ ّوذلك بالتأكدّمنّاحرتامّأخالقيات؛ املهنةّّوالقواننيّّوالتنظيمات املعمول هبا.المحور الثاني :تقارير المراجعة الخارجية في الجزائر
ماهية تقارير المراجعة الخارجية
يُنظر إىل تقارير املراجعة على أهناّاملنتج النهائي لعملية مراجعة القوائم املالية السنوية للمؤسسةّ،وهيّوسيلة
أوّأداة لتوصيل الرأي الفين احملايد ملراجع احلسابات على القوائم املالية جمال املراجعة إىلّاجلمهورّاملعينّهباّمنّجملسّ
اإلدارة ،املستثمرون ،الدائنون ،البنوك ... ،وجيب أن تكون تقاريرّاملراجعة ملكاّ للمراجع الذي بذل عناية مهنيةّفائقة
يف إعدادها ،متبعاّ يف ذلك معايري إعداد التقريرّاملعمولّهباّ.
أوال :خصائص تقارير المراجعة الخارجية
تتصف تقارير املراجعة اخلارجية جبملة من اخلصائص نلخصها فيما يلي:5

 يعترب تقرير مراجع احلسابات وسيلة االتصال الرئيسية بينه وبني خمتلف املستخدمني من أصحابّاملصلحة يف املؤسسة؛ّ -من الضروري إعداده يف وقت مبكر بعد إقفال حسابات املؤسسة كلما كان ذلك ممكنا؛

 -جيب أن يكون التقرير منظماّ ومعروضاّ بطريقة سليمة ،وينطوي على احلقائق اهلامة واملعربةّواملفيدة؛

 -ال ينبغي أن يشمل التقرير على أي مالحظات غامضة ،إمنا جيب أن تكون العبارات خمتصرةّوشاملة؛

 ومن الطبيعي أن تكون مجيع العبارات الواردة يف تقرير املراجع حقيقية ومدعمة بأوراقّملراجعة الفيتّحيفتفظّهبفاّومعروضة بطريقة متنع أي تأويل أو حتريف غري مقصود.
ثانيا :مكونات التقرير النموذجي
جيب أن يتضمن تقرير مراجع احلسابات عن مراجعة القوائم املالية العناصر الرئيسية التايلّ:6

 -عنوان التقرير؛

 -املوجه إليهم التقرير؛

 الفقرة االفتتاحية أو التمهيدية؛فقرة النطاق؛
 ّ -فقرة الرأي؛
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 -تاريخ التقرير؛

 عنوان املراجع؛-

توقيع املراجع.

ثالثا :المعايير الدولية لتقارير المراجعة الخارجية
باعتباره آخر مرحلة من عملية التدقيقّ،يصدر املدقق تقريره النهائي لألطراف الطالبةّلهّ،وله يفّذلك أن يتقيد
جبملة من املعايري الدولية للتدقيق وهيّ:
أوال ISA 700 :تقرير المدقق عن القوائم المالية

7

يتضمن تقرير املدقق العناصر األساسية اآلتية مدرجة حسب طريقة عرضها املألوفّ:
 العنوانّّ:جيبّأنّيكونّلتقريرّاملدققّعنوانّ،مثالّ(ّ:تقريرّحمافظّاحلسابات)؛ اجلهة اليت يوجه إليها التقرير(املسامهني جملس اإلدارة)؛ الفقرة التمهيدية  :وفيها يتم حتديد عنوان كل عنصر من البيانات املاليفة ،كمفا يفتم حتديفد التفاريخّوالففرتة الفيتتغطيها البيانات املالية مع اإلشارة إىل ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة.
 فقرة النطاق (شرح لطبيعة عملية التدقيق) اإلشارة إىل املعايري الدولية للتدقيق أو املعايري الوطنية أو املمارسات املناسبة ؛ وصفف العمفل الفذي قفام املفدقق باجنفازه وانفه تضفمن" فحصفا علفى أسفاس االختبفار ألدلفةّتؤيفدّمبفال وافصفاحات القفوائم املاليفةّ،تقيفيم املبفاد احملاسفبية املسفتخدمة يف إعفدادّالقفوائمّاملاليفة ،تقيفيم
التقديرات املهمة اليت قامت هبا اإلدارة عند إعداد القوائم املاليةّ،تقييمّطريقة عرض القوائم املالية ككل.
 جيب أن تتضمن بيانا من املدقق بان عملية التدقيق قد وفرت أساسا معقوال للرأي الذي مت إبداؤه؛ أن ينص بشكل واضح على رأي املدقق فيما إذا كانت القوائم املالية تعرب بصورة حقيقيةّوعادلفة وفقفا إلطفارالتقارير املالية ،إضافة إىل إشارته أينما كان مناسبا فيما إذا كانت القوائمّاملالية ملتزمة باملتطلبات القانونية.
 جيفب علفى املفدقق أن يفؤرخ التقريفر بتفاريخ إكمفال عمليفة التفدقيقّ،ومبفا أن مسفؤوليةّاملفدقق هفيّتقفدمي تقريفرحول القوائم املالية املعدة واملقدمة من اإلدارةّ،جيب عليه عدم إصدارّتقريره بتاريخّيسبق تفاريخ توقيفع وموافقفة اإلدارة
على تلك القوائم املالية ؛
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 جيب أن يتضمن التقرير اسم موقع حمددّ،وهو عفادة املدينفة الفيت يفدير فيهفا املفدقق مكتبفهّاملسفؤول عفن عمليفةالتدقيق تلك ؛
 أن يوقع التقرير باسم مؤسسة التدقيق أو االسم الشخصفي للمفدقق أو بكالمهفاّ،ويوقفع عفادة باسفمّاملؤسسفةبالنظر الفرتاض أن املؤسسة مسؤولة عن عملية التدقيق.
أ ISA 701 .التعديالت على تقرير المدقق المستقل
يتم التعديل بإضافة فقرة إلبراز موضوع هامّيتعلق بالكيان مثال على ذلك  :يف رأينا أنه بإستثنا عدمّذكر
املعلومات اليت تشملها الفقرة السابقةّفإن البيانات املالية تعطي رأيا صحيحا وعادال للمركزّاملايل وتدفقاهتا النقدية
للسنة املنتهية يف ذلكّالتاريخ حسب املعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةّ.
ب ISA 710 .المعطيات المقارنة
إن إختالف الرأي أو تغريه من سنة ألخرى يلزم املدقق احلايلّاإلفصاح عن األسباب اجلوهريةّإلختالف
الرأي يف فقرة الرأيّّ.
ج ISA 720 .المعلومات األخرى في المستندات التي تحتوي على بيانات مالية مدققة

8

قد تصدر املؤسسة وثيقة سنوية تتضمن قوائمها املالية املدققة وتقرير املدقق حوهلاّ ،وقد ّتضيف إليه
معلومات أخرى تتضمن تقرير اإلدارة عن العمليات وامللحقات املالية أو أية معلوماتّمالية أو إدارية ذات عالقة
بالقوائم املالية املنشورةّ،وال بد عند ذلك من اطالع املراجع على هذهّاملعلومات وما شاهبها وقد يكون مسؤوال عن
تدقيقها أيضا يف بعض احلاالتّ.
يف مجيع األحوال على املدقق أخذ هذه املعلومات األخرى باالعتبار ،نظرا الن مصداقية القوائمّاملالية قد
تضعف بسبب التناقضات اليت قد توجد بني القوائم املالية املدققة واملعلومات األخرىّ.
د.

ISA 800:

تقرير المدقق عن مهام التدقيق ذات األغراض الخاصة

9

يهدف هذا املعيار إىل وضع القواعد واإلرشادات خبصوص ارتباطات التدقيق ذات الغاياتّاخلاصة مبا يف ذلكّ:

 القوائم املالية املعدة وفقا ألساس حماسيب متكامل غري معايري احملاسبة الدولية أو املعايري الوطنية أو املباد املقبولة عموما؛ حساباتّمعينةّ،عناصرّحساباتّأوّبنودّالقوائمّاملاليةّ؛ مدىّااللتزامّبالعقودّاملتفقّعليهاّ؛ -القوائمّاملاليةّامللخصةّ.
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البدّأنّيكونّهناكّاتفاقّمعّالعميلّيوضحّطبيعةّاملهمةّبدقةّوشكلّوحمتوىّالتقريرّ،وذلكّقبلّالقيامّباملهمةّ.
كذلك عند ختطيط املدقق لعملهّ ،ال بد أن يكون واضحا له اهلدف من استخدام املعلومات اليتّكلفّ
إعداد تقرير عنها ومن الذي يستخدمهاّ،وجيب أن يشري يف تقريره إىل الغرض الذي متّإعدادّالتقرير منّأجلهّ،وأن
يشري كذلك إىل أي قيود يراها على توزيعهّ.
رابعا :معايير تقارير محافظ الحسابات
طبقاّألحكام ّاملادةّّ 1منّاملرسومّالتنفيذيّرقمّّ 111-00املؤرخّيفّّ 18مايّّ 1100الذيّحيددّ
معايريّتقاريرّحمافظّاحلساباتّوأشكالّوأجالّإرساهلاّ،وبنا اّعلىّاملادةّّ01-100مكررّمنّالقانونّالتجاريّ
اليتّتنصّعلىّحمافظّاحلساباتّبعدّإمتامّمهمتهّبتقدميّتقريرّشاملّيشرحّيفّكلّاألعمالّاليتّقامّهباّبصفةّ
خمتصرةّ،ويشهدّعلىّأنّاحلساباتّاليتّفحصهاّتستويفّصفةّالشرعيةّوالصراحةّطبقاّللقانون.
أنواع معايير تقارير محافظ الحسابات:11،10
 .1معيار تقرير التعبير عن الرأيّ:
يقومّحمافظ ّاحلساباتّبإعدادّتقريرّعامّللتعبريّعنّرأيهّ،يبنيّفيهّأدا ّمهمتهّباملصادقةّبتحفظّأوّبدونّ
حيددّحمافظّاحلساباتّماّإذاّ
ّ
حتفظّحولّمدىّصحةّوسالمةّالقوائمّاملاليةّ،أوّعندّاالقتضا ّرفضّاملصادقةّاملربرّ .
كانتّاحلساباتّالسنويةّقدّمتّإعدادهاّطبقاّللقواعدّواملباد ّاحملاسبيةّاملنصوصّعليهاّيفّالقانونّرقمّّ00-11
املؤرخ ّيف ّّ 10نوفمرب ّّ 1111املتضمن ّالنظام ّاحملاسيب ّاملايلّ .تتضمن ّاحلسابات ّالسنوية ّاخلاضعة ّلتعبري ّحمافظّ
احلساباتّعنّرأيهّ،كلّمنّامليزانيةّوحسابّالنتائجّوجدولّتدفقاتّاخلزينةّوجدولّتغريّرؤوسّاألموالّاخلاصةّوكذاّ
امللحقّ،ويتمّتوقيعّالقوائمّاملاليةّمنّقبلّمسؤولّجهازّالتسيريّاملؤهلّ،مثّيتمّتأشريهاّمنّقبلّحمافظّاحلسابات.
الّيسريّرأيّحمافظّاحلساباتّ،إالّعلىّحساباتّالسنةّاملاليةّاملعنيةّ،حىت ّوأنّكانتّتتضمنّإشارةّ
إىلّرقمّالسنةّاملاليةّالسابقةّ،بالنسبةّلكلّقسمّ،كماّنصّعليةّالقانونّرقمّّ 00-11املؤرخّيفّّ 10نوفمربّ
ّ1111املتضمنّالنظامّاحملاسيبّاملايلّ.
جيبّأنّيتضمنّالتقريرّالعامّللتعبريّعنّرأيّحمافظّاحلساباتّحولّاحلساباتّالفرديةّ:

 -اسمّوعنوانّحمافظّاحلساباتّورقمّاعتمادهّورقمّالتسجيلّيفّاجلدول،

 عنوانّيشريّإىلّأنّاألمرّيتعلقّبتقريرّحمافظفةّاحلسفاباتّلكيفانّحمفددّبوضفوحّوأنفهّ فصّسفنةّماليفةّمقفلفةّبتاريخّإلقفالّدقيق.
يتمحورّهذاّالتقريرّحولّجزئنيّ:
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الجزء األول :التقرير العام للتعبير عن الرأي

مقدمة:
يفّمقدمةّالتقريرّ،يقومّحمافظّاحلساباتّبفّ:

 التذكريّبطريقةّوتاريخّتعيينه، -التعريفّبالكيانّاملعين،

 -ذكرّتاريخّإقفالّالسنةّاملاليةّاملعنية،

 اإلشارةّإىلّأنّالقوائمّاملاليةّقدّمتّوقفهاّمنّطرفّاجلهازّاملؤهلّيفّالكيان، التذكريّمبسؤوليةّاملسريينّاالجتماعينيّعندّإعدادّالقوائمّاملالية، -التذكريّمبسؤوليتهّيفّالتعبريّعنّرأيهّحولّالقوائمّاملالية،

 حتديدّإذاّمتّإرفاقّالتقريفرّبامليزانيفةّوجفدولّحسفابّالنتفائجّوجفدولّتفدفقاتّاخلزينفةّوجفدولّتغفرياتّرأسّاملالّوكذاّامللحقّعندّاالقتضا ّ.
الرأي جول القوائم المالية:
يقومّحمافظّاحلساباتّضمنّهذاّالقسمّ:

باإلشارةّإىلّأهدافّوطبيعةّمهمةّاملراقبةّ،مفعّتوضفيحّأنّاألشفغالّالفيتّأجنزهفاّقفدّمتفتّطبقفاّملعفايريّاملهنفةّ
ّ
وأهناّتشكلّقاعدةّمنطقيةّللتعبريّعنّرأيهّحولّالقوائمّاملاليةّ،وهذاّحسبّاحلاالتّالتالية:

 رأي بالقبول :يتمّالتعبريّعنّالرأيّبالقبولّمنّطرفّحمافظّاحلساباتّمنّخاللّمصادقتهّعلىّالقوائمّاملالية بأهناّمنتظمةّومعدةّوفقاّللقواعدّواملباد ّاحملاسبيةّاملعمولّهباّواليتّتقدمّصورةّمطابقةّللوضعيةّاملاليةّللكيانّعندّهنايةّالدورةّ.

 رأي بتحفظّ:يتمّالتعبريّعنّالرأيّبتحفظّ(أوّبتحفظات)ّمنّخفاللّمصفادقةّحمفافظّاحلسفاباتّبفتحفظّعلففىّالقفوائمّاملاليفةّبأهنففاّمنتظمففةّوصففادقةّيفّمجيففعّجوانبهففاّاملعتففربةّوفقففاّللقواعففدّواملبففاد ّاحملاسففبيةّالسففاريةّاملفعففولّ
والففيتّتقففدمّصففورةّمطابقففةّللوضففعيةّاملاليففةّللكيففانّعنففدّهنايففةّالسففنةّاملاليففةّ،مففعّإب فرازّالتحفظففاتّاملعففربّعنهففاّتسففبقّ
التعبريّعنّالرأيّوإظهارّماّمدىّتأثريهاّعلىّالنتيجةّاملاليةّوالوضعيةّللكيانّّ.
 ال ـرأي بــالرف  :يففتمّالتعبففريّعففنّال فرأيّبففالرفضّمففنّخففاللّرفففضّمففربرّبوضففوحّوبأدلففةّثبوتيففةّمففنّطففرفّحم ففافظّاحلس ففاباتّ،باملص ففادقةّعل ففىّالقف فوائمّاملالي ففةّال ففيتّملّي ففتمّإع ففدادهاّيفّمجي ففعّجوانبه ففاّوفق ففاّللقواع ففدّواملب ففاد ّ
احملاسبيةّالساريةّاملفعولّ،معّإبرازّماّمدىّتأثريّالتحفظاتّعلىّالنتيجةّوالوضعيةّاملاليةّللكيانّ.

جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

122

واقع تق ارير المراجعة في الجزائر في ظل اإلصالحات
د .خديجة هاجر دويدي و د .فيصل سعدي



الجزء الثاني :المراجعات والمعلومات الخاصة.

يؤديّحمافظّاحملاسباتّمهمتهّاملتعلقةّبفحصّاحلساباتّالسنويةّوإعدادّتقريرهّالعامّاملتعلقّبالتعبريّعنّ
الرأيّ،يفّأجلّقدرهّمخسةّوأربعنيّ(ّ)20يوماّابتدا ّمنّتاريخّاستالمّاحلساباتّالسنويةّاملضبوطةّمنّطرفّ
جهازّالتسيريّاملؤهلّ.جيبّأنّيتطابقّتاريخّالتقريرّمعّتاريخّاالنتها ّالفعليّمنّمهمةّالرقابةّ.
إذاّتعلقّاألمرّبشركةّحمافظيّاحلساباتّ،جيبّأنّيتمّالتوقيعّعلىّالتقريرّمنّطرفّممثلّالشركةّومنّطرفّ
ممثلّأوّحمافظيّاحلساباتّأوّالشركا ّأوّاملسامهنيّأوّاملسريينّهلذهّالشركةّالذينّشاركواّيفّإعدادّهذاّالتقريرّ.
يتمّإعداد ّوتوقيع ّتقريرّمشرتكّ،يف ّحالة ّتعدد ّحمافظي ّاحلسابات ّاملمارسنيّ ،يفّحالة ّاالختالفّيفّ
الرأيّبنيّحمافظيّاحلساباتّاملتضامننيّ،يديلّكلّحمافظّحساباتّبرأيهّضمنّالتقريرّاملشرتكّ.
 .1معيار تقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات المدعمة والحسابات المدمجة:
يتم ّإعداد ّتقرير ّالتعبري ّعن ّالرأي ّحمافظ ّاحلسابات ّحول ّاحلسابات ّاملدعمة ّواحلسابات ّاملدجمةّ ،وفقّ
املباد ّاألساسيةّوكيفياتّتطبيقهاّاملنصوصّعليهاّيفّاملعيارّاملتعلقّبتقريرّاملصادقةّعلىّاحلساباتّالفرديةّ.
الّ تلفّتقريرّالتعبريّعنّالرأيّحمافظّاحلساباتّحولّاحلساباتّاملدعمةّواحلساباتّاملدجمةّ،عنّالتقريرّ
العامّ،يفّجزئهّاألولّ،إالّيفّاملصطلحاتّاملستعملةّيفّتعريفّاحلساباتّاخلاضعةّلدراسةّحمافظّاحلساباتّ.
يكونّالتقريرّالعامّحولّاحلساباتّالفرديةّوالتقريرّحولّاحلساباتّاملدعمةّواحلساباتّاملدجمةّاللذانّ
يستجيبانّإىلّالتزامنيّخمتلفنيّ،موضوعّتقريرينّمنفصلنيّبغيةّتسهيلّنشرّاملعلومةّ.
 .1معيار التقرير حول االتفاقيات المنظمة:
حسب ّمفهوم ّأحكام ّاملادة ّّ 816من ّالقانون ّالتجاري ّيتعني ّعلى ّحمافظ ّاحلسابات ّتذكري ّاملسريينّ
االجتماعينيّ،السي ماّأثنا ّإعدادّرسالةّمهمتهّ،بطبيعةّاملعلوماتّاليتّيتعنيّعليهمّتقدميهاّلهّحولّاالتفاقياتّ
املنظمةّ،قصدّالسماحّلهّبإعدادّتقريرهّاخلاصّ،ويتحققّمنّتطابقّهذهّاملعلوماتّمعّالوثائقّاألساسيةّاليتّ
استخرجتّمنهاّ،ويرتبطّتدخلّحمافظّاحلساباتّاملتعلقّباالتفاقياتّاملنظمةّ ،بالتدخالتّاخلاصةّاألخرىّاليتّ
هتدفّإىلّضمانّإطالعّاملسامهنيّواملشاركنيّوالغريّ،علىّالوقائعّوالوضعياتّواملعلوماتّاليتّجيبّاالشارةّإليهاّ
بغيةّفهمّالقوائمّاملاليةّبصورةّأفضلّ.
تعدّاتفاقياتّمنظمةّكلّاالتفاقياتّ،عداّتلكّاملتعلقةّبالعملياتّاجلاريةّ،واملربمةّيفّظّروفّعاديةّعلىّ
حنوّمباشرّأوّغريّمباشرّأوّعنّطريقّوسيطّ،بنيّالشركةّواألشخاصّاملعنينيّالتالينيّ:
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 رئيسّجملسّإدارةّالشركة، الرئيسّاملديرّالعامّللشركة، أحدّمتصرفيها، عضوّمنّأعضا ّاملكتبّاملسريّأوّمنّجملسّاملراقبة، ممثلونّعنّاألشخاصّاملعنوينيّاملتصرفني، -املسريونّواملسريونّاملتضامنون،

 املسامهونّأوّالشركا ّاحلاملونّملسامهةّمعتربةّ. .1معيار التقرير حول المبلغ االجمالي ألعلى خمس ( )11أو عشر ( )11تعويضات:
يعتربّإعدادّكشفّمفصلّعنّالتعويضاتّاملدفوعةّخلمسةّ(ّ)10أوّعشرةّ(ّ)01أشخاصّاألعلىّأجراّ
الذيّيتمّتسليمهّإىلّحمافظّاحلساباتّ،منّمسؤوليةّاجلهازّاملسريّللكيانّ.يتضمنّهذاّالكشفّ:

 التعويضفاتّاخلففامّالفيتّتشففملّكففلّاالمتيفازاتّوالتعويضففاتّاحملصفلةّ،مهمففاّكففانّشفكلهاّوصفففتهاّ،باسففتثنا ّتسديدّاملصاريفّغريّاجلزافية،
 التعويض ففاتّاملدفوع ففةّلألش ففخاصّاألج ف فرا ّالع ففاملنيّبطريق ففةّحص ف فريةّودائم ففةّيفّالكي ففانّاملع ففينّواألج ف فرا ّالعاملنيّبالتوقيتّاجلزئيّواألجرا ّالعاملنيّيفّفروعّيفّاخلارج.
يتأكدّحمافظّاحلساباتّمنّأنّاملبل ّاملفصلّللتعويضاتّ،يتطابقّمعّاملعلوماتّاملتحصلّعليهاّاليتّدققّفيهاّمسبقاّ.
 .1معيار التقرير حول االمتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين:

يقومّحمافظّاحلسابات ّبفحصّمجيعّاالمتيازاتّاخلاصةّواملعتربةّاملمنوحةّملستخدميّالكيانّاملعينّ،يفّ
إطارّتنفيذّمهمتهّاملتعلقةّباملصادقةّعلىّاحلساباتّالسنويةّوتطبيقاّللواجباتّاملهنيةّ،حيثّيعدّالكيانّكشفاّ
سنوياّامسياّلالمتيازاتّاخلاصةّاملمنوحةّللمستخدمنيّويقومّحمافظّاحلساباتّباملصادقةّعلىّمبلغهاّاالمجايلّ،كماّ
حيصل ّحمافظ ّاحلسابات ّمن ّاجلهاز ّاملسري ّللكيان ّيف ّبداية ّمهمة ّالرقابة ّعلى ّحسابات ّالكيانّ ،على ّقائمةّ
املستخدمنيّالذينّاستفادواّمنّاالمتيازاتّاخلاصةّاملنصوصّعليهاّأوّغريّاملنصوصّعليهاّيفّعقدّالعملّ.
 .1معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات الخمس ( )11األخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب
الحصة االجتماعية:
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 .1معيار التقرير حول اجراءات الرقابة الداخلية:
يفّاطارّمهمته ّالعامةّ،يطلعّحمافظّاحملاسباتّعلىّعناصرّالرقابةّالداخليةّالدقيقةّاملطبقةّمنّقيلّالكيانّ
قصدّجتنبّخماطرّاألخطا ّاملعتربةّيفّجمملّاحلساباتّ،وكذاّاإلثباتاتّاملتعلقةّبتدفقاتّالعملياتّواألحداثّاحملاسبيةّ
للفرتةّ،وأرصدةّحساباتّهنايةّالفرتةّ،وكذاّعرضّالقوائمّاملاليةّواملعلوماتّاملقدمةّضمنّملحقّاحلساباتّ.
عندماّيقومّالكيانّبإعدادّتقريرّحولّاجرا اتّالرقابةّالداخليةّ،مبوجبّاألحكامّالتنظيميةّ،اليتّهلاّتأثريّ
معتربّعلىّمعاجلةّاملعلومةّاملاليةّواحملاسبيةّ،يقومّحمافظّاحلساباتّبتقدميّتقريرّخاصّيقدرّمنّخاللهّصدقّ
التقريرّاملرسلّمنّقبلّالكيانّللجمعيةّالعامةّواجلهازّالتداويلّاملؤهلّ،استناداّلألشغالّاملنجزةّمنّطرفهّ.
يتضمن ّهذا ّالتقرير ّاخلاص ّحملافظ ّاحلسابات ّحول ّإجرا ات ّالرقابة ّالداخليةّ ،الذي ّيتم ّارساله ّإىلّ
اجلمعيةّالعامةّ:
 -عنوانّالتقريرّ،املرسلّإليهّوتاريخّوأهدافّتدخالته،

 فقرةّتتضمنّوصفاّللواجباتّاملطبقةّمنّأجلّإبدا ّالرأيّحولّاملعلوماتّالواردةّيفّتقريرّالكيان، خامتةّعلىّشكلّمالحظاتّأوّبدونّمالحظاتّحولّاملعلوماتّالواردةّيفّتقريرّالكيانّ. .2معيار التقرير حول استمرارية االستغالل:
يقدر ّحمافظ ّاحلسابات ّعند ّالتخطيط ّوأدا ّمهمة ّاملراقبةّ ،صحة ّاستعمال ّاالتفاقية ّاحملاسبية ّالقاعديةّ
حولّاستمراريةّاالستغاللّإلعدادّاحلساباتّ،منّطرفّاملديريةّ،وفقّماّتنصّعليهّأحكامّاملادةّّ 8منّالقانونّ
ّ00-11املؤرخّيفّّ10نوفمربّّ1111املتضمنّالنظامّاحملاسيبّاملايلّوأحكامّاملادةّّ1منّاملرسومّالتنفيذيّرقمّ
ّ008-16املؤرخّيفّّ18مايّّ1116املتضمنّتطبيقّأحكامّالقانونّاملتضمنّالنظامّاحملاسيبّاملايلّّ.
حيللّحمافظّاحلساباتّيفّإطارّمهمتهّ،بعضّالوقائعّأوّاألحداثّاملأخوذةّبعنيّاالعتبارّمجلةّأوّكلّ
علىّحدىّواليتّتشكلّمؤشراتّتؤديّإىلّالتساؤلّحولّإمكانيةّاستمراريةّاالستغاللّالسيماّ:
 -مؤشراتّذاتّطبيعةّمالية.

 مؤشراتّذاتّطبيعةّعملية. -مؤشراتّأخرى.
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خالصة
بعدّالعرضّالذيّقدمناهّيف ّتوصلناّالستقرا ّواقع ّمهنةّاحملاسبةّواملراجعةّيفّاجلزائرّمنّخاللّالتطرقّ
لتنظيمهاّودراسةّالنصوصّالقانونيةّاليتّحتكمهاّ،إن التنظيم املهينّالقانوين للمراجعة اخلارجية يف اجلزائر كان بطيئا
ومهمال ،إىل أن جا القانونّّ16-10املؤرخّيفّّ0110/12/11املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات
أس َّ
س
واحملاسب املعتمد والذي أعاد االعتبارّللمهنة ونظمها ،وما صاحبه من مراسيم وقرارات ومقررات ،منها ما َ
إلنشا منظمات ونقابات مهنيةّومنها ماّحدد ُسلكيات املهنة وما جيب أن يتحلى به املراجعون ،وما هي الشروط
للمراجعة واملتعلقة باجلانب
الواجب توافُرها ّلاللتحاق باملهنة ،ومنها ّكذلك ما حدد خمتلف االجتهادات املهنية ّ
املنهجيّالعملي ملهمة فحص احلساباتّ،ابتدا اّ من قبول املهمة والشروع يف العمل إىل غاية إعداد تقرير يتضمنّ
رأي املراجع الفين احملايد حول مدى صدقّوشرعية القوائم املاليةّّ.
مثّمتّ عرض تطورّ ّوتنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائرّّواإلحاطة قدر اإلمكان بالنصوص القانونية املنظمة للمهنة،
بالرتكيز على القانونّّ10-01املنظم ملهن اخلبري حماسبّ ّوحمافظ احلساباتّّواحملاسب املعتمدّّوحتليل مضمونهّ.
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جامعة امحمد بوقرة بومرداس
الملخص
بعدما قام اجمللس الوطين للمحاسبة يف اصدار معايري التدقيق اجلزائرية ،اليت كانت فكرهتا سنة  .1122لكن
مت اصدارها بداية من فيفري  ،1122جاءت هاته الدراسة لعرض هاته املعايري احمللية الصادر يف املقرر  ،111وهذا
قصد توضيح حمتواها ومعرفة مدى توافقها مع معايري التدقيق الدولية .حيث وقع االختيار على املعيار اجلزائري رقم
"021االحداث الالحقة" ومقارنته مع املعيار الدويل املقابل له قصد معرفة نقاط التوافق بينهما.
الكلمات المفتاحية :مهمة التدقيق  ،معايري التدقيق اجلزائرية ،االحداث الالحقة ،املعيار الدويل للتدقيق.
Abstract
Le Conseil national de la comptabilité a publié les normes d'audit de l'Algérie, qui était
l'idée en 2011. Mais a été publié en Février 2016, l'étude est venu présenter ces normes
locales publiées dans la décision 002, afin de clarifier le contenu et connaître la compatibilité
avec les normes. La norme algérienne n° 560 "Événements subséquents" a été choisie et
comparée à la norme internationale correspondante afin de connaître les points de
compatibilité entre eux.

دراسة مق ارنة بين معايير التدقيق الجزائرية  NAAوالمعايير الدولية ISA
دراسة حالة معيار التدقيق الجزائري  065أحداث تقع بعد إقف ال الحسابات "االحداث الالحقة"
ومق ارنته مع نظيره من معايير التدقيق الدولية

د .سامية فقير و محمد أمين لعروم و د .كمال بن يخلف

مقدمة
بعد سعي اهليئات الدولية لتقليل الفروقات واحلد من التناقضات القائمة يف جمال احملاسبة وتسهيل القيام
باملقارنات املالية الدولية بني ممارسي مهنة التدقيق بني بلدان العامل ،يف مقدمتهم االحتاد الدويل للمحاسبني قامت
بإصدار معايري التدقيق  ISAموحدة دوليا هدفها تطوير املهنة واضفاء مصداقية وشفافية للقوائم املالية ،وكذا
تسهيل دراسة تقارير التدقيق املنتجة يف البالد األخرى.
يف ظل االصالحات اليت مست املهنة يف اجلزائر ،قام اجمللس الوطين للمحاسبة بإصدار جمموعة معايري حملية
مسيت مبعايري التدقيق اجلزائرية  ،NAAهذا قصد رفع االداء املهين ملمارسي املهنة اجلزائريني ملواكبة املستوى الدويل،
وكان أول اصدار فيفري  ،1122عرف صدور اربعة معايري حملية ومن بني هاته املعايري معيار رقم  " 021االحداث
الالحقة" املتضمن االحداث الواقعة بعد اقفال احلسابات وتاريخ تقرير املدقق ،حيث جاء إلبراز كيفية التعامل مع
هذه االحداث.
تتمحور اشكالية البحث يف السؤال اجلوهري التايل:
ماهي نقاط التوافق بين معيار التدقيق الجزائري رقم

065

أحداث تقع بعد إقفال الحسابات "

االحداث الالحقة" مع نظيره الدولي ؟
ولإلجابة على هذه االشكالية ،مت تقسيم الورقة البحثية اىل احملاور املوالية:
أوال :حملة عن معايري التدقيق اجلزائرية الصادرة ضمن املقرر ( .551عرض االصدار االول)؛
ثانيا :مقارنة املعيار اجلزائري رقم  " 065االحداث الالحقة" مع نظريه الدويل؛
ثالثا :دراسة حالة مكتب التدقيق يف اجلزائر العاصمة.
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أوال :لمحة عن معايير التدقيق الجزائرية الصادرة ضمن المقرر ( .551عرض االصدار االول)
بغية تطوير مهنة التدقيق حمليا وجعلها أكثر مالئمة مع الواقع الدويل ،وكذا العمل على االنضمام ملنظمة
التجارة الدولية ،قامت بإصدار  21معيار جزائري حملي اليت تبنتها من معايري التدقيق الدولية ،اليت كانت يف شكل
ثالث اصدارات ،بداية من فيفري .1122كل واحد منهم يشمل  4معايري حملية تساعد املهنيني يف القيام بأعماهلم
بكل مصداقية وشفافية واجياد احللول للمشاكل اليت تصادفهم عند أداء مهامهم.
جاء االصدار االول للمعايري احمللية يف املقرر  111املؤرخ يف  14فيفري  1122املنشور يف اجلريدة الرمسية
لوزارة املالية ،حيث وفق املادة االوىل من اجلريدة الرمسية فقد مت وضع أربعة معايري حيز التنفيذ على املستوى احمللي
واليت استهدفت الكشوفات املالية وذلك على مجيع أشكال مهام التدقيق سواءا كانت قانونية أم تعاقدية ،1حيث
يشمل هذا املقرر املعايري اجلزائرية املوالية:
-2

المعيار الجزائري للتدقيق " 115اتفاق حول أحكام مهمة التدقيق"

يعد هذا املعيار االطار املفاهيمي لعملية التدقيق اليت يربز فيها مهمة املدقق ،حيث عاجل املعيار اجلزائري واجبات
املدقق لالتفاق مع االدارة حول شروط مهمة التدقيق ،حيث يقصد هبذه االخرية االتفاق بني الطرفني على طبيعة
التدقيق واملسؤوليات املخولة للمدقق ( سواء كان املدقق التعاقدي او القانوين) وكذا االتعاب املقدمة لصاحب املهمة.
حسب ما جاء يف املعيار الزامية تدوين وتسجيل االحكام املتفق عليها يف رسالة مهمة التدقيق .ختتلف
حمتويات هات ه الرسالة حسب نوع املهمة املمارسة واملؤسسة اليت متارس عليها عملية التدقيق .حيث أهم ما جاء
يف حمتواها حتديد اهلدف من تدقيق القوائم املالية ،ابراز مسؤوليات املدقق املوكلة اليه ،اضافة عن ذلك القوانني
املطبقة عند اعداد القوائم املالية.1
كما اوضح املعيار أهم اهداف املدقق اليت املتمثلة يف قبول ومتابعة مهمة التدقيق بعد املوافقة بني االطراف
أي بعد وجود تفاهم مشرتك بني بني املدقق واالدارة على احكام التدقيق.
-1

المعيار الجزائري للتدقيق  " 050التأكيدات الخارجية"

يعاجل هذا املعيار استعمال املدقق إلجراءات التأكيد اخلارجية هبدف احلصول على أدلة اثبات ،حيث
يهدف هذا املعيار اىل توجيه املدقق الذي يلجأ اىل اجراءات التأك ـ ــيد اخلارجي ووضع هذه االجراءات حيز التنفيذ
قصد احلصول على أدلة اثبات ذات داللة ومصداقية وكذا ذات شفافية.
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حيث عرف املعيار التأكيدات اخلارجية على أنه دليل مثبت يتم احلصول عليه من الغري ويكون على عدة
أشكال سواء كان ورقيا أم الكرتونيا ترسل للمدقق املكلف باملهمة ،قصد مساعدته يف أداء مهامه على أكمل
وجه وكذا اضفاء مصداقية تامة على مهمته ،وجتنب الوقوع يف االخطاء
-3

.3

المعيار الجزائري للتدقيق  065أحداث تقع بعد إقفال الحسابات (األحداث الالحقة)
تطرق هذا املعيار اىل التزامات املدقق اجتاه االحداث الالحقة بعد اقفال احلسابات وهذا يف اطار تدقيقه

للكشوفات املالية ( القوائم املالية) ،فالغرض من هذا املعيار هو وضع وتوفري ارشادات حول مسؤولية املدقق جتاه االحداث
الالحقة اليت تظهر سواءا بعد بني تاريخ اعداد الكشوف املالية وتاريخ اعداد تقرير املدقق ،او بعد تاريخ اعداد تقريره اىل
غاية تاريخ اعتماد هاته الكشوف للجهات املعنية .سيتم التطرق اليه يف احملور الثاين كونه أساس الدراسة.1
-4

المعيار الجزائري للتدقيق  " 025التصريحات الكتابية"

لقد عاجل هذا املعيار الزامية حصول املدقق على التصرحيات الكتابية من طرف االدارة ،حيث يقصد هباته
االخرية كال من االدارة واملسريين ذوي املسؤوليات املالئمة املتعلقة بإعداد الكشوف املالية والذين هم على دراية
باملسائل املعنية ،حيث هاته الفئات هي اليت يطلب منها املدقق التصرحيات الكتابية كواها تعد كعنصر مقنع.
حيث ميكن تعريف التصرحيات الكتابية على أاها هي كل املعلومات الضرورية للمدقق يف اطار مراجعة
الكشوف املالية وذلك هبدف التأكد من أن االدارة قد قامت مبسؤوليتها على أكمل وجه خاصة وتعزيز العناصر
املقنعة املتعلقة بالكشوف.0
ثانيا :مقارنة المعيار الجزائري رقم  " 065االحداث الالحقة" مع المعيار الدولي
يعد التدقيق كوسيلة مكملة للعمل احملاسيب ،فان مهمة املدقق تكمن يف معرفة املركز املايل للمؤسسة من خالل
فحص الكشوف املالية ،اال أنه هناك أحداث الحقة تتأثر هبا هذه الكشوف ،كأحداث تقع بني تاريخ الكشوف
املالية وتاريخ تقرير املدقق ،واحداث اعلم هبا املدقق بعد نشر الكشوف فال ميكنه اجراء أي تعديل بعد اشهارها.
هلذا دعت الضرورة اىل اجياد احللول هذا ما ادى اىل صدور املعيار احملاسيب الدويل رقم  .21ولتلبية احتياجات
التدقيق هلذه االحداث وتسهيل عمل املهنيني مت اصدار املعيار الدويل للتدقيق رقم  " 021االحداث الالحقة".
يف اطار االصالحات االخرية اليت عرفتها اجلزائر وتسهيل عمل املهنيني قامت بإصدار عدة معايري حملية
من بينها معيار التدقيق اجلزائري املرقم بنفس ترقيم نظريه الدويل  025واملسمى باألحداث الالحقة.
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عرض محتوى المعيار الجزائري للتدقيق
عرف املعيار اجلزائري للتدقيق رقم

021

.021

االحداث الالحقة على أاها" هي تلك االحداث اليت تقع بني

تاريخ اعداد الكشوف املالية وتاريخ تقرير املدقق ،وكذلك بعد تاريخ تقريره اىل غاية تاريخ اعتماد الكشوف
للهيئات املداولة".2
يعد هذا املعيار من بني املعايري االربعة اليت حيتويها املقرر  111املؤرخ يف  14فيفري  1122املتضمن
للمعايري اجلزائرية للتدقيق ،حيث تطرق اىل ابراز مفاهيم حول أهم املصطلحات واليت ميكن ذكرها يف النقاط
املوالية:7
 تاريخ اعداد الكشوفات المالية :التاريخ الذي اعدت فيه الكشوف املالية وحتمل لألشخاص ذوي سلطةاالقفال؛

 تاريخ تقرير المدقق :هو التاريخ املوضح على التقرير املتعلق بالكشوف املالية أي تاريخ اهاية مهمة التدقيقالذي ال ميكن أن يكون قبل تاريخ اعداد الكشوف؛

 تاريخ المصادقة على الكشوف المالية :تاريخ املصادقة من اجلمعية العامة أو من اهليئة املداولة؛ تاريخ اصدار الكشوف المالية :أي تاريخ توفري هذه الكشوف املدققة ألطراف خارجية.كما تطرق اىل أهم اهداف املدقق اليت متحورت حول التزاماته يف االحداث الالحقة اليت تظهر بعد اقفال
احلسابات واليت ميكن ذكرها يف النقاط التالية:
 احلصول على العناصر املثبتة الكـ ـ ـ ـ ـ ــافية واملالئمة واليت تدل على أن االحداث اليت وقعت بني تاريخ الكشوفاملالية أي االقفال وتاريخ اعداد التقرير ،واليت تتطلب احداث تعديالت على الكشوف املالية قد متت
معاجلتها وفق املنهج احملاسيب املطبق؛
 املعاجلة املالئمة لألحداث ا ليت علم هبا بعد تاريخ اصدار تقريره واليت كانت لتؤدي به اىل احداث تعديالتعلى حمتواه ان كان على علم هبا قبل ذلك التاريخ.
كما نص املعيار على كيفية معاجلة وادراج هذه االحداث حسب كل حالة واليت تشمل ثالث حاالت:
 أحداث وقعت بني تاريخ القوائم املالية وتاريخ تقرير املدقق؛ حقائق اعلم هبا املدقق بعد تاريخ تقرير التدقيق اىل غاية تاريخ اعتماد الكشوف املالية؛ حقائق اعلم هبا املدقق بعد نشر الكشوف املالية.جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
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ماهية االحداث الالحقة من منظور المحاسبة

-1

تناول املعيار احملاسيب الدويل رقم  21االحداث الالحقة ،حيث مت االعتماد عليه من قبل جلنة املعايري احملاسبية
الدولية يف شهر مارس من سنة  2111واعترب ساري املفعول انطالقا من جانفي  ،1111يتضمن هذا املعيار االحداث
اليت حتدث خالل الفرتة الالحقة لتاريخ التقرير وهي احداث قد تستوجب التعديل وقد ال تستوجب التعديل وتتطلب
االفصاح يف القوائم املالية حيث ميكن القول ان هذا املعيار يبني ضرورة جتسيد أي حدث حيدث خالل فرتة اعداد
التقارير املالية اذ يتعرض املعيار اىل التمييز بني األحداث اليت تقدم أدلة على عمليات أو بيانات كانت موجودة بتاريخ
امليزانية وأحداث أخرى تقدم معلومات تتعلق بالفرتة اليت تلي تاريخ التقرير ،حيث ختتلف االجراءات املتبعة يف املصادقة
على البيانات املالية بناءا على اهليكلة االدارية واملتطلبات القانونية والطرق اليت اتبعت يف اعداد الكشوف املالية.
كما يهدف معيار احملاسيب الدويل لألحداث الالحقة اىل النقاط املوالية:
 مىت جيب على املؤسسة تعديل البيانات املالية لألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية العمومية؛ االفصاحات اليت جيب على املؤسسة اعطائها عن تاريخ املصادقة على البيانات املالية املصدرة وعن االحداثبعد تاريخ امليزانية العمومية
-3

المقارنة بين المعيار الجزائري رقم  " 065االحداث الالحقة" مع المعيار الدولي

1-3

من حيث النطاق:

بعد دراسة حمتوى املعيار اجلزائري للتدقيق اخلاص باألحداث الالحقة ،وملقارنته بنظريه الدويل البد من
2
معرفة نقاط التوافق واالختالف اليت ميكن حصرها يف النقاط املوالية:
ان املعيار الدويل تناول مسؤوليات املدقق اليت تتعلق باألحداث اليت تقع بعد اعداد الكشوف املالية واقفال
احلسابات ،وركز على هذه احلاالت وحددها يف نوعني أساسيني:
 االحداث اليت توفر أدلة حول احلاالت اليت وقعت يف تاريخ اصدار الكشوفات؛ االحداث اليت توفر أدلة حول احلاالت اليت وقعت بعد تاريخ اصدار الكشوفات.وهو نفس ما تطرق اليه املعيار اجلزائري حول االحداث الالحقة.
كما جاء املعياران بنفس الرتقيم رقم  021وكذلك نفس التسمية اليت مسي باسم األحداث الالحقة .فهذا
يدل على تطابق يف تعريفات هذه االحداث.
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كما حدد املعيارين مفهوم كل من االحداث الالحقة ،تاريخ اعداد الكشوفات املالية ،تاريخ اعداد تقرير
املدقق ،تاريخ املصادقة على الكشوفات املالية ،وكذا تاريخ اصدارها .واليت وجد كال املعيارين تطرق اليها وهذا ما
يعكس نوعية االتفاق بني املعيارين.
1-3

من حيث االهداف:
ان يف اطار املعيار اجلزائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري رقم  021فقد تطرق اىل نفس االهداف اليت تضمنها املعيار الدويل املتعلق

بنفس املوضوع ،هذا كذلك يدل على تطابق تام يف األهداف اليت يسعى الوصول اليها املدقق واليت مت تلخيصها
يف نقطتني أساسيتني:
 احل صول على ادلة اثبات كافية حول ما اذا كانت االحداث احلاصلة بني تاريخ اصدار الكشوفات وتاريخالتقرير ،اليت تتطلب احداث تعديالت على الكشوف املالية قد متت وفقا للمنهج احملاسيب املطبق؛
 املعاجلة املالئمة لألحداث اليت علم هبا بعد تاريخ اصدار تقريره واليت كانت لتؤدي به اىل احداث تعديالتعلى حمتواه ان علم هبا قبل ذلك التاريخ.
 3-3من حيث المحتوى:
لقد عرض املعيار جمموعة من االجراءات اليت جيب على املدقق القيام فيما يتعلق باالحداث اليت تقع بني
تاريخ الكشوفات وتاريخ اعداد التقرير وكذا حقائق بعد تاريخ اعداد التقرير اىل غاية تاريخ اعتماد الكشوفات
املالية ،حيث بعد مت التطرق اىل حمتوى املعيار اجل زائري تبني أنه يوجد تطابق تام مع املعيار الدويل فيما صخص
االجراءات الواجبة يف حالة األحداث اليت تقع بني تاريخ الكشوفات املالية وتاريخ اعداد تقرير املدقق اليت مت
حتديدها من املعيارين يف النقاط املوالية:
 اجراء عمليات التدقيق املطلوب اليت تغطي الفرتة املمتدة بني تاريخ الكشوف املالية وتاريخ تقرير املدقق؛ يف حالة تبني للمدقق وجود أحداث تستوجب احداث تعديالت على الكشوف املالية أو معلومة متضمنة،فعليه حتديد ما اذا كان كل منها ينعكس بشكل صحيح يف هذه الكشوف وفقا للمرجع احملاسيب املعمول به؛
 على املدقق مطالبة االدارة أو االشخاص القائمني على املؤسسة ،منحه رسالة تأكيد أن كل االحداث الالحقةلتاريخ الكشوف املالية املستوجبة احداث تعديل أو تقدمي معلومة وفقا للمعايري احملاسبية املعمول هبا قد متت معاجلتها.
أما فيما يتعلق باحلقائق اليت اعلم هبا املدقق بعد تاريخ اعداد التقرير اىل غاية تاريخ اعتماد الكشوف
املالية ،فهناك توافق كبري بني املعيارين اجلزائري والدويل ،حبيث تضمن االجراءات املوالية:
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 ال يلزم املدقق بالقيام بإجراءات التدقيق على الكشوف املالية بعد تاريخ اصدار تقرير املدقق ،اال يف حالةاعالمه من طرف االدارة بعد اصد ار التقرير وقبل املصادقة على الكشوف ،بأي حدث من شأنه أن حيدث
تعديالت على التقرير ان هو علم به عند اصداره؛
 يف حالة تعديل االدارة للكشوف املالية ،فعلى املدقق متديد اجراءات التدقيق حىت تاريخ التقرير اجلديد والعملعلى اصدار تقرير جديد للتدقيق على الكشوف املعدلة؛
 ميكن للمدقق حصر اجراءات التدقيق الالزمة على االحداث الالحقة للتعديل الذي تقوم به االدارة علىالكشوف املالية ،وهذا يف حالة مساح القانون أو املرجع احملاسيب املعمول به القيام بتعديل الكشوف املالية
فقط فيما تعلق بآثار االحداث الالحقة ،وكذا امكانية حصر املصادقة فقط على هذا التعديل؛
 يف حالة عدم القيام بالتعديالت الالزمة على الكشوف املالية ،واليت يرى املدقق أاها ضرورية وأن اثارها علىالكشوف املالية ذات داللة ،فبالتايل على املدقق تغيري رأيه حول هذه الكشوف يف حالة ما اذا مل يتم ايداع
التقرير اخلاص به بعد.
أما اذ ا مت ايداع التقرير فعلى املدقق اشعار هيئة املداولة يف الكيان بعدم االفصاح عن القوائم املالية
ملستخدميها ،وهذا قبل احداث التعديالت الضرورية .ويف حالة ما جتاوزه ذلك االمر ومت االفصاح عنها ،فعليه
احليلولة دون االعتماد على تقريره ،كما أنه االجدر اللجوء اىل االستشارة القانونية.
ولقد بني املعيار الدويل وكذا احمللي على عدم امكانية قيام املدقق مبراجعة الكشوف املالية بعد اشهارها
واالفصاح عنها.
من خالل ما مت ذكره سابقا ميكن ذكر نقاط التوافق بني املعيار اجلزائري والدويل اخلاص باألحداث الالحقة
يف النقاط املوالية:
 يتناول كال املعياريني نفس النطاق واجملال (نفس احملتوى)؛ يتوافق كال املعيارين من ناحية التعريفات واملصطلحات حيث كل مصطلح يؤدي اىل نفس املعىن؛ كال املعيارين هلما نفس االهداف اليت مت تناوهلا يف هدفني؛ كالمها تطرق اىل نفس مسؤولية املدقق على االحداث الالحقة بني تاريخ اصدار البيانات املالية وتاريخ تقريراملدقق؛
 اختاذ املعيارين نفس اجراءات املدقق بالنسبة للحقائق اليت اعلم هبا بعد تاريخ تقرير املدقق اىل غاية تاريخاعتماد الكشوف املالية؛
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من خالل ما مت التطرق اليه يف هذه الدراسة تبني أن أرقام كل من املعايري اجلزائرية واملعايري الدولية هي
نفسها وكذلك بالنسبة للعناوين وهناك اختالف فقط يف الصياغة لكن احملتوى واملصلحات نفسها وميكن ابراز
ذلك يف اجلدول املوايل:
الجدول رقم  :1المعايير الجزائرية للتدقيق ونظيرتها من المعايير الدولية
المعايير الدولية للتدقيق

المعايير الجزائرية للتدقيق
رقم المعيار

اسم المعيار

رقم المعيار

اسم المعيار

115

اتفاق حول أحكام مهام التدقيق

115

الموافقة على شروط التكليف

050

التأكيدات الخارجية

050

المصادقات الخارجية

065

األحداث الالحقة

025

اإلقرارات الخطية

065

025

أحداث تقع بعد إقفال الحسابات
واألحداث الالحقة
التصريحات الكتابية

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على املعلومات السابقة.
ثالثا :دراسة حالة مكتب التدقيق في الجزائر العاصمة.
سعيا من خالل هذه الدراسة اليت جاءت ملعرفة بعض معايري التدقيق الصادرة مؤخرا يف اجلزائر ،واليت تعد مرجع
حيكم وينظم عملية التدقيق يف اجلزائر ،كما يساعد املهنيني على تطوير أدائهم واضفاء املصداقية والشفافية على القوائم املالية.
ملعرفة حمتوى هذه املعايري وكذا نقاط التوافق بينها وبني معايري التدقيق الدولية ،مت القيام بعملية مقابلة
شفهية مع أصحاب املهنة املمارسني ملهنة التدقيق لتزويدنا مبعلومات عن هذا املوضوع ،فارتكزت الدراسة على
مكتب حمافظة احلسابات لألستاذ " الوحش عبد النور" واالستاذ " بويعلي سفيان" ،حيث متت املناقشة حول
هذه املعايري احمللية اليت تبنتها اجلزائر ومت التطرق اىل املعيار اجلزائري رقم  021اخلاص " االحداث الالحقة" كونه
موضوع الدراسة ،ملعرفة حمتواه وكذا مدى توافق هذه املعايري مع معايري التدقيق الدولية.
فكانت هذه األسئلة اليت مت طرحها على املهنيني وخلصت اجاباهتا كما يلي:
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 -2كما هو معلوم قامت الجزائر في اآلونة االخيرة بإصدار  11معيار جزائري للتدقيق في اطار اعادة تنظيم
المهنة ،حسب رأيكم هل ستقدم هذه المعايير االضافة لمهنة التدقيق في الجزائر؟.
ميكن القول أن هذه املعايري تعترب قفزة حقيقية يف جمال التدقيق املايل يف اجلزائر ،كواها تساهم يف حتسني املهنة ورفع
مستواها متهيدا لتبين املعايري الدولية ،حيث تصبح مرجع ودليل يتم االعتماد عليها يف أداء عملهم أثناء القيام بتدقيق
القوائم املالية ،بعدما كانوا يعتمدون على املعايري الدولية كمرجع ،كما تساعد أصحاب املهنة يف جتنب الوقوع يف األخطاء
اليت قد تقع أثناء عملية التدقيق هذا ما يعود باإلجياب على حتسني جودة ومصداقية القوائم املالية.
بالتايل ميكن القول ان هذه املعايري سوف تعود باألثر االجيايب على املهنة عامة كواها يساعد على هتيئة
الواقع احمللي وتكييفه لتبين املعايري الدولية ،وتشجيع االستثمار االجنيب ،وعلى املهنيني خاصة تساعدهم يف القيام
مبهمتهم على أكمل وجه دون الوقوع يف مشاكل قد تعرقل عملهم.
 -1هل هذه المعايير مطبقة في الواقع المهني أم مازال لم يتم العمل بها حاليا؟

نعم ان هذه املعايري مطبقة وبدأ العمل هبا من طرف املهنيني اليت أصبحوا يتخذواها اطار مرشد يعتمد عليه
عند أداء مهاهم ،وكمرجع عند الوقوع يف مشكلة ،لكن مل تعد الزامية التطبيق كون مل يصدر أي قانون يوحي

ذلك حىت االن هي عبارة عن قرار .
 -3بعد تفحص المقرر  111المعني بالدراسة تم اختيار معيار

021

الخاص باألحداث الالحقة الذي يعد

موضوع الدراسة ،ما المقصود باألحداث الالحقة؟
ان بعد اقفال احلسابات ميكن أن يقع املهنيني يف أحداث تكون ضمن السنة املالية احلالية لكن مل يتم
تسجيلها لسبب أو آلخر .حيث تعرف باألحداث الالحقة.
فاألحداث الالحقة ميكن تعريفها على أاها تلك األحداث اليت تقع بني تاريخ اقفال احلسابات وتاريخ
اعداد تقرير حمافظ احلسابات ،قد تطرق املعيار  021اخلاص باألحداث اليت تقع بعد اقفال احلسابات ،حيث
ميكن للمدقق الرجوع اليه عند وقوعه يف مشكل من هذا النوع .مثاال عن ذلك "املؤونات".
ميكن القول ان املؤونات ميكن ادراجها ضمن األحداث الالحقة ،فعلى سبيل املثال بعد اقفال احلسابات
اخلاصة بالسنة املالية  1511حتصل املدقق من ادارة املؤسسة أو من احملاسب عن معلومات ختص تدين قيمة
املخزونات .ففي هذه احلالة جيرب على املدقق ادراج تلك املعلومات تشكيل املؤونات خلاصة بذلك على الرغم من
اقفال احلسابات جيب عليه القيام بالتعديالت الالزمة كواها متس مببدأ من مبادئ احملاسبة وهو مبدأ " الحيطة
والحذر" .لذا ميكن القول رغم تأخر وصول املعلومات لكن على املدقق القيام بالتعديالت الالزمة.
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 -1هل يلبي هذا المعيار احتياجات المهنيين؟

ميكن القول أن هذه املعايري بصفة عامة تساعد املهنيني على أداء مهامهم وحل مشاكلهم اليت قد

تصادفهم يف تأدية مهامهم ،نظرا لبساطتها وسهولة استيعاهبا.
أما املعيار قيد الدراسة اخلاص باألحداث اليت تقع بعد اقفال احلسابات أو ما يعرف باألحداث الالحقة يليب
احتياجات املهنيني كون يبني أهم االجراءات اليت ميكن للمدقق اختاذها يف خمتلف احلاالت هلذا ان صادفه مشكل يف
خصوص هذا األمر يرجع لالعتماد على هذا املعيار إلجياد حل ملشكلته .كما يساعد املهنيني على معرفة االجراءات
الواجب اختاذها عندما يصادفهم بعض احلاالت املماثلة لذلك ،ميكن القول أن املعيار ميكن االعتماد عليه كدليل
مرشد يتخذه املهنيني ملعرفة مىت يكون له احلق يف ادراجها وكذلك احلاالت اليت ال ميكن ادراجها.
 -0بعدما كان المهنيون يعتمدون على معايير التدقيق الدولية كمرجع لحل المشاكل التي قد تصادفهم في
مسارهم المهني ،لكن بعد اصدار الجزائر لمعايير التدقيق الجزائرية واصبحت كمرشد ومرجع يعتمد
عليه بدل الدولية ،يا ترى هل هناك توافق بين المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الجزائرية؟
ان املهنيني قبل اصدار املعايري اجلزائرية كانوا يعتمدون على املعايري الدولية كمرجع رمسي ومرشد عند تأدية
مهامهم اال غاية اصدار اجلزائر للمعايري  21اليت اصدرت ابتداءا من  1122على شكل مقررات ،فأصبحت هذه املعايري
املرجع الرمسي يف اجلزائر نظرا سهولة فهمها ودرجة استيعاهبا مقارنة بالدولية وكذا تتكيف أكثر مع البيئة اجلزائرية.
أما من حيث مدى التوافق بينها وبني الدولية ميكن القول أن كالمها يتضمنان نفس املضمون واحملتوى كون
املعيار احمللي مت تبنيه من الدويل ،فلو نعود للمعيار قيد الدراسة  021للمطابقة بينهما فهما متطابقان ومتماثالن،
كواهما تطرقا ت قريبا اىل نفس املضمون واالهداف اخلاصة باملدقق وكذا مت تعريف نفس املصطلحات تاريخ اعداد
الكشوفات املالية ،تاريخ تقرير املدقق ،تاريخ املصادقة على الكشوف املالية ،تاريخ اصدار الكشوف املالية .لكن
ميكن استدراج االختالف كون املعيار الدويل يكون أكثر تفصيال من اجلزائري.
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خالصة
من خالل ما مت التطرق إليه يف هذه الدراسة اليت تنازلت معيار التدقيق اجلزائري رقم

021

اخلاص

باألحداث الواقعة بعد اقفال احلسابات " األحداث الالحقة " ومقارنته مع ما يقابله من املعيار الدويل الستخراج

نقاط التوافق بينهما مت التوصل إىل النتائج التالية:
 -هناك تطابق تام يف رقم املعيار واسم املعيار؛

 يتناول كال املعياريني نفس النطاق واجملال؛ املعيار اجلزائري مستوحى من املعيار الدويل؛ بالنسبة للمعيار الدويل هو أكثر تفصيال من املعيار اجلزائري؛ هناك تطابق شبه تام بني املعيارين مع اختالف يف بعض املصطلحات والصياغة فقط.الهوامش
 -2الوزارة املالية ،املقرر رقم" ،111 :المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق ( ،")025-065-050-115املؤرخ يف  14فيفري  ،1122املادة األوىل ،ص.3
-1

املرجع السابق ص ص.0،2

-4

الوزارة املالية  ،املقرر رقم" ،111 :المتضمن المعايير الجزائرية للتدقيق ( )025-065-050-115مرجع سبق ذكره ،ص ص13-11 :
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الملخ ـص
 وهيمنة املنظمة العاملية،إن األثر البالغ الذي أحدثته العوملة على االقتصاد الدويل وتعاظم التبادل التجاري
للتجارة وانتشار الشركات املتعددة اجلنسيات وزيادة نفوذ هيئات منظمة األمم املتحدة وانتشار التجارة اإللكرتونية
 ولقد ظهرت عدة هيئات ومنظمات دولية،أدى إىل زيادة الطلب على املعلومة االقتصادية واملالية ذات النوعية
.تنادي بضرورة التوافق الدويل يف هذا اجملال
 خاصة مع سعيها لالنظمام للمنظمة،وباعتبار أن اجلزائر ليست مبنأى عن هذه التغريات الدولية
العاملية للتجارة تسعى جلعل خمتلف التقنيات املوصلة للمعلومات كاحملاسبة والتدقيق أكثر مالئمة مع الواقع
-01  حيث تسعى هذه األخرية من خالل القانون رقم،كان البد من حتسني نظام التدقيق يف اجلزائر،الدويل
 املتعلق مبهن خبري حماسب وحمافظ حسابات وحماسب معتمد ويف إطار إصدارها جملموعة من معايري التدقيق10
. إىل إجياد توافق دويل مع املعايري الدولية للتدقيق،اجلزائرية
. معايري التدقيق اجلزائرية، معايري التدقيق الدولية، التدقيق:الكلمات المفتاحية
Abstract
The impact of globalization on the international economy, the increase in trade, the
dominance of the WTO, the proliferation of multinational corporations, the increasing influence
of United Nations bodies and the spread of electronic commerce have led to increased demand for
quality economic and financial information. Several international bodies and organizations have
advocated the need for consensus International cooperation in this area.
As Algeria is not immune from these international changes, especially as it seeks to join
the World Trade Organization (WTO), it seeks to make the various information and
communication technologies such as accounting and auditing more appropriate to the
international reality.law 01-01 related to the profession of an accountant, accountant and
accountant, and in the context of the issuance of a set of Algerian auditing standards, to
establish an international consensus with international auditing standards.
Keywords: Auditing, International Auditing Standards, Algerian Auditing Standards.

واقع التدقيق بين معايير التدقيق الجزائرية ومعايير التدقيق الدولية
أ.د .نسي ــمة أوكي ــل و نصيـ ـ ــرة سعيـ ــدي

مقدمـ ـة:
تعترب اجلزائر كمثيالهتا من دول العامل تدعم التوافق الدويل يف جمايل احملاسبة والتدقيق الذي بدا جليا يف
انتهاجها ضمنيا للمعايري الدولية للمحاسبة من جهة يف القانون  ،00/10وإدخال تغيريات هامة على قوانينها
املنظمة ملهنة التدقيق من جهة أخرى كما جاء يف القانون  ،10/01مث إصدارها لبعض معايري التدقيق سنة 2012
 ،ونشر حمتواها سنة  2013يف صورة معايري خاصة بإعداد التقارير.
كما ميكن تبيان أمهية التدقيق على مستوى كل مؤسسة يف اجلزائر من خالل املادة  40من قانون  22/10اليت
تنص أنه يتوجب على كل مؤسسة خلق دائرة التدقيق وذلك لتحسني وتنظيم وتقوية هياكلها الداخلية.
وباعتبار أن اجلزائر بدأت تسعى حنو التغيري احملاسيب واملايل (  ) SCFمن خالل النظام العاملي املبين على
اقتصاد السوق كان البد عليها باملقابل أن تستحدث إصالحات متعلقة مبهنة التدقيق والقوانني واملبادئ
واهليئات املشرفة على هذا اجملال باعتبار أهنما جمالني متكاملني ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر.
من خالل هذا نتطرق إلى اإلشكالية التي تتمحور كالتالي:
ما هو واقع التدقيق بين معايير التدقيق الجزائرية ومعايير التدقيق الدولية؟
ولإلجابة على هذا التساؤل نتطرق إىل ما يلي:
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أوال:اإلطار النظ ـري للتدقي ـق والمعايي ـر الدولي ـة للتدقي ـق

تتمثل وظيفة التدقيق يف إضفاء املصداقية على القوائم املالية وغريها املعدة من طرف اإلداريني ،فمن خالل
هذه العملية يعزز املدقق من نفعيتها وقيمتها ،وتزداد أمهية التدقيق نتيجة لتعقد دنيا األعمال وتعقد عملياهتا واليت
من احملتمل أن يتم تسجيلها باخلطأ ،كما قد حيدث تالعب وغش يف تلك املعلومات ومن هنا يتعني أن ختضع
للتدقيق حىت تتسم بإمكانية االعتماد عليها من طرف مستخدميها.
.0التدقيق:
سيتم التطرق إىل املفاهيم األساسية للتدقيق إضافة إىل تطور وأمهية التدقيق ،وأهم معايري التدقيق املتعارف
عليها دوليا.
.0.0تعريف التدقيق:
عﺭﻑ احتاد احملاسبني األمريكيني التدقيق احملاسيب على أنه " :إجراءات منظمة ألجل ﺍلحصﻭل على ﺍألﺩلة
ﺍلمتعلقة باإلقرارات ﺃﻭ باألرصدة االقتصادية واألحداث ،ﻭتقييمها بصورة موضوعية ،لتحﺩيﺩ درجة العالقة بني
0
هذه ﺍإلقﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭمقياس معني ،وإيصال النتائج إىل املستفيدين.
كما جاء تعريف التدقيق على لسان مجعية احملاسبة األمريكية  :املراجعة هي عملية منظمة ومنهجية
 SYSTEMATICجلمع األدلة والقرائن بشكل موضوعي اليت تتعلق بنتائج األنشطة واألحداث االقتصادية،
1
وذلك لتحديد مدى توافق وتطابق بني هذه النتائج واملعايري املقررة وتبليغ األطراف املعنية بنتائج املراجعة .
وبناءا على ما سبق نالحظ بأن هذه التعاريف ركزت على النقاط اليت يتمحور حوهلا التدقيق وهي الفحص،
التحقق والتقرير.
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*الفحص : " Examination ":يقصد به فحص البيانات والسجالت احملاسبية للتأكد من صحة وسالمة

العمليات اليت مت تسجيلها وحتليلها وتدوينها ،أي فحص القياس احملاسيب وهو القياس الكمي والفين لألحداث
االقتصادية اخلاصة بنشاط املؤسسة.

*التحقق : " Verification ":يقصد به احلكم على صالحية القوائم املالية اخلتامية كأداة للتعبري السليم
لنتيجة أعمال املؤسسة وعلى مدى متثيل املركز املايل للوضعية احلقيقية للمؤسسة يف فرتة زمنية معينة.
*التقرير : " Rapport ":يقصد به تقدمي نتائج التحقيق يف شكل تقرير يقدم إىل اجلهات املعينة ،سواء
كان داخل املؤسسة أو خارجها ،نستطيع أن نقول أن التقرير هو املنتج النهائي لعملية التدقيق.
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.1.0تطور مهنة التدقيق :تشتق كلمة املراجعة أو التدقيق

Auditing

يف التعبري الالتيين

Audite

وتعين

االستماع ،حيث كان املدقق ينصت يف جلسة االستماع العامة واليت يتم فيها قراءة احلسابات بصوت مرتفع،
ولقد لعبت السياسة املالية والضريبية دورا هاما وبارزا يف تطوير مهنة احملاسبة والتدقيق أين ظهرت أداة رقابة

جديدة هي الرقابة والفحص الضرييب ،ويبني التطور التارخيي لرقابة تدقيق احلسابات أن أول مجعية للمحاسبني
أنشأت يف فينيسيا )مشال إيطاليا ( سنة  1581وكان على من يرغب مزاولة مهنة احملاسبة والتدقيق أن ينظم
إىل عضوية هذه اجلمعية وكانت تتطلب سنوات ليصبح الشخص خبري حماسبة وقد أصبح شرطا سنة .1969
أما يف اجلزائر فكانت املؤسسات اجلزائرية مقيدة بنصوص فرنسية إىل غاية  ،1975ويف بداية الثمانينات أصبحت
املؤسسة اجلزائرية تطبق عملية املراجعة مع تطبيق نظام الرقابة الداخلية احملكم بالنسبة هلا .ويف سنة  2000إىل يومنا هذا
فاجلمعيات املمولة من طرف الدولة تفرض عليهم مراقبة ومراجعة حساباهتا من طرف حمافظ احلسابات.

4

.3.0أهداف التدقيق :ميكننا إدراج أهم األهداف اليت يسعى التدقيق إىل حتقيقها يف ما يلي:

5

التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات احملاسبية املثبتة بالدفاتر ،ومدى االعتماد عليها؛إبداء رأي فين حمايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايل؛-اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش؛

تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش  ،بوضع ضوابط وإجراءات حتول دون ذلك؛اعتماد اإلدارة عليه يف تقرير ورسم السياسات اإلدارية واختاذ القرارات حاضرا أو مستقبال؛طمأنة مستخدمي القوائم املالية ومتكينهم من اختاذ القرارات املناسبة الستثماراهتم؛معاونة دائرة الضرائب يف حتديد مبلغ الضريبة؛تقدير التقارير املختلفة وملء االستمارات للهيئات احلكومية ملساعدة املدقق؛مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها ومدى حتقيق األهداف ،وحتديد االحنرافات وأسباهبا وطرق معاجلتها؛تقييم نتائج األعمال وفقا لألهداف املرسومة ؛حتقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة  ،عن طريق منع اإلسراف يف مجيع نواحي النشاط ؛حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع..1المعايير الدولية للتدقيق:
حتتوي املعايري الدولية للتدقيق على املبادئ واإلجراءات اجلوهرية واإلرشادات واإليضاحات املتعلقة
مبراجعة القوائم املالية ،حيث سنطرق إىل مفهومها وأهم معايري التدقيق املتعارف عليها دوليا.
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.0.1مفهوم المعايير الدولية للتدقيق:

ميكن تعريفها على أهنا قرائن أو قواعد توضح العرف املهين الدويل املتفق عليه واليت ميكن اللجوء إليها
عند قصور املعايري احمللية ،وبالتايل فإن املعايري الدولية للتدقيق متتد أمناطا ملا جيب أن يكون عليه األداء

الفعلي مممارسي املهنة عرب العامل.

2

 .1.1أهمية معايير التدقيق الدولية:

ملعايري التدقيق الدولية فوائد عديدة على شرط أن تكون هذه املعايري مناسبة ومقبولة ومتعارف عليها ،وأن

تكون موثقة بشكل حتريري ومبلغة لكل أعضاء املهنة إلزالة أي غموض من أذهاهنم ،ويلزم إعادة النظر فيها من
حني آلخر حىت حتقق الفوائد املرجوة منها وإخضاعها للتحسني والتطوير لغرض مسايرهتا للظروف املستجدة من
جهة ومعاجلتها ألوجه القصور والثغرات اليت تظهر خالل تطبيقها من جهة أخرى .
0
ميكن أن نرد سبب هذه األمهية إىل االعتبارات التالية :
تعترب مبثابة املكمل للمعايري الوطنية؛ تشجع التعاون بني مكاتب التدقيق احمللية والدولية؛إن التغريات مثل العوملة ،حترير التجارة الدولية ،وتكنولوجيا املعلومات ستفرض احلاجة لتوحيد معايري التدقيق،وستكون معايري التدقيق الدولية هي األساس يف هذا التوحيد؛
إن معايري التدقيق الدولية أكثر جتانسا بني الدول باملقارنة بغريها من املعايري الوطنية لدول كثرية؛ -إن انتشار الشركات متعددة اجلنسيات يوجب االعتماد على معايري التدقيق الدولية يف تدقيق حساباهتا.
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الشكل رقم  :10معايير التدقيق المتعارف عليها دوليا.
معايير التدقيق المتعارف عليها دوليا

العمل الميداني

معايير عامة

-0التأهيل الكايف ملدقق
احلسابات (التأهيل العلمي
واخلربة املهنية).
-1استقالل املدقق.
-3بذل العناية املهنية الالزمة.

-0التخطيط السليم لعملية
التدقيق واإلشراف على
املساعدين.
-1دراسة وتقييم الرقابة
الداخلية.
-3مجع أدلة اإلثبات.

إعداد التقرير

-0مدى توافق القوائم املالية مع مبادئ
احملاسبة املتعارف عليها.
-1مدى ثبات التطبيق للمبادئ احملاسبية
املتعارف عليها.
-3مدى كفاية اإلفصاح اإلعالمي.
-4إبداء الرأي اإلمجايل يف القوائم
املالية.

المصدر :زوهري جليلة ،مقال بعنوان أثر اإلصالحات المحاسبية والمالية على مهنة التدقيق في الجزائر ،مجلة الباحث االقتصادي ،جامعة
جياللي اليابس ،سيدي بلعباس ،الجزائر ،العدد  ،14ديسمبر  ،1102ص .22
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جدول رقم :10أهم معايير التدقيق الدولية
رمز

المعيار

رمز

عنوان المعيار

المعيار

IAS
200
IAS
210
IAS
220
IAS
230
IAS
240
IAS
250

IAS
أهداف تدقيق الحسابات ومبادئه العامة
520
IAS
شروط االرتباطات بمهمة التدقيق
530
IAS
الرقابة على جودة أعمال التطبيق
540
IAS
التوثيق (إعداد أوراق عمل التدقيق)
550
IAS
الغش والخطأ
560
دراسة القوانين واللوائح عند أداء عملية التدقيق للقوائم IAS
570

IAS
260
IAS
300
IAS
315
IAS
320
IAS
330
IAS
402
IAS
500
IAS
510

توصيل أمور التدقيق لألشخاص المسؤولين عن الحوكمة.

المالية.

التخطيط.
الفهم الكافي للمؤسسة ومحيطها وأخطارها.
األهمية النسبية.
إجراءات المدقق استجابة لألخطار المقيمة.
التدقيق في حالة استخدام العميل لمنظمة خدمات.
أدلة اإلثبات في التدقيق .
األرصدة االفتتاحية في العمليات الجديدة.

IAS
580
IAS
600
IAS
610
IAS
620
IAS
700
IAS
710
IAS
720
IAS
800

عنوان المعيار
اإلجراءات التحليلية.
عينة التدقيق والوسائل االختبارية.
تدقيق التقديرات المحاسبية.
األطراف ذات العالقة.
األحداث الالحقة.
االستمرارية.
إقرارات اإلدارة.
االعتماد على أعمال مدقق آخر.
االعتماد على أعمال مدقق الداخلي.
االعتماد على أعمال الخبراء المتخصصين.
تقرير المدقق عن القوائم المالية.
المقارنات.
المعلومات األخرى المرافقة للقوائم المالية.
تقرير المدقق عن مهام التدقيق ذات األغراض

الخاصة.

المصدر :زوهري جليلة وصالح إلياس ،مقال واقع مهنة التدقيق في الجزائر بين االصالحات المالية ومعايير التدقيق الدولية ،مجلة االبتكار
والتسويق ،جامعة سيدي بلعباس ،الجزائر ،العدد الثاني ،بدون سنة نشر ،ص .22
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.3.1لجنة المعايير الدولية للتدقيق:
إن جلنة معايري التدقيق الدولية هي اهليئة املهنية املختصة يف إصدار ،تبويب ،شرح ،و تعديل املعايري الدولية
للتدقيق ،وحاليا يقوم جملس معايري التدقيق والتأكيد الدولية مبا سبق.
انبثقت جلنة املعايري الدولية للتدقيق من احتاد احملاسبني الدويل ،وقد أعطيت اللجنة صالحية ومسؤولية حمددة
وهي إصدار مسودات املعايري الدولية للتدقيق نيابة عن اإلحتاد ،ويتم اختيار أعضاء اللجنة ملدة مخس سنوات من
ممثلني تعينهم منظمات الدول األعضاء اليت خيتارها جملس االحتاد لعضوية اللجنة ،وضمت اللجنة األوىل يف
عضويتها ممثلني من اسرتاليا ،كندا فرنسا ،أملانيا االحتادية ،اهلند ،اليابان ،املكسيك ،هولندا ،الفلبني ،اململكة
املتحدة ،مجهورية ايرلندا والواليات املتحدة األمريكية ،ويفرتض كلما أمكن ذلك أن تضم اللجان الفرعية املنبثقة
عن اللجنة ممثلني عن الدول غري األعضاء حىت يتم احلصول على أكرب قدر ممكن من وجهات النظر املختلفة .
ويقوم بإصدار وتعديل املعايري حاليا جملس معايري التدقيق والتأكيد الدولية  ،IAASBو الذي يهتم إضافة إىل
2
التدقيق بالفحص والتأكيد واخلدمات ذات العالقة.
ثانــيا :مدى توافق واختالف معايير التدقيق الجزائرية والدولية واالنتقادات الموجهة لها
ال يزال تطبيق املعايري ال حيقق مادام هناك عدة عوائق وعقبات وقفت أمام تطبيقها ولكن قد خطت الدول خطوة
كبرية يف إجياد وحماولة االرتباط والتوافق يف هذه املعايري ،وعلى هذا الشأن فإن أوجه االختالف بني املعايري املتفق عليها
واملعايري الدولية مل تكن إال لتشمل اجلزء الصغري الذي أدرك نقطة الفراغ بني الدول وكذا العمل على التوحيد وكذا
العمل على الشفافية يف اإلفصاح للقوائم املالية وقد ارتبطت االختالفات يف املعايري على حسب ترتيبها.
 .0مقارنة معايير تقرير التدقيق الخارجية في الجزائر بالمعايير الدولية للتدقيق:

إن التصنيف الدويل للتدقيق قد تناول تقرير التدقيق يف عدة معايري وخاصة املعايري  700إىل 799املتعلقة
بتقرير التدقيق للبيانات املالية واملقارنات واملعلومات األخرى  ،مث املعايري  800إىل 899املتعلقة بالتقارير اخلاصة
واختبار املعلومات املالية املستقبلية مث املعايري  900إىل  999املتعلقة بتقارير التدقيق للخدمات ذات الصلة خاصة

ما تعلق بعمليات الفحص احملدود وأداء إجراءات متفق عليها والتكليف بإعداد معلومات مالية ،أما تقرير التدقيق
يف اجلزائر فقد مت االعتماد يف إعداده على جمموعة من القواعد القانونية والتنظيمية اليت أصدرها املشرع اجلزائري يف
2
القرار رقم  30الصادر عن وزارة املالية بتاريخ .1103/12/14
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.0.0المقارنة من حيث البيانات المالية:
ستتم املقارنة من حيث شكل وحمتوى التقرير والعناصر املكونة لتقرير املراجعة وأنواع الرأي يف التقرير.
 .0.0.0من حيث شكل ومحتوى التقرير :ستتم املقارنة كما يلي:

*التوافق:تطرق املعيار الدويل  700إىل معايري وإرشادات حول شكل وحمتوى تقرير املدقق املستقل عن القوائم املالية حيث
جيب أن حيتوي على رأي مكتوب وواضح ،كما نصت املادة  25من القانون  10/01املذكور سابقا يف فقرهتا األوىل "
يرتتب على مهمة حمافظ احلسابات إعداد تقرير بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظام وصحة الوثائق احملاسبية وصورهتا
الصحيحة ،ويف القرار رقم  30على أن يقوم املدقق اخلارجي باإلشارة إىل أهداف و طبيعة مهمة املراقبة ،مع توضيح أن
األشغال اليت أجنزها قد متت طبقا ملعايري املهنة وأهنا تشكل قاعدة منطقية للتعبري عن رأيه حول احلسابات السنوية. "...،
*االختالف :مت حتديد شكل التقرير بدقة حسب املعايري الدولية غري أن النماذج اليت مت عرضها يف التوصية رقم
 13لالجتهادات املتعلقة بالتقرير حول احلسابات االجتماعية مل تتطرق إىل نفس الشكل واملضمون مع املعايري
الدولية ،كما أن القانون  10/01يف املادة  25يف فقرهتا األخرية نصت على " حتدد معايري التقرير وأشكال
وآجال إرسال التقارير إىل اجلمعية العامة وإىل األطراف املعنية عن طريق التنظيم".
 .1.0.0العناصر المكونة لتقرير التدقيق :ستتم املقارنة كما يلي:
*التوافق :مت حتديد العناصر املكونة لتقرير التدقيق يف فقرات املعيار الدويل  ، 700وكذلك مت التطرق إليها يف القرار .31

*االختالف:حدد املعيار الدويل رقم  700العناصر املكونة لتقرير املراجعة بدقة وأعطى كل التفاصيل اليت جيب أن
يتضمنها حول القوائم املالية غري أن القواعد املنظمة له يف اجلزائر مل تفصل يف هذه املكونات بنفس الدقة.
 .3.0.0أنواع الرأي في التقرير :ستتم املقارنة كما يلي:

*التوافق :قسم املعيار الدويل أنواع رأي املدقق يف تقارير التدقيق للقوائم املالية إىل نوعني أحدمها رأي نظيف واآلخر
مقيد وهذا األخري قد يكون رأي معاكس أو امتناع عن إبداء الرأي ،أما القرار  30يف اجلزء األول من الفصل األول
من امللحق حدد مهام حمافظ احلسابات حول تقرير املصادقة بقبول أو بتحفظ أو رفض املصادقة مبربر.
*االختالف :لقد فصل املعيار الدويل  700يف التقرير املقيد ومعايريه واألسباب اليت تؤدي إىل هذا النوع من الرأي
غري أن املشرع اجلزائري تعرض لضرورة ذكر املربرات أو األسباب عند االمتناع عن إبداء الرأي  ،وأن يبينها بوضوح
يف فقرة تسبق التعبري عن الرأي.
 .1.0المقارنة من حيث تقرير المجاالت المتخصصة:
سنقارن تقرير اجملاالت املتخصصة من حيث املهام ومن حيث شكل التقرير وكذا من حيث األنواع وصوال
إىل اختبار املعلومات املالية.
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 .0.1.0من حيث المهام :ستتم املقارنة كما يلي:
*التوافق :تطرق املعيار الدويل  800إىل املعايري واإلرشادات املتعلقة مبهام املدقق ذات األغراض اخلاصة بتدقيق
القوائم املالية املعدة وفقا إلطار حماسيب شامل غري املعايري الدولية احملاسبية أو تدقيق بنود معينة منها أو تدقيق
تعاقدية أو قوائم مالية خمتصرة ،أما بالنسبة للتشريع اجلزائري فيتمحور حول الفقرات الثالثة املنفصلة وهي :
اخلالصات الناجتة عن بعض التدقيقات اخلاصة ،املخالفات والشكوك اليت تؤثر على احلسابات السنوية،
املعلومات اليت يوجب القانون على املدقق اخلارجي اإلشارة إليها.
*االختالف :مل يتطرق التشريع اجلزائري إىل التقارير اخلاصة املتعلقة بتدقيق القوائم املالية املختصرة مثلما مت

التطرق إليها يف املعيار الدويل رقم  ، 800كما أنه مل يذكر التدقيق اخلاص بالقوائم املالية املعدة يف إطار نظام
حماسيب شامل غري املعايري احملاسبية الدولية ألن القانون  10/10يلزم املؤسسات االقتصادية امللزمة بالتدقيق
القانونية إىل إعداد قوائمها املالية يف إطار النظام احملاسيب املايل ) (SCFالذي مت إعداده وفقا للمعايري الدولية
احملاسبية املايل ). (IAS
 .1.1.0من حيث شكل التقرير :ستتم املقارنة كما يلي:

*التوافق :أوجب املعيار الدويل للتقارير اخلاصة على أهنا تتضمن مجلة من العناصر تتمثل يف :
عنوان التقرير بذكر عبارة عن الغرض اخلاص؛مستخدمو التقرير اخلاص بالتحديد؛فقرة متهيدية حتدد املعلومات املالية اليت مت مراجعتها؛فقرة النطاق تتضمن رأي املراجع عن املعلومات املالية اليت قام مبراجعتها؛فقرة تتضمن رأي املدقق عن املعلومات املالية؛توقيع املدقق اخلارجي مع تاريخ التقرير وعنوان املدقق.بالنسبة للمشرع اجلزائري فإنه أشار ضمنيا إىل هذه العناصر املكونة للتقارير اخلاصة وهذا يف القسم األول من
الفصل األول من ملحق القرار  ، 031خاصة وأنه ال يفرق بينها وبني التقارير العامة من حيث الشكل.
*االختالف :لقد أسهبت املعايري الدولية للتدقيق يف سرد كل التفاصيل املتعلقة بشكل التقارير اخلاصة من كل
النواحي ،غري أن املشرع اجلزائري أغفل هذه التفاصيل و تركها الجتهادات املهنيني.

 .3.1.0من حيث أنواع التقارير الخاصة :ستتم املقارنة كما يلي:
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*التوافق:نص القرار  30يف الفصول  2-0-3على تقارير خاصة تتوافق مع مضمون املعيار الدويل  800وخاصة

يف ما يتعلق بالتقرير اخلاص حول االتفاقيات املنظمة وكذا التقرير اخلاص بالتهديد احملتمل على االستمرارية وهو ما
نص عليه املعيار الدويل رقم  570بعنوان االستمرارية ،والتقرير املتعلق بإجراءات الرقابة الداخلية هو ما يتوافق مع
املعيار

265

الذي ينص على االتصال مع القائمني على احلوكمة واإلدارة يف حالة ضعف الرقابة الداخلية.

*االختالف :لقد تعرضت املعايري الدولية إلعداد التقارير اخلاصة إىل أصناف أخرى من التقارير اخلاصة مل يتطرق
إليها التشريع اجلزائري واليت تتمثل يف التقرير اخلاص عن القوائم املالية املعدة وفقا إلطار حماسيب شامل خبالف
املعايري الدولية احملاسبية والتقرير اخلاص بالقوائم املالية املختصرة.
 .4.1.0من حيث اختبار المعلومات المالية المستقبلية:

إن الغرض منه هو إرساء معايري وإرشادات فيما يتعلق باملهام اخلاصة باختبار وإبداء الرأي عن املعلومات

املالية املستقبلية ،املبنية على افرتاضات عن أحداث مستقبلية تؤثر على نشاط املؤسسة وقد يعتمد إعدادها على
التنبؤات أو التقديرات املستقبلية أو على حكم شخصي ،أي أن مادة املدقق يف هذه احلالة هي املعلومات املالية
املستقبلية اليت يقوم مبراجعتها وإبداء رأيه حوهلا ،فنجد أن مثل هذا النوع من التدقيق ال يوجد يف التشريع اجلزائري
وهذا يرجع أساسا إىل عدم وجود مؤسسات اقتصادية جزائرية تعد مثل هذا النوع من القوائم املالية ،و انعدام
مستعملي وطاليب مثل هذه القوائم املالية لذا ميكن القول أنه ال يوجد أي نص أو مادة يف القانون اجلزائري
تكلمت أو أشارت إىل مثل هذا النوع من القوائم املالية خاصة مع غياب املقومات األساسية لسوق مالية نشطة.
.3.0المقارنة من حيث تقرير الخدمات ذات الصلة:
سيتم يف هذا املطلب املقارنة من حيث معيار الفحص احملدود والتكليف بإعداد معلومات مالية.
 .0.3.0معيار الفحص المحدود للقوائم المالية :ستتم املقارنة كما يلي:
* التوافق :يركز املعيار

910

على أعمال الفحص احملدود للقوائم املالية والذي يهدف إىل إرساء معايري وتوفري

إرشادات عن املسؤوليات املهنية للمدقق عند القيام بفحص حمدود للقوائم املالية حيث جند أن مهمة الفحص
احملدود للقوائم املالية تدخل يف جمال املراجعة التعاقدية اليت يقوم هبا اخلبري احملاسب حسب نص املادة  18من
القانون  10/01يعد خبريا حماسبيا ،يف مفهوم هذا القانون ،كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت
مسؤوليته مهمة تنظيم وفحص وتقدمي وحتليل احملاسبة وخمتلف أنواع احلسابات للمؤسسات واهليئات يف احلاالت
اليت نص عليها القانون واليت تكلفه هبذه املهمة بصفة تعاقدية خلربة احلسابات ،فنجد أن التشريع اجلزائري يتوافق
مع املعيار الدويل للمراجعة رقم  910فيما خيص مهام الفحص احملدود للقوائم املالية.
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*االختالف :لقد أسهب املعيار الدويل اخلاص بالفحص احملدود للقوائم املالية يف شرح كل متطلبات تقرير املراجعة من
حيث الغرض ،األهداف واملبادئ ونطاق الفحص وكذا شروط املهمة وعمليات التخطيط والتوثيق من أجل إجناز تقرير
مكتوب يقر بتأكيد سليب من عدمه حول مهمة الفحص احملدود غري أن املشرع اجلزائري مل يتعرض لكل هذه
التفاصيل وترك شكل ومضمون تقرير املراجعة يف هذه احلالة إىل تقديرات املدقق حسب نطاق وطبيعة الفحص.
 .1.3.0التكليف بإعداد معلومات مالية :ستتم املقارنة كما يلي:
*التوافق:إن التكليف مبهمة إعداد معلومات مالية يتضمن عادة إعداد القوائم املالية باستخدام اخلربة احملاسبية
وليس اخلربة يف املراجعة وذلك جبمع وتبويب وتلخيص املعلومات املالية من أجل إفادة املستخدمني هلا ،حيث
نص املعيار الدويل  930على أن مهمة إعداد معلومات مالية يقوم هبا احملاسب الذي يكون على دراية باملبادئ و
القواعد احملاسبية املعمول هبا ،وهذا ما جنده يتوافق مع ماهو معمول يف اجلزائر حيث جند أن التكليف بإعداد
معلومات مالية أوكل ملمارسي مهنة احملاسب املعتمد حسب نص املادة  41من القانون ،10/01كما نصت املادة
42من نفس القانون " يعرض احملاسب املعتمد حتت مسؤوليته وعلى أساس الوثائق واألوراق احملاسبية املقدمة إليه
الكتابات احملاسبية وتطور عناصر ممتلكات التاجر والشركة أو اهليئة اليت أسندت إليه مسك حماسبتها " ،كما
ميكن للخبري احملاسب وحمافظ احلسابات إعداد معلومات مالية ما مل يربطهم باملؤسسة عقد.
*االختالف:ال يوجد اختالف من حيث املضمون بني املعيار الدويل  930املتعلق بإعداد معلومات مالية والقواعد
القانونية املنظمة ملهنة التدقيق يف اجلزائر.
 .1االنتقادات الموجهة لمعايير التدقيق الدولية:
هناك العديد من االنتقادات املوجهة ملوضوع تدويل معايري احملاسبة والتدقيق ،فقد مت اجلدال يف عام  1971قبل
تكوين جملس معايري احملاسبة الدولية بأن عملية وضع معايري دولية هي حل بسيط ملشكلة معقدة ،وتشكك هذه
االنتقادات يف أن املعايري الدولية ستكون باملرونة الكافية حبيث تتناول الفروق الكبرية يف اخللفيات والتقاليد والبيئة
االقتصادية ،وبعض األقطار اليت ميكن أن ترفضها من الناحية السياسية ألهنا تتعارض مع السيادة القومية.
يرى بعض املراقبني أن عملية وضع معايري للتدقيق واحملاسبة الدولية هي حركة تكتيكية تقوم هبا مكاتب حماسبية دولية
لتوسيع أسواقها ،ويقال أن مكاتب احملاسبة الكربى هي ضرورة الزمة لتطبيق املعايري الدولية يف البيئات القومية.
وقد ذكر أحد املعلقني األيت:
"ال يبدو أن تناسق املبادئ احملاسبية ومعايري التدقيق الدولية ميكن أن يتحقق ،فهناك الكثري من اجلماعات القومية
ذوي املصاحل يف احملافظة على معايريهم وممارساهتم واليت تكونت من خالل االعتبارات السياسية ،وال يوجد هيئة
01
هلا القدرة والسلطة حبيث تلزم التطبيق العاملي هلا".
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خالص ـة
إن التطور السريع الذي شهده التدقيق على مستوى الوظائف خول له تبوأ مكانة هامة على الصعيد
الدويل ،نظرا للحاجة إليه اليت قابلت التوسع االقتصادي وعوامل االستثمار احلديثة ،فكان وال بد من توحيد
الضوابط كمكمل هلذه احلوائج ،وكذا بغية توحيد املمارسات اليت يتحقق بفضلها تقليص فجوة التوقعات
واستفادة األطراف من ذوي التطور احملدود أو املعدوم يف املهنة من نظرياهتا املتقدمة ،فكانت هذه الضوابط السبيل
لعديد دول العامل للرقي باملهنة حمليا والتوجه حنو التوافق الذي يعطيها دفعة نسبية لتحقيق مساعيها التوسعية،
باإلضافة إىل اختصار عاملي الوقت واجلهد على الشركات الناشطة يف عديد املناطق اجلغرافية.
كون اجلزائر من الدول حديثة العهد يف مسعى التوافق مع تطورات التدقيق الدويل ،وكوهنا من الدول اليت
تسعى إىل إعطاء تسهيالت أكثر لالستثمار األجنيب سواء أكان مباشرا أو غري مباشر ،مطالبة بتهيئة أرضية
خصبة متنح هلا أكثر استفادة من هذه األخرية ،قد متر عرب تكوين مدققيها من منطلق دويل ،ما قد يسمح هلا
باستغالل مواردها البشرية ،أو على مستوى اإلجراءات املهنية املعتمدة اليت قد تعطي ارتياحا أكرب لألطراف ذات
املصلحة ،األمر الذي قد يتوفر يف معايري التدقيق الدولية.
من خالل دراستنا توصلنا إلى النتائج التالية:
 التدقيق الدويل جاء كنتيجة حتمية لعوملة أنشطة األعمال وتالشي احلدود اجلغرافية اقتصاديا وظهورالشركات متعددة اجلنسيات وتزايد دورها يف العالقات الدولية ،ويف املقابل فهو يساعد على ختطي بعض العوائق
اليت قد تعرتض املعامالت الدولية؛
 حيقق البعد الدويل للتدقيق إمكانية مقارنة املعلومات املالية الدولية ،كوهنا ختضع لنفس اإلجراءاتالتدقيقية ،األمر الذي يسمح بتوفري الوقت واجلهد والنقود ،كما أن توحيد املمارسات املتعلقة بالتدقيق ،مير عرب
تقريب وجهات النظر بني الدول  ،وبالتايل رفع مستوى املعايري قدر اإلمكان؛
 مل يتطور التدقيق يف اجلزائر مقارنة بالتطورات احلاصلة دوليا رغم حاجتها امللحة هلا يف عديد اجلوانب،فمهنة التدقيق يف اجلزائر تعاين قصورا جيعل املهنة واملدققني أمام صعوبات تؤثر على فاعلية املعلومات املالية ،فضال
عن كوهنا تؤدي إىل اخنفاض مستوى املدققني ،ما جيعل املهنة يف اجلزائر تبدوا مبستوى أقل من نظرياهتا يف الدول
املتقدمة مهنيا ،وبالتايل فإن ممارسة التدقيق يف اجلزائر ختتلف عن املمارسة وفق املعايري الدولية؛
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 يسمح العمل مبعايري التدقيق الدولية عند تدقيق القوائم املالية بالرفع من مستويات األداء لدى املدقق،ما حيسن من جودة املعلومة املالية ،ويزيد من مصداقيتها ،وبالتايل مساعدة مستخدمي تقرير التدقيق على
اختاذ قرارات أحسن؛
 على الرغم من كون معايري التدقيق الدولية صدرت عن أكرب هيئة دولية للمهنة  ،إال أهنا قد ال تتالءممع البيئة اجلزائرية ،وبالتايل يف حال انتهاج اجلزائر ملعايري التدقيق الدولية من األفضل تكييفها مع الواقع
اجلزائري شريطة الرفع من القدرات املهنية للمدققني ،عن طريق وضع أسس للمتطلبات العلمية وللخربة
الواجب توفرها يف شخص املدقق .
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الملخص
هتدف هذه الورقة البحثية إىل التعرف على واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر وما مدى توافقها مع اإلصالحات
احملاسبية ومعايري التدقيق الدولية ،حيث مت يف اجلانب النظري التطرق إىل املبادئ األساسية واملعايري الدولية املنظمة
هلذا اجملال و أهم اإلصالحات اليت جاء هبا املشرع اجلزائري يف ظل إطار تنظيم مهنة احملاسبة والتدقيق ،كما مت
إبراز مدى توافق الواقع اجلزائري مع املعايري الدولية للتدقيق ،أما فيما خيص اجلانب التطبيقي فقد أبرزت الدراسة
امليدانية أن أغلب املهنيني يطبقون هذه املعايري أثناء املمارسة وأهنا مالئمة يف الكثري من جوانبها للبيئة احمللية ،كما
أن تطبيقها يساعد على توحيد املمارسة املهنية.
الكلمات المفتاحية :التدقيق ،معايري التدقيق الدولية ،اإلصالحات احملاسبية ،اجلزائر.
Abstract
The objective of this paper is to identify the reality of the auditing profession in Algeria
and its compatibility with accounting reforms and international auditing standards. In the
theoretical aspect, the basic principles and international standards governing this field were
discussed. The study also highlighted the compatibility of Algerian reality with international
auditing standards.
In the practical aspect, the field study highlighted that most professionals apply these
standards during practice and are appropriate in many respects to the local environment.
Baiqaa helps to standardize professional practice.
Key words: Auditing, International Auditing Standards, Accounting Reforms, Algeria.

واقع مهنة التدقيق في الجزائر بين اإلصالحات المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية
– دراسة ميدانية-
د .هشام بن حميدة و سارة داللجة و د .غنية شيخي

مقدمة
سعت اهليئات اإلقليمية والدولية للتدقيق وراء تذليل الفروقات بني ممارسة التدقيق احملاسيب من دولة إىل
أخرى ،وكان يف مقدمة هذه اهليئات اإلحتاد الدويل للمحاسبني  IFACممثال بلجنة التدقيق الدولية وغريها من
اللجان املنبثقة عنه ،واليت اهتدت إىل إصدار مجلة من اإلرشادات سواء فيما تعلق بالقائمني مبهنة
التدقيق(متطلبات التعليم واخلربة ،السلوك املهين) ،أو بوضع أطر خلطوات وإجراءات التدقيق تعمل على توحيد
املمارسات ممثلة يف معايري دولية للتدقيق.
واجلزائر كغريها من الدول مل تتخلف يف تنظيم ممارسة مهنة املراجعة ،حيث عملت على تنظيم املهنة
والسهر عليها إلعطائها الشكل الذي تستحقه واالحتفاظ باملستوى الالئق هبا ،حيث قامت بتبين معايري احملاسبة
الدولية يف إطار النظام احملاسيب املايل اجلديد وإصدار قوانني وتشريعات خمتلفة اهلدف من ورائها هو تنظيم هذه
املهنة ،ومنها القانون 10- 10املعمول به حاليا ،والذي حتاول الدولة من خالله إرساء تنظيم مهين قوي يسمح
برفع مستوى األداء املهين للمدققني ،وبالتايل زيادة ثقة مستخدمي القوائم املالية يف تقارير املراجعة الصادرة عنهم.
ومن خالل ما سبق ميكن طرح التساؤل الرئيسي التايل:

ما مدى تكييف الجزائر لمهنة التدقيق وفقا لإلصالحات المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية؟
ولإلجابة على التساؤل الرئيسي سوف نتطرق إىل ما يلي:
أوال :نظره عامة حول التدقيق ومعايري التدقيق الدولية.
ثانيا :مهنة التدقيق يف اجلزائر.
ثالثا :القوانني والنصوص التشريعية املنظمة ملهنة التدقيق يف اجلزائر و املعايري الدولية للتدقيق.
رابعا :دراسة ميدانية.
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أوال :نظره عامة حول التدقيق ومعايير التدقيق الدولية
يلعب التدقيق دورا هاما يف احلياة االقتصادية فهي من املواضيع اليت طرحت يف مجيع أحناء العامل ،إذ متثل الوجه
املكمل للعمل احملاسيب بصفة عامة ،على أساأ أهنا املر ة اليت تعكم مدى صحة وصدق وموضوعية نتائه هذا العمل
يف هناية الفرتة املالية ،ومن أجل ذلك يعترب املدقق نوع معني من احملاسبيني ترتكز مهمته يف عملية الفحص واملراجعة
وتدقيق نتائه األنشطة واألحداث االقتصادية يف إطار جمموعة من القواعد واملعايري اليت حتكم طبيعة مهنة التدقيق.
 .1تعريف التدقيق

لقد تعددت اجلوانب اليت مت التطرق إليها يف تعريف التدقيق ،وهذا باختالف اهليئات واألطراف الصادرة عنها.
ورغم االختالف الشكلي بني هذه املفاهيم ،إال أهنا تصب يف نفم اهلدف .ونذكر أهم هذه التعاريف فيما يلي:
حسب مجعية احملاسبة األمريكية" :التدقيق هو عملية منظمة ومنهجية جلمع وتقييم األدلة ،القرائن بشكل
موضوعي ،اليت تتعلق بنتائه األنشطة واألحداث االقتصادية ،وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بني هذه النتائه و
املعايري املقررة و تبليغ األطراف املعنية بنتائه املراجعة"1.كما عرف احتاد احملاسبني األمريكيني التدقيق على أنه":
إجراءات منظمة ألجل احلصول على األدلة املتعلقة باإلقرارات أو باألرصدة االقتصادية واألحداث ،وتقييمها بصورة
2
موضوعية ،لتحديد درجة العالقة بني هذه اإلقرارات ومقياأ معني ،وإيصال النتائه إىل املستفيدين".
ومن التعاريف السابقة نستخلص أن عملية التدقيق هي":فحص انتقادي وبناء يقوم به شخص مستقل
ومؤهل ذو كفاءة بغية إعطاء رأي فين وحمايد حملل على نوعية ومصداقية القوائم املالية للمؤسسة ،وذلك يف ظل
معايري التدقيق املتعارف عليها".
 .2معايير التدقيق الدولية
تعترب معا يري وظيفة التدقيق من القواعد واملقومات األساسية اليت يسرتشد هبا املدقق عند قيامه بعملية
التدقيق .ومن أهم األسباب اليت أدت إىل وضع هذه املعايري هو تقليل التفاوت يف ممارسة هذه الوظيفة وتوحيدها،
وإن خمالفة املدققني هلذه املعايري تعرضهم إىل املساءلة من قبل اهليئات املختصة.
 1.2تعريف معايير التدقيق
اهتم االحتاد الدويل للمحاسبني بإصدار املعايري الدولية للتدقيق حيث يتم مراجعتها بصفة دورية يف ضوء
التغريات احلاصلة والقوانني املختلفة ،ولقد صدرت هذه املعايري يف شكل قائمة ،كل معيار خيص جانب من
جوانب التدقيق ،وبالتايل ميكن تعريف معايري التدقيق بأهنا ":املقاييم اليت يستطيع املدقق يف ضوئها أن يقيم
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

111

واقع مهنة التدقيق في الجزائر بين اإلصالحات المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية
– دراسة ميدانية-
د .هشام بن حميدة و سارة داللجة و د .غنية شيخي

العمل الذي قام به ،وأن يتعرف على ما إذا كان قد قام بالواجبات اليت التزم هبا كعضو ينتسب إىل مهنة احملاسبة
والتدقيق".كما ميكن أن نعترب معايري التدقيق الدولية على أهنا":عبارة عن األمناط ليت جيب أن يتبعها املراجعون يف
تأدية عملهم3.،ومن التعاريف السابقة نستخلص أن معايري التدقيق الدولية على أهنا ":جمموعة من القواعد
واإلرشادات والقرائن اليت توضح العرف املهين الدويل املتفق عليه ،واليت ميكن اللجوء عند قصور املعايري احمللية".
 2.2أنواع معايير التدقيق
تنقسم معايري التدقيق الدولية إىل ثالث جمموعات ،ميكن توضيحها من خالل الشكل التايل:
الشكل رقم :11أنواع معايير التدقيق الدولية

المصدر :حممد أمني أمازون ،التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية وإمكانية تطبيقها في الجزائر ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل
شهادة املاجستري يف العلوم التجارية ،ختصص حماسبة وتدقيق ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر ،2211/2212 ،3ص .11

 2.2أهمية معايير التدقيق الدولية
ملعايري التدقيق الدولية فوائد كثرية ،على شرط أن تكون هذه املعايري مقبولة ومتعارف عليها ومناسبة وموثقة
بشكل حتريري ،وأن تكون مبلغة جلميع أعضاء املهنة إلزالة أي غموض من أذهاهنم ،ويلزم إعادة النظر فيها من
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حني آلخر للتطوير والتحسني ،لغرض مسايرهتا للمستجدات احلاصلة من جهة ومعاجلة أوجه القصور اليت تظهر
أثناء تطبيقها .وميكن أن نرد سبب هذه األمهية لالعتبارات التالية:
 تعترب مبثابة املكمل للمعايري الوطنية؛
 تشجع التعاون بني مكاتب التدقيق الدولية واحمللية؛
 إن التغريات احلاصلة مثل العوملة ،وحترير التجارة الدولية وتكنولوجيا املعلومات وانتشار الشركات املتعددة
اجلنسيات فرضت احلاجة لتوحيد معايري التدقيق دوليا؛
4
 إن املعايري التدقيق الدولية أكثر جتانسا بني الدول مبقارنتها بغريها من املعايري الوطنية لكثري من الدول.
 2.2عالقة معايير التدقيق الدولية بمعايير المحاسبة الدولية
يتبلور الرتابط بني معايري احملاسبة الدولية ومعايري التدقيق الدولية يف حماور متعددة نذكر على سبيل املثال ما يلي:
 ارتباط معيار التدقيق الدويل رقم  071املتعلق باالستمرارية مبعيار احملاسبة الدويل رقم  10اخلاص باإلفصاح عن
السياسات احملاسبية ،حيث ينص على أن االستمرارية هي أحد الفروض األساسية اليت تبىن عليها القوائم املالية ،وتعرف
االستمرارية يف هذا املعيار" ينظر إىل املؤسسة عادة على أهنا مستمرة يف نشاطها مستقبال ،ومن مث يفرتض عدم توفر نية
التصفية أو ختفيض حجم عملياهتا بصورة أساسية" ،ويرتبط هذا بالفقرة الثالثة من معيار التدقيق الدويل رقم 011
هدف ونطاق تدقيق القوائم املالية ،واليت تنص على"يف الوقت الذي يضفي فيه رأي املدقق الثقة على القوائم املالية،
يتعني على مستخدمي هذه القوائم أن ال يفرتضوا أن هذا الرأي هو تأكيد الستمرارية املؤسسة".
 يرتبط معيار التدقيق الدويل  711والذي يقضي بأن يعرب املدقق صراحة عن رأيه يف فقرة مستقلة يبني فيها
ما إذا كانت القوائم املالية ككل تظهر بصورة عادلة املركز املايل للمؤسسة وكذلك نتائه أعماهلا ومصادر
واستخدامات األموال خالل فرتة معينة ،يرتبط هذا املعيار مبعيارين من معايري احملاسبة الدولية ،أوهلما املعيار الثالث
عشر املتعلق بطريقة عرض املوجودات واملطلوبات املتداولة ،وثانيهما املعيار اخلامم الذي يرتبط باملعلومات
الواجب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية وبيان احلد األدىن الالزم منها واليت تتضمنها امليزانية ،وبيان الدخل
واملالحظات والبيانات األخرى واملعلومات التفسريية اليت تعترب جزءا مكمال للقوائم املالية،
 ارتباط معيار التدقيق الدويل  061املتعلق باألحداث احملتملة واألحداث الالحقة بتاريخ امليزانية مبعيار
احملاسبة الدويل رقم  ، 01حيث ينص هذا املعيار على ضرورة اإلفصاح عن األحداث الالحقة بتاريخ امليزانية اليت
تتعلق بأوضاع وأحوال نشأت بعد ذلك التاريخ ،إذا كان إغفاهلا يؤثر على إعداد تقومي أو اختاذ قرار سليم من قبل
مستخدمي القوائم املالية ،مثل القيام بعملية شراء مؤسسة كبرية ملؤسسة أخرى ،ويوضح معيار التدقيق مسؤوليات
5
املدقق جتاه األحداث اليت تقع بعد تاريخ امليزانية واإلجراءات الواجب عليه القيام هبا.
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 2.2تبويب معايير التدقيق الدولية
الزمت معايري التدقيق الدولية مجلة من اإلصدارات والتعديالت إىل أن وصلت إىل ما هي عليه حاليا،
وميكن تبويب املعايري الدولية للتدقيق يف اجلدول التايل:
الجدول رقم  :11تبويب معايير التدقيق الدولية
رمز املعيار

عنوان املعيار

رمز املعيار

عنوان املعيار

ISA 011

أهداف تدقيق احلسابات ومبادئه العامة

ISA 001

اإلجراءات التحليلية

ISA 001

شروط االرتباطات مبهمة التدقيق

ISA 031

عينة التدقيق والوسائل االختبارية

ISA001

الرقابة على جودة أعمال التدقيق

ISA 041

تدقيق التقديرات احملاسبية

ISA 031

التوثيق (إعداد أوراق عمل التدقيق)

ISA 001

األطراف ذات العالقة

ISA 041

الغش واخلطأ

ISA 061

األحداث الالحقة

ISA 071

االستمرارية

ISA 081

إقرارات اإلدارة

ISA 311

التخطيط

ISA 611

االعتماد على أعمال مدقق أخر

ISA 300

الفهم الكايف للمؤسسة وحميطها وأخطارها

ISA 601

االعتماد على أعمال املدقق الداخلي

ISA 301

األمهية النسبية

ISA 601

االعتماد على أعمال اخلرباء املتخصصني

ISA 331

إجراءات التدقيق استجابة لألخطار املقيمة

ISA 711

تقرير املدقق عن القوائم املالية

ISA 701

املقاربات

ISA 011

أدلة اإلثبات يف التدقيق

ISA 701

املعلومات أألخرى املرافقة للقوائم املالية

ISA 001

األرصدة االفتتاحية يف العمليات اجلديدة

ISA 811

ISA 001

ISA 061

ISA 410

دراسة القوانني واللوائح عند داء عملية التدقيق
للقوائم املالية
توصيل أمور التدقيق لألشخاص املسؤولني عن
احلوكمة

التدقيق يف حالة استخدام العميل ملنظمة
خدمات

تقرير املدقق عن مهام التدقيق ذات
األغراض اخلاصة

المصدر :حممد أمني أمازون ،مرجع سبق ذكره ،ص .57
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ثانيا :مهنة التدقيق في الجزائر
خصص هذا احملور للتعرف على تطور التدقيق يف اجلزائر ،باإلضافة إىل التعرف إىل أهم اإلصالحات
املنظمة هلذه املهنة.
 .1مهنة التدقيق في الجزائر
عرفت مهنة ا لتدقيق يف اجلزائر تطورات كبرية من خالل عدة تشريعات وقوانني لتنظيمها ،والرقي هبا من
أجل مسايرة التطورات االقتصادية على املستوى احمللي والدويل.
 1.1تطور مهنة التدقيق في الجزائر
بدأ تنظيمها يف سنة  0161من خالل األمر رقم  ،017/61حيث تطرق يف مادته رقم  38إىل الرقابة
الواجب فرضها على املؤسسات العمومية واالقتصادية بغية تأمني حق الدولة ،حيث نصت هذه املادة على ما
يلي :يكلف وزير الدولة بالتخطيط لتعيني مدققي احلسابات للمؤسسات الوطنية واملنظمات العمومية ذات الطابع
الصناعي والتجاري ،ويف املؤسسات اليت متلك فيها الدولة أو إحدى املنظمات العمومية حصصا من رأأ ماهلا،
6
وذلك بقصد التأكد من سالمة ومصداقية احلسابات وحتليل الوضعية املالية لألصول واخلصوم.
مث جاء مرسوم  073/71املؤرخ يف  0171/00/06حلد واجبات ومهنة حمافظي احلسابات يف املؤسسات املالية
واملختلطة حيث يقومون باملراقبة الدائمة لتسيري هذه املؤسسات ويعينون من بني املراقبني العاملني للمالية ،املفتشيني املاليني،
املوظفني املؤهلني من وزارة املالية بصفة استثنائية.وتلت هذا املرسوم عدة مراسيم وقرارات تنفيذية لتنظيم املهنة جند:
مرسوم  18/10والذي نص على إنشاء املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين،
مث أصدر مرسوم  10-10الذي حيدد كيفية تشكيل النقابة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات املعتمدين
ويضبط قواعد عملهم.
يف سنة  0114أصدر قرار يتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات ،وكيفية نشر تقدير اإلجازات والشهادات اليت
ختول احلق ملمارسي مهنة التدقيق.
يف سنة  0116صدرت عدة مراسيم تتضمن أخالقيات املهنة وكيفيات تعيني حمافظي احلسابات يف املؤسسات
العمومية ذات الطابع التجاري ،وكذا املؤسسات العمومية غري املستقلة.
يف سنة  0111صدر مقرر يتضمن املوافقة على اإلجيارات والشهادات ،وكذا شروط اخلربة املهنية اليت ختول احلق
ملمارسة مهنة اخلبري احملاسيب ،حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد.
يف سنة  0101تبنت اجلزائر عدة إصالحات حماسبية حيث يعترب اإلصالح األخري املتعلق بتبين النظام احملاسيب
املايل كرد فعل من طرف املشرع اجلزائري يف إحداث نقلة نوعية فيما خيص اإلصالحات احملاسبية اليت تتوافق مع
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

112

واقع مهنة التدقيق في الجزائر بين اإلصالحات المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية
– دراسة ميدانية-
د .هشام بن حميدة و سارة داللجة و د .غنية شيخي

املعايري الدولية املتعلقة بإعداد التقارير املالية واحملاسبة الدولية) ، (IAS/IFRSاألمر الذي يسمح للمؤسسات
اجلزائرية بصفة خاصة يف االندماج مع االقتصاد العاملي من خالل االستثمار خارج اجلزائر ،وبصفة عامة من
خالل تسهيل استثمار املؤسسات األجنبية داخل اجلزائر .هذه اإلصالحات األخرية اليت قامت هبا اجلزائر يف إطار
حتديث نظامها احملاسيب ،متثلت يف تبين املعايري املتعلقة باإلفصاح يف التقارير املالية واملعايري احملاسبة الدولية
)(IAS/IFRSوذلك من أجل ضمان وتعزيز أنظمنها احملاسبية واملالية مبا يتوافق وهذه املعايري ،كما أصدرت
7
القانون رقم  10-01الذي يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد.
وفيما يلي نلخص أوجه االختالفات بني القانون  18-10والقانون  10-01يف اجلدول التايل:
الجدول رقم  :11أوجه االختالفات بين القانون  12-11والقانون
معيار التفرقة

القانون 18-10

11-11

القانون 10-01

من حيث التعريف هو كل شخص ميارأ عادة بامسه اخلاص وحتت
بالمدقق مسؤوليته مهنة تنظيم احملاسبة واحلسابات من كل
الخاص
نوع وفحصها واستقامتها وحتليلها لدى املؤسسات
القانوني.
والشركات التجارية أو املدنية يف احلاالت اليت نص
عليها القانون هبذه املهمة للقيام بصفة تعاقدية.

هو كل شخص ميارأ بصفة عادية بامسه اخلاص
وحتت مسؤوليته ،مهمة املصادقة على صحة
حسابات الشركات واهليئات وانتظامها ومطابقتها
ألحكام التشريع املعمول به.

من حيث المهام التي -يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة -يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة
وصحيحة وهي مطابقة لنتائه السنة املنصرمة.
يضطلع بها محافظ وهي مطابقة لنتائه السنة املنصرمة.
يفحص صحة احلسابات السنوية ومدى -يفحص صحة احلسابات السنوية ومدىالحسابات.
مطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري.
مطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري.
يعلم املسريين بكل نقص قد يكتشفه والذي -يبدي رأيه يف شكل تقرير خاص حولإجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من
ميكن عرقلة استمرار استغالل املؤسسة.
جملم اإلدارة وجملم املديرين أو املسري.
يقدر شروط إبرام االتفاقيات بني الشركة اليتيراقبها واملؤسسات أو اهليئات التابعة هلا.
يعلم املسريين بكل نقص قد يكتشفه والذيميكنه عرقلة استمرار استغالل املؤسسة.
من

حيث

التسجيل.

أن يكون حائزا الشهادة اجلزائرية للمهنة أوشروط -توفر اإلجازات والشهادات املشرتطة قانونا.
التسجيل يف املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني شهادة معرتف مبعادلتها.التسجيل يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبنيوحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين.
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أو يف جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات أو يف
جدول املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين.
من حيث الهيئة التابعة كل من اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب يوضح اجمللم الوطين للمحاسبة حتت سلطة
املعتمد تابعون للمنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني الوزير املكلف باملالية أي تابع لوزارة املالية.
لها
وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين.
من حيث السلطة يوضع اجمللم الوطين للمحاسبة حتت سلطة رئاسة يتعني على حمافظ احلسابات أو مسري شركة أو
جتمع حمافظي حسابات ،إبالغ جلنة مراقبة
المشرفة على المجلس اجلمهورية.
النوعية بتعيينه حمافظا للحسابات عن طريق رسالة
الوطني للمحاسبة.
موصى عليها يف أجل أقصاه  17يوما.
من حيث االهتمام مل ترد خبصوصه مواد.

جترى تربصات اخلرباء احملاسبني على مستوى
املصف الوطين للخرباء احملاسبني ،وجترى تربصات
حمافظي احلسابات على مستوى الغرفة الوطنية
حملافظي احلسابات ،وجترى تربصات احملاسبني
املعتمدين على مستوى املنظمة الوطنية
للمحاسبني املعتمدين ،حسب الكيفيات احملددة
من قبل اجمللم الوطين للمحاسبة.

بالجودة.

من حيث التربصات

جترى تربصات اخلرباء احملاسبني وحمافظي
احلسابات واحملاسبني املعتمدين على مستوى
املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي
احلسابات واحملاسبني املعتمدين ،حسب
الكيفيات احملددة من قبل اجمللم الوطين
للمحاسبة.

جترى تربصات اخلرباء احملاسبني على مستوى
املصف الوطين للخرباء احملاسبني ،وجترى تربصات
حمافظي احلسابات على مستوى الغرفة الوطنية
حملافظي احلسابات ،وجترى تربصات احملاسبني
املعتمدين على مستوى املنظمة الوطنية
للمحاسبني املعتمدين ،حسب الكيفيات احملددة
من قبل اجمللم الوطين للمحاسبة.

المصدر :القانون رقم  21-12املؤرخ يف  21جوان  2212وامل تعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد ،الجريدة

الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،22املوافق ل  11جويلية  ،2212ص .21

ثالثا :القوانين والنصوص التشريعية المنظمة لمهنة التدقيق في الجزائر و المعايير الدولية للتدقيق

سنحاول من خالل هذا احملور إبراز مدى توافق القوانني واملراسيم املنظمة ملهنة التدقيق يف اجلزائر ومقارنتها
مع املعايري الدولية للتدقيق.
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 .1أثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة التدقيق في الجزائر
ما يعاب على اإلصالح احملاسيب يف هذا الشأن أنه مت بصفة مفاجئة دون أن يسبقه أي تعديل لألطر التشريعية
والقانونية املنظمة للمؤسسات االقتصادية ذات الصلة باجملال احملاسيب( البنوك ،املؤسسات املالية ،إدارة الضرائب ،مهنة احملاسبة)،
وبالتايل مت إلغاء املخطط احملاسيب الوطين وحل حمله النظام احملاسيب املايل ،والبيئة احملاسبية لزالت املشاكل تنخر هياكلها ،وهلذا
كان من املفروض أن يتم اإلصالح بصفة تدرجيية حىت تتمكن األطراف املعنية من تكييف مؤسساهتا مع هذا النظام اجلديد،
ومما سبق ميكننا حتديد بعض النتائه والتأثريات املرتقب حصوهلا على مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل املرجعية احملاسبية اجلديدة.
 فمن الناحية القانونية وبالنظر إىل واقع املمارسة املهنية يف اجلزائر يتضح لنا عدم االستقرار وتزايد حدة الصراع ما بني أصحاب
املهنة واإلدارة الوصية ،ولذا عملت وزارة املالية على إعادة هيكلة املهنة وتنظيمها واسرتجاع وصايتها ،وهو ما جتسد جليا يف
القانون اجلديد املصادق عليه واملتعلق بإعادة تنظيم مهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد.
 أما اجلانب املتعلق بإجراءات فحص احلسابات ففيما يتعلق باملنهجية العملية ابتداء من مرحلة التخطيط والتوجيه إىل غاية
إعداد التقرير النهائي ،فإن كل هذه اإلجراءات لن تتغري ولن تتأثر بأية مرجعية حماسبية مهما كانت .أما اجلانب املتعلق
مبعايري التدقيق املعتمدة ستتأثر مهنة التدقيق يف ظل املرجعية احملاسبية اجلديدة يف شقها املتعلق باملعايري والقواعد العامة
الواجب إتباعها يف املهنة ،ومكمن هذا التأثر برز يف إمكانية تبين معايري دولية للتدقيق على اثر تبين معايري دولية للمحاسبة.
 من حيث التقارير :يف ظل البيئة احملاسبية اجلديدة فإن طبيعة مناذج تقارير املدققني تأخذ احتمالني:
األول :إمكانية اإلبقاء على النماذج احلالية املعتمدة وإجراء تعديالت تتوافق مع التدقيق احملاسيب اجلديد.
الثاني :إمكانية توحيد مناذج التقارير املعدة من طرف املدققني يف سياق توحيد القوائم املالية على املستوى الدويل.8
 .2مدى توافق القوانين والنصوص التشريعية المنظمة لمهنة التدقيق في الجزائر مع المعايير الدولية للتدقيق:
من خالل قراءتنا للنصوص التشريعية املنظمة ملهنة التدقيق يف اجلزائر ومقارنتها مع املعايري الدولية للتدقيق
9
الصادرة عن جملم املعايري الدولية للتدقيق الحظنا ما يلي:
 1.1نقاط التوافق
 تعيين المراجع :ينص املرسوم التنفيذي رقم  30-00على أن عملية التعيني تتم وفقا لدفرت الشروط يوضح مجيع احلقوق
والواجبات للطرفني واجلهة اليت تعينه وكذا خطاب التكليف ،وهو ما جاء به املعيار الدويل للتدقيق رقم  011واملعيار رقم .001
 رقابة الجودة :نصت املادة  10من القانون رقم  10-01على إنشاء لدى اجمللم الوطين للمحاسبة جلنة مراقبة
النوعية وهو مايتفق مع املعيار رقم  001رقابة جودة مراجعة القوائم املالية.
 تحديد مهام المدقق األساسي أو المسير والمدقق الثانوي :وهو ما نصت عليه املواد 48 ،47 ،46 ،31
و 41من القانون  10-01وهو مايتوافق مع املعيار رقم  611مراجعة القوائم املالية للمجمعات مبا فيها استعمال
أعمال مراجعي الفروع -اعتبارات خاصة.
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 التقرير وأنواعه :من بني ما نص عليه القانون  10-01السيما يف مادته  00على التقرير اخلاص بالتمهيد
احملتمل الستمرارية نشاط املؤسسة ،وهو ما ينص عليه املعيار الدويل للتدقيق رقم  071االستمرارية ،والتقرير
املتعلق بإجراءات املراقبة الداخلية اليت جاء يف نفم نص املادة رقم  00وهو ما يتوافق مع املعيار رقم 060
الذي ينص على االتصال مع القائمني على احلوكمة واإلدارة يف حالة ضعف الرقابة الداخلية.
 التوثيق وحفظ الملفات :حيث نص القانون  10-01يف مادته  41على ضرورة االحتفاظ مبلفات الزبائن ملدة
عشر سنوات ابتداء من خر سنة النتهاء العهدة وهو ما يتوافق مع املعيار رقم  031التوثيق.
 1.1نقاط االختالف
ال تتعرض النصوص القانونية ملمارسة مهنة التدقيق يف اجلزائر للنقاط اآلتية واليت تنص عليها املعايري الدولية للتدقيق:
 تقييم املخاطر.
 أدلة اإلثبات وما مدى كفايتها ومالئمتها.
 عينات التدقيق وإجراءات االختبارات االنتقائية(حجم العينة وحدودها وما مدى تعبريها).
 األطراف ذات العالقة.
 األحداث الالحقة لتاريخ إقفال امليزانية وأثرها على تقرير املدقق.
 مراعاة عمل التدقيق الداخلي.
 االستفادة من عمل اخلبري.
رابعا :الدراسة الميدانية
سنحاول من خالل هذا احملور إسقاط النتائه املتوصل إليها يف الدراسة النظرية على إحدى الشركات
اجلزائرية ،ومعرفة مدى تطبيقها للتدقيق يف ظل اإلصالحات احملاسبية ومعايري التدقيق الدولية.
 .1مجتمع وعينة الدراسة
تعترب شركة التوضيب وفنون الطباعة – EMBAG -باملنطقة الصناعية لوالية برج بوعريريه من أبرز
الشركات الرائدة يف جمال صناعة األكياأ والعلب املطوية مما أهلها ان حتتل مكانة أساسية ليم بوالية برج
بوعريريه فحسب بل تعدت إىل خمتلف أحناء الوطن وعرب مجيع أقطاره ،ومن هذا املنطلق البد أن يكون هلاته
الشركة تدقيق حماسيب من مجيع النواحي وهو الشيء الذي دفعنا إىل اختيارها كحالة لدراستنا .أما عينة الدراسة
فقد يف املديرية الفرعية للتدقيق وتسيري املعلوماتية متمثلة يف مسؤول التدقيق الداخلي وأعوانه.
 .1طرق جمع البيانات
لقد مت االعتماد على املقابلة الشخصية كأداة جلمع البيانات ،حيث مت حتديد مجلة من األسئلة.
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 .2واقع التدقيق الداخلي في شركة التوضيب وفنون الطباعة– EMBAG -

تعترب وظيفة التدقيق الداخلي يف شركة التوضيب وفنون الطباعة على أهنا وظيفة تقييمية مستقلة تنشأ داخل
املؤسسة بغرض مساعدة األفراد داخل التنظيم للقيام باملسؤوليات بدرجة عالية من الكفاءة وذلك عن طريق توفري
التحليل ،التقييم ،التوصيات واملنشورات واملعلومات اليت تتعلق باألنشطة اليت يتم مراجعتها واجملسدة يف تقارير
وتعليمات مكتوبة ترسل إىل املصاحل املعنية.
 1.2المراحل المتبعة في عملية التدقيق داخل شركة التوضيب وفنون الطباعة– EMBAG -
متر مراحل مهمة التدقيق الداخلي يف شركة التوضيب وفنون الطباعة مبا يلي:
 مرحلة التخطيط :وتتمثل يف وضع برنامه بالوقت الالزم وهدف كل مهمة ،هذا املخطط يتم تقدميه إىل
املديرية العامة ويتم املصادقة عليه ،وعموما يتم إعداد هذا الربنامه حسب األولويات ،مواقع اخلطر...
 مرحلة القيام بالمهمة :وتتمثل يف:
 إشعار املصلحة املعينة بالتدقيق قبل تاريخ بداية املهمة؛
 إعداد حمضر افتتاح مهمة التدقيق؛
 إعداد تقرير أويل.
 مرحلة االستنتاج ومتابعة تقرير التدقيق الداخلي :وتعين هذه املرحلة:
 إعداد حمضر اختتام مهمة التدقيق من طرف املدقق الداخلي وذلك من خالل إطالع اهليئة املعنية بالتدقيق
على كل حمتوياهتا؛
 بعد إعداد التقرير النهائي يسلم نسخة من احملضر إىل اهليئة املعنية باملراجعة يتضمن مجيع نقاط الضعف ،املخالفات
وأهم التوصيات ،وكذا نسخة إىل املديرية العامة اليت تقوم بإرساله إىل جملم اإلدارة من أجل املصادقة عليه؛
 مراقبة ومتابعة تطبيق التوصيات ،تقوم اهليئة اخلاضعة للتدقيق بإرسال حالة عن تطبيق التوصيات املقدمة،
ويقوم املدقق باإلطالع عليها وحتليلها وإجراء مهمة تتعلق بإجراء التحريات يف مدى التطبيق احلقيقي
والصحيح والسليم هلذه التوصيات؛
 يف حالة عدم تطبيق التوصيات جيب تقدمي املربرات من طرف املصلحة اخلاضعة للتدقيق وتقوم املديرية
العامة باإلجراءات الالزمة؛

 تقرير املدقق يرسل إىل جملم اإلدارة ويتم املصادقة عليه.
 1.2أنواع التدقيق الداخلي في شركة التوضيب وفنون الطباعة– EMBAG -
ميكن تقسيم التدقيق الداخلي يف شركة – EMBAG -إىل ثالثة أنواع:
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 تدقيق الحسابات والقوائم المالية :وهي عبارة عن احلصول على أدلة إثبات لتوفري التأكيدات على
صحة األرقام الظاهرة يف أرصدة حسابات القوائم املالية وتطابقها مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها.
 تدقيق المطابقة (االلتزام) :اختبار املؤسسة والعاملني فيها مبدى التزامهم بالقوانني واللوائح والتعليمات

واإلجراءات ويتم ذلك من خالل املقارنة بني تصرفات الشخص أو املؤسسة مع ما جيب أن يكون التصرف وفقا
للقوانني أو اإلجراءات واللوائح املوضوعة.
 تدقيق العمليات :هي مراجعة منتظمة ألنشطة املؤسسة ومدى حتقيق األهداف املرجوة منها وذلك
بغرض حتسني األداء وحتديد الفرص املتاحة ووضع التوصيات الالزمة لذلك.
أدوات التدقيق المستعملة في شركة التوضيب وفنون الطباعة– EMBAG -

2.2

تستعمل مجيع األدوات املتعارف عليها يف التدقيق وذلك حسب متطلبات املهمة واليت تتمثل يف:
الوصف الكتايب،الوصف باستعمال خرائط التدفق،إجراء احملادثة مع األشخاص املعنيني ويتم مجع الوثائق اليت تسمح بتكوين ملف دائم وملف جاري وكذا ملفالوثائق املرسلة والصادرة،
إعداد استمارة الرقابة الداخلية املغلقة (تكون اإلجابة ب"نعم"أو "ال") أو املفتوحة (إعطاء اقرتاحات ومالحظات)؛باإلضافة إىل تقنيات متعارف عليها يف اختيار العينات وتتمثل يف استعمال تقنيات رياضية أو تقنيات
اإلحصاء املتعارف عليها وكذا استعمال الطرق التجريبية اليت تقوم على خربة املدقق.
تقييم مدى تطبيق المعايير الدولية للتدقيق في الواقع المهني الجزائري

2.2

لتعميق الدراسة أكثر ،ومن أجل التعرف على واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر بني اإلصالحات احملاسبية املالية ومعايري التدقيق
الدولية يف شركة التوضيب وفنون الطباعة ،مت حتديد جمموعة من األسئلة اليت تعتمد على املقابلة الشخصية كأداة جلمع البيانات.

السؤال

رقم 11

هل تطبيق املعايري الدولية للتدقيق يساعد تلعب معايري التدقيق الدولية دورا هاما يف تطوير مهنة التدقيق
يف اجلزائر والرقي هبا ،حيث يتم من خالهلا تقليل درجة التفاوت
على تطوير مهنة التدقيق يف اجلزائر؟
بني ممارسي املهنة وغريها خاصة لعدم وجود معايري كافية حتكم
املمارسة املهنية وترشيدها حمليا.
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السؤال

رقم11

هل توجه اجلزائر ملعايري احملاسبة الدولية حيتم هناك عالقة متينة بني احملاسب واملدقق حيث يهدف كالمها
لتقدمي املساعدة ملستخدمي املعلومات املالية الختاذ القرارات
عليها تطبيق معايري التدقيق الدويل؟
املناسبة ،وبالتايل هناك ارتباط كبري بني معايري احملاسبة الدولية
ومعايري التدقيق الدولية يف حماور متعددة.
السؤال

رقم12

عند اكتشاف وجود نقاط قوة يف نظام الرقابة يقوم املدقق بدور فعال يف تقييم نظام الرقابة الداخلية من خالل
الداخلية ،هل يتم التأكد من أن هذه النقاط اكتشاف نقاط القوة والضعف يف املؤسسة ،وذلك من خالل القيام
باختبارات التطابق حيث يتمثل هدفها يف التأكد أن وصف
مطبقة بصفة دائمة وصحيحة؟
اإلجراءات قد مت بطريقة صحيحة مطابقة لإلجراءات املعمول هبا
يف املؤسسة كما تسمح هاته االختبارات يف تفحص الوجود الفعلي
هلذه اإلجراءات ،وليم التأكد من أهنا مطبقة فعال من جهة،
باإلضافة إىل القيام باختبارات الدوام حيث هتدف إىل تفقد ما إذا
كانت اإلجراءات اليت متثل نقاط القوة للنظام احملاسيب هي موضع
تطبيق فعلي و مستمر بدون عجز ،كما يتم اللجوء لتقنيات
إحصاء اإلجراءات ومطابقتها يف كل مرة استوجب األمر ذلك.
السؤال رقم

42

هل أنتم على إطالع مستمر حول ما تعترب مهنة التدقيق ذات أمهية بالغة كوهنا تقوم بفحص انتقادي منظم
تنشره اهليئات االقتصادية واجلماعات ألنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واحلسابات قصد اخلروج برأي فين حمايد،
املهنية احمللية والدولية من تقارير وبالتايل هذه املهنة ليست سهلة نظرا الحتياجها إىل مؤهالت ومواصفات
جيب أن تتوفر يف املدقق ،وهذه املواصفات تتطلبها عملية التدقيق لضمان
ودورات حول املمارسات املهنية؟
مصداقية الشخص القائم هبذه العملية ،لذلك يتوجب على املدقق
االطالع على كل ما تنشره اهليئات االقتصادية واجلماعات املهنية احمللية
والدولية من تقارير ودورات حول املمارسات املهنية قصد تطوير معارفه.

جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

121

واقع مهنة التدقيق في الجزائر بين اإلصالحات المحاسبية ومعايير التدقيق الدولية
– دراسة ميدانية-
د .هشام بن حميدة و سارة داللجة و د .غنية شيخي

السؤال

رقم42

هل تلتزمون مبعايري إعداد التقرير يعترب التقرير الركيزة اليت تعتمد عليها فئات خمتلفة واليت خيدمها املدقق
املنصوص عليه يف االحتاد الدويل كاملستثمرين واإلدارة وغريهم ،ألن هذه الفئات املختلفة تويل تقرير
للحسابات؟

السؤال

املدقق عناية فائقة حيث يعتمد عليه يف اختاذ قراراهتا ورسم سياساهتا
احلالية منها واملستقبلية ،لذلك معظم املدققني يتقيدون إىل حد ما
مبعايري إعداد التقرير املنصوص عليه يف االحتاد الدويل للحسابات.

رقم40

هل يتم التأكد من إعداد القوائم يتوجب التأكد من أن القوائم املالية مت إعدادها وفقا للمبادئ احملاسبية
املتعارف عليها ،باعتبارها األساأ الذي يستند إليه التسجيل احملاسيب،
املالية وفقا للمبادئ احملاسبية؟
ولكون أن املدقق يستعملها كمقياأ للحكم على مدى صحة وعدالة
وعرض القوائم املالية ،وبالتايل معرفة املبادئ احملاسبية يعد أمر ضروري.
السؤال رقم

40

هل تستفيدون من برامه خاصة مل تستفد املؤسسة من برنامه التدريب املهين ،وذلك لعدم وجود هيئات
ومنظمات مهنية يف اجلزائر خاصة بتنظيم التدريب املهين للمدققني ،مما
بالتدريب املهين؟
يستلزم إنشاء وجود معهد تدرييب متخصص حيث تكون مدة التدريب
متوسطة أو طويلة األجل الكتساب اخلربة الكافية ومتكني املدقق من
فتح مكتب بامسه وحتت مسؤوليته.
خاتمة
من خالل الدراسة النظرية وامليدانية مت التوصل إىل النتائه التالية:
 تعترب املعايري الدولية للتدقيق األساأ الذي حيكم مهنة التدقيق ويساعد ممارسي املهنة على جتاوز كل
الصعوبات أثناء تأدية مهامهم.
 هتدف املعايري الدولية للتدقيق إىل ترشيد املهنة وتوحيد األداء املهين على املستوى الدويل.
 تلعب اإلصالحات احملاسبية األخرية يف اجلزائر واملتمثلة أساسا يف تبين املعايري احملاسبية الدولية من خالل
النظام احملاسيب املايل دورا هاما لرتقية االقتصاد اجلزائري حنو االقتصاد املعاصر.
 هناك كم هائل من القوانني واملراسيم اليت تسعى إىل الرقي هبذه املهنة إىل املستوى املطلوب من الثقة واملصداقية.
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 املعايري الدولية للتدقيق مطبقة إىل حد كبري يف الواقع املهين اجلزائري ،وأغلب جمتمع الدراسة يتقيدون مبا تنص
عليه هذه املعايري ،وهذا ما سيكون له األثر اإلجيايب على ترشيد املهنة وتوحيد األداء املهين ،والرقي مبهمة التدقيق
إىل املستوى املقبول دوليا.
 تطوير جمال التدقيق يف اجلزائر بشكل فعال يتطلب الرفع من مستويات أداء املدققني اجلزائريني من خالل
برامه تكوين دولية لزيادة الكفاءة العلمية والعملية.
االقتراحات والتوصيات
يف إطار دراستنا لواقع مهنة التدقيق يف اجلزائر ،ولغرض ترقية أدائها إىل املستوى املقبول دوليا ،ومواكبة
التطورات والتحديات اليت تواجهها اجلزائر ،نقرتح مجلة من التوصيات تتمثل فيما يلي:
 العمل على زيادة إصدار معايري تدقيق حملية تتالءم مع بيئة املؤسسات اجلزائرية.
 صياغة برامه للتدريب املهين من طرف مهنيني وأساتذة يف جمال احملاسبة والتدقيق ،حىت اليكون هناك
تفاوت يف مستوى أداء ممارسي املهنة.
الهوامش
-1

وليم توماأ ،امرسون هنكي ،تعريب ومراجعة أمحد حامد حجاج ،كمال الدين سعيد ،المراجعة بين النظرية والتطبيق ،الكتاب األول،

دار املريخ للنشر ،السعودية ،0117 ،ص .08
2lionnel.cet gerard.v, audit et control interne- aspects financiers, opérationnels et stratégiques-m
Dalloz, paris,1992,p21.
 -2حكمية مناعي ،تقارير المراجعة الخارجية في ظل حتمية معايير المحاسبة الدولية للمراجعة ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة

املاجستري ،جامعة باتنة ،0111/0118 ،ص .04
-2

هيدوب ليلى رمية ،باهية زعيم ،التكامل بين مهنة التدقيق وآليات الحوكمة لمواجهة الفساد المالي واإلداري في ظل معايير المراجعة

الدولية ،ص .046

 -2عيد حامد الشمري ،معايير ال مراجعة الدولية ومدى إمكانية استخدامها في تنظيم الممارسة المهنية بالمملكة العربية السعودية ،ط
 ،1معهد اإلدارة العامة ،الرياض ،0114 ،ص ص .01-08
-2

لقليطي األخضر ،مراجعة الحسابات وواقع الممارسة المهنية في الجزائر ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير،

-2

سيد حممد ،بوعرار أمحد مشم الدين ،مدى توافق التدقيق في الجزائر مع المعايير الدولية للتدقيق قفي ظل القانون رقم

ختصص حماسبة  ،جامعة باتنة ،0118 ،ص .81

10-01

(دراسة ميدانية) ،ص .16

 -2زوهري جليلة ،صاحل إلياأ ،واقع مهنة التدقيق في الجزائر بين اإلصالحات المحاسبية المالية ومعايير التدقيق الدولية ،جملة االبتكار
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الملخص
من خالل هذه الورقة البحثية اليت تتمحور حول أثر جودة املراجعة يف احلد من خماطر األخطاء والغش ،لذا
ستتطرف اىل االطار العام للتدقيق اضافة اىل أهم خماطر التدقيق اليت قد تواجهها املؤسسات ،لذا البد من توفر
أسس تأطر جودة املراجعة للحد من خماطر التدقيق كالغش والتالعبات واالخطاء .
الكلمات المفتاحية  :املراجعة ،االخطار ،الغش ،احلسابات ،االخطاء
Abstract
This paper, which focuses on the impact of audit quality on reducing the risk of fraud
and fraud, will limit the overall audit framework to the audit risk that organizations may face.
The audit quality framework should be available to reduce audit risks such as fraud,
manipulation and error.
key words :review, notification, fraud, accounts, errors.
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مقدمة
ت عترب املراجعة أحد أهم الركائز اليت ترتكز عليها املؤسسة االقتصادية لبلورة القوائم املالية الصادقة اخلالية من
التالعب والغش من أجل محاية املستثمرين واملتعاملني من خماطر سوء عرض القوائم املالية.
كما ميكن القول أن جودة املراجعة هلا تأثري مهم وكبري يف نفسية املستثمرين واملتعاملني إذ تعطيهم .أمان
أكرب هذا يؤثر إجيابيا يف زيادة االستثمارات واحلد من خماطر الغش واألخطاء.
ميكن طرح التساؤل الرئيسي كما يلي:
اإلشكالية
 كيف تساهم جودة التدقيق في الحد من المخاطر واالخطاء؟وتتفرع عن هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت ميكن ذكرها فيما يلي:
 ما هي خصائص اإلطار العام للتدقيق؟ ما هي خماطر التدقيق اليت ميكن مقابلتها يف املؤسسة؟ هل ميكن جلودة املراجعة احلد من خماطر التدقيق؟فرضيات البحث

انطالقا من إشكالية البحث والتساؤالت الفرعية املطروحة ميكن إلغاء بعض الفرضية التالية:
 -اإلطار العام للتدقيق.

 أهم خماطر التدقيق اليت ميكن مواجهتها يف املؤسسة. البد من وجود جودة مراجعة للحد من خماطر التدقيق كالغش والتالعبات واألخطاء.وعليه مت تقسيم هذه الدراسة إىل ثالث حماور أساسية هي:
احملور األول :االطار العام للتدقيق
احملور الثاين :أنواع املراجعة
احملور الثالث :جودة املراجعة يف احلد من خماطر الغش واألخطاء
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أوال :االطار العام للتدقيق

يعرف التدقيق ومراجعة احلسابات منذ زمن بعيد من عهد الرومان ليشهد عدة تطورات ،نظرا ملا عرفه العامل

من تطور وتقدم اقتصادي يف خمتلف اجملاالت .
 .1نشأة وتطور المراجعة

يعود تاريخ مراجعة احلسابات إىل عهود قدمية ،حيث كان املراجعون يقدمون تقاريرهم منذ أيام

احلضارتني املصرية الرومانية ،كانت تراجع مراجعة دقيقة ،وقد ظلت مهتمة باملراجعة يف تطور حىت ظهرت
املنظمات املهنية اليت أسهمت كثريا يف تطوير هذه املهنة ،وقد ظهرت أول منظ مة مهنية مراجعة يف العامل يف
بريطانيا ،وهي مجعية احملاسبني ،ذلك يف عام  5481م مث حلقت هبا كندا اليت ظهرت هبا أول املنظمة مهنية
للمراجعة عام 5441م ،مث فرنسا عام  5445م ،والواليات املتحدة األمريكية عام  5441م ،وأملانيا  5481م،
وأسرتاليا عام  5818م وفنلندا عام  5855م.
ومنذ ذلك احلني حدث تطور كبري ،فقد أسست كثريا من الدول أخرى منظماهتا املهنية للمراجعة،
وأصبحت تصدر النشرات التوصيات اخلاصة بقواعد املراجعة وأسسها وأساليبها ،أصبحت املراجعة علما له أصوله
وقواعده العلمية ،طرأت العديد من التغريات يف أهدافها وأساليبها ،وأصبح من أهم أهدافها حتقق عن صدق
وعدالة القوائم املالية ،كما زاد االهتمام بنظم الرقابة الداخلية من قبل املراجعني ،وذلك لتحديد مدى نطاق
1
الفحص االختباري الالزم إلمتام عملية املراجعة
إن احلاجة إىل مراجعة احلسابات والوقوف على مدى صحتها ،وقد ساعد ذلك اتساع حجم املشروعات
وانفصال اإلدارة عن امللكية إضافة إىل اتساع دائرة مستخدمي البيانات املالية ،كما لعبت سياسات املالية والضريبة
2
للدول املختلفة دورا هاما يف االهتمام املراجعة.
أدت احلاجة إىل مراجعة احلسابات قد جاءت نتيجة للحاجة إىل التحقيق من احلسابات والوقوف على
مدى صحتها ،وقد ساعد ذلك اتساع حجم املشروعات وانفصال اإلدارة عن امللكية إضافة إىل اتساع دائرة
مستخدمي البيانات املالية ،كما لعبت سياسات املالية والضريبة للدول املختلفة دورا هاما يف االهتمام باملراجعة.
ميكن القول بأن جذور املفهوم احلديث للمراجعة يرجع إىل العمل الرائد الذي قام به كل من ( Maitz and
 ) Sharahيف كتاهبما املشهور ( فلسفة تدقيق احلسابات) ،الذي أصدراه يف عام  5815م ،تناوال فيه ألول مرة
إرساء قواعد علم تدقيق احلسابات على أساس علمي وفقا للمفهوم احلديث للعلم ،والذي على أساسه شكل
(جممع احملاسبني األمريكي) يف عام  1191م رحبة املفاهيم السياسية للمراجعة ،وبدأت هذه اللجنة بنشر تقاريرها
اخلاصة مبهنة تدقيق احلسابات منذ عام  1192م.
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

132

أثر جودة المراجعة في الحد من مخاطر األخطاء والغش
د .زهير شالل وحبيبة حمودي ومحمد ياسين بن دغي

أصبح االحتاد احلديث املتزايد ملهنة وعملية تدقيق احلسابات يسعى إىل استعمال تدقيق احلسابات على
مراجعة املعلومات الغري حماسبية اليت ين تجها نظام املعلومات اإلدارية واليت تعتمد عليها اإلدارة إىل جانب
املعلومات احملاسبية يف اختاذ قراراهتا وأيضا مراجعة القرارات املبنية على املعلومات مبعىن مراجعة مدى وصحة
1
وسالمة املعلومات وكذلك مدى صحة وسالمة القرارات املبنية على هذه املعلومات.
 .1تعريف المراجعة
التعريف األول :املراجعة علم يتمثل يف جمموعة املبادئ واملعايري والقواعد واألساليب اليت ميكن بواسطتها

القيام بفحص انتقادي منظم ألنظمة الرقابة الداخلية وللبيانات املكتتبة يف الدفاتر والسجالت والقوائم املالية
للمشروع هبدف إبداء رأي فين حمايد يف تعبري للقوائم املالية اخلتامية عن نتيجة أعمال املشروع بني ربح أو خسارة
وعن مركزه املايل يف هناية فرتة حمددة.
من هذا التعريف يتضح أن املراجعة علم له مبادئ ومعايري وقواعد متعارف عليها بني أصحاب هذه
املهمة ،حاولت املنظمات املهنية واجلمعيات العلمية للمحاسبني واملراجعني ورؤساءها خالل حقبة طويلة من
الزمن ،كما أن للمراجعة طرقها وأساليبها وإجراءاهتا اليت تنظم عمل املراجع يف فحصه ألنظمة الرقابة الداخلية
وحمتويات الدفاتر والسجالت املالية للمراجعة أهداف تتمثل يف احلكم على مدى تعبري القوائم املالية عن نتيجة
أعمال املشروع عن ربح أو خسارة وعن مركزه املايل يف هناية املدة احملددة ،وتشمل عملية املراجعة:
 الفحص :وهو التأكد من صحة قياس العمليات اليت مت تسجيلها وحتليلها وتبويبها. -التحقيق :وهو إمكانية احلكم على صالحية القوائم املالية كتعبري سليم لنتائج األعمال خالل

فرتة معينة.

 -التقرير :وه و بلورة نتائج الفحص واملراجعة وإثباهتا بتقرير مكتوب يقدم ملستخدمي القوائم

2

املالية.

التعريف الثاني :مهنة تدقيق احلسابات قد مفهوم تدقيق احلسابات ،وقد نشرت صحبة املفاهيم األساسية

للتدقيق يف عام  5891م تعريف علمي للتدقيق كما يلي :تدقيق احلسابات عبارة عن عملية منظمة جلمع وتقييم
أدلة وقرائن إثبات عن افرتاضات بوقائع وأحداث اقتصادية بطريقة موضوعية ،وذلك ملعرفة مدى صحة هذه
3
االفرتاضات ،ومدى متاشيها مع املعايري احملددة ،وإيصال نتيجة ذلك إىل أطراف املعينة ملستخدمي احلسابات.
يعين هذا التعريف أن التقارير احملاسبية اليت حتتوي على معلومات بني وقائع وأحداث اقتصادية يتم
تدقيقها بواسطة املدقق ،وتظل هذه الوقائع واألحداث بالنسبة للمدقق افرتاضات ،إىل أن يتأكد من صحتها
ويبدأ جبمع أدلة وقرائن إثبات عن بيانات األساسية هلذه العمليات ،للتأكد من أهنا متت فعال ،وإن عملية
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إعدادها كانت على أساس سليم ،مث يفحص للنتيجة النهائية لكل ذلك وهي التقارير احملاسبية ،ليتحقق من أهنا
تعكس الصورة السلمية احلقيقية ،ومن مث يوضح نتائج عمله يف شكل تقرير يعرب فيه عن رأيه احملايد ،وحيكم
املدقق يف هذه اخلطوات جمموعة من املعايري مث تقييمها والتأكد من صحتها وتناسبها لعملية تدقيق احلسابات.
.3

أهداف المراجعة

عملية املراجعة هي وسيلة وليست غاية ،تقدم خدماهتا للعديد من اجلهات والفئات اليت تشكل قطاعات

متنوعة يف االقتصاد الوطين ،ولعملية املراجعة أهداف تقليدية وحديثة نذكرها فيما يلي:
 .1.3األهداف التقليدية
تكمن أهداف املراجعة التقليدية فيما يلي:
 التأكد من صحة ودقة البيانات احملاسبية املثبتة يف الدفاتر والسجالت احملاسبية املؤيدة للعمليات. اكتشاف ما قد يوجد من غش وأخطاء وتالعب وتزوير ،يف العمليات واألحداث املسجلة وتقليلفرص ارتكاهبا.
 احلصول على رأي فين حمايد يقوم على مطابقة القوائم املالية ملا هو مقيد بالدفاتر والسجالت علىضوء أدلة وقرائن إثبات متعارف عليها يف مهنة املراجعة.
 .2.3األهداف الحديثة
أما أهداف املراجعة احلديثة تطورن مع تطور املفاهيم يف اجملاالت العلمية نذكر منها:

1

 اهتمت باألهداف التقليدية وتعدت هذه األهداف بإضافة مهام جديدة لعملية املراجعة منها: تشتمل على مراجعة لألهداف املخططة والقرارات املتخذة لتحقيق هذه األهداف وأيضا املعلومات اليتاختذت على قياسها القرارات.
 مراجعة كافة األحداث والوقائع املالية وغري املالية ،أي النظام احملاسيب بشقيه املايل واإلداري باعتبار أنالوحدات االقتصادية تعمل داخل اهليكل االقتصادي الوطين.
 حتقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية اإلنتاجية ،عن طريق حمو اإلسراف وذلك من خالل تطبيق مراجعةاحلسابات باستخدام معايري اجلودة العاملية.
 تقييم أدلة وقرائن إلثبات واالختبار املوضوعي منها ،للتأكد والتحقق من عدالة القوائم املالية.1
 -حتقيق أقصى قدر من الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للمواطنني.
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ثانيا :أنواع المراجعة

ميكن حصر أهم أنواع املراجعة فيما يلي:

.1

المراجعة من حيث حدودها:

Scope of Audit

تنقسم املراجعة من حيث حدودها إىل قسمني مها:
1.1

.المراجعة الكاملة:

املرا جعة الكاملة يقصد هبا فحص كل العمليات املدونة يف الدفاتر والسجالت بغرض التأكد من أهنا
صحية وسليمة ،وهذا النوع السائد يف املاضي أن تطور املشروعات وتعدد العمليات أصبحت هذه الطريقة جد
شاقة ومتعبة ومكلفة وأصبحت املراجعة تتخذ بعض اهليئات للفحص.
1.1

المراجعة الجزئية :املراجعة اجلزئية هي حمددة للهدف فاجلهة اليت تكلف املراجع هي اليت حتدد العمليات

املطلوب مراجعتها على سبيل احلصر ،ويسلم األمر بتحديد جمال أو نطاق أو حدود املراجعة واهلدف منها اتفاق
مكتوب حىت تكون مسؤولية املراجع داخل هذه احلدود ،حىت ال ينسب إليه تقصري يف شيء مل ينص عليه االتفاق،
أول تستعمل املنشأة حمل املراجعة تقرير املراجع إن كان إجيابيا بإيهام األطراف األخرى بأنه لكل العمليات.
1.3

المراجعة من حيث مدى

الفحصScope of Audit:

تنقسم املراجعة من حيث مدى الفحص إىل:
 .1.1المراجعة

التفصيليةFull Audit :

يقوم املراجع بفحص مجيع القيود بالدفاتر والسجالت للتأكد من أن مجيع العمليات مقيدة بانتظام وأهنا
سليمة ،خالية عن أألخطاء والغش أو التالعب ،واملراجعة التفصيلية ميكن أن تكون مراجعة كاملة إذا مت فحص
كل العمليات املالية اليت قامت هبا املنشأة ،وميكن أن تكون مراجعة جزئية إذا مت االتفاق بتحديد حدود املراجعة
اهلدف منها ،ومن ذلك أن يتم مراجعة كل العمليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات ،وليس عينة منها وبذلك
1
مراجعة جزئية تفصيلية.
 .1.1المراجعة

االختباريةTest Audit :

يقوم املراجع باختبار عينة متثل اجملتمع وهي العمليات املالية للمشروع وحتديد حجم هذه العينة يرتبط
بوجهة نظم املراجع إىل مدى سالمة نظام الرقابة الداخلية ( )Control Internalويتم اختبار هذه العينة بأحد
أسلوبني مها:
 التقدير الشخصي أو ما يعرف بالعينات احلكمية Judgmental Sample-

التقدير اإلحصائي أو ما يعرف بالعينات

اإلحصائية Statistical Sample
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وتعترب املراجعة االختيارية هي األساس السائد للعمل امليداين اآلن حيث ال تناسب املراجعة التفصيلية
الظروف احلالية ،ألهنا ستؤدي إىل زيادة األعباء إضافة إىل تعارضها مع عوامل الوقت واجلهد والتكلفة.
واجلدير بالذكر أنه جيب التفرقة بني املراجعة الكاملة واملراجعة التفصيلية من ناحية أخرى ،فاملراجعة الكاملة قد
تكون تفصيلية إذا مت فحص مجيع العمليات املالية أو قد تكون إختبارية إذا مت فحص جزء (عينة) من تلك العمليات
املالية ،وباملقابل فإن املراجعة جزئية قد تكون تفصيلية إذا مت فحص مجيع العمليات املالية اليت يشملها ذلك اجلزء حمل
املراجعة (العمليات النقدية مثال) وقد يكون إختباريا إذا مت فحص عينة من جمموع مفردات ذلك اجلزء.
.1

المراجعة من حيث

التوقيتTiming Audit :

ميكن تقسيم املراجعة من حيث التوقيت إىل قسمني مها:
 .1.3المراجعة

النهائيةFinal Audit :

بدأ املراجع عمله بعد هناية الفرتة احملاسبية ،بعد أن مت إقفال الدفاتر ،إعداد احلسابات اخلتامية وتصوير
املركز املايل .وعن مزايا املراجعة النهائية ضمان عدم حدوث بديل يف البيانات بعد مراجعتها .وأهنا متنع من
حدوث ارتباك يف العمل داخل املؤسسة نتيجة تردد املراجع أو مساعديه على املؤسسة ،كما أهنا تؤدي إىل خفض
احتماالت السهو من جانب القائمني بعملية املراجعة.
 .1 .3المراجعة

المستمرةcontinuos Audit :

يف املراجعة املستمرة يتم فحص البيانات بصفة مستمرة أو على فرتات وربة أو غري دورية ،حيث يتم
الفحص أوال بأول خالل الفرتة احملاسبية ،وهذا النوع من املراجعة يناسب املؤسسة الكبرية إجراءات العمليات
الضخمة اليت حتتاج إىل وقت طويل نسبيا لفحصها متتاز املراجعة املستمرة بأهنا توفر الوقت الكايف للمراجع مبا
يساعد على التوسيع يف عملية املراجعة ،فيقظي ذلك إىل تقليل فرض ارتكاب الغش والتزوير مع سرعة اكتشاف
األخطاء ،وعن عيوب هذا النوع من املراجعة:
 إرباك العمل يف املؤسسة حمل املراجعة بطلب املستندات والدفاتر املختلفة خالل أداء موظفي املؤسسةألعماهلم.
 توظيف العالقات اإلنسانية بني مساعدي املراجع وموظفي املنشأة مما يؤثر على كفاءة عملية املراجعة..1

المراجعة من حيث

اإللزامDegree of Compulsion :

تنقسم املراجعة من حيث اإللزام إىل قسمني:
 .1.4المراجعة

اإللزاميةCompulsory Audit :

هي املراجعة اليت تلزم هبا املنشآت وفقا للقوانني السائدة بقانون الشركات وقانون الضرائب.
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 .1.4المراجعة

االختياريةOptional Audit :

يكون األصل يف مراجعة احلسابات أن تكون إختياربة ،حيث يهود أمر القيام إىل مالك املنشأة أو إىل محلة أسهمها.
 .5المراجعة من حيث

االستقاللIndependence of Audit :

تنقسم املراجعة من حيث االستقالل إىل قسمني:

 .1.5المراجعة

الداخليةExternal Audit :

تعرف املراجعة اخلارجية بأهنا الفحص االنتقادي احملايد لدفاتر املؤسسة وسجالهتا ومستنداهتا بواسطة
شخص خارجي مبوجب عقد يتقاضى فيم مكافأة تبعا لنوعية الفحص املطلوب منه ،ذلك هبدف إبداء رأي الفين
5
احملايد عن عدالة التقارير املالية للمؤسسة خالل فرتة معينة.
 .1.5المراجعة

الداخليةInternal Audit :

املراجعة الداخلية هي فحص ملستندات املؤسسة ودفاترها وسجالهتا بواسطة إدارة أو قسم داخل املؤسسة،
وهي متثل جزءا من نظام الرقابة الداخلية يالحظ أن املراجع اخلارجي يعتمد يف نظام املراجعة الداخلية الذي كلما
كان جيدا قلل ذلك من عملية اختبارات اليت يقوم هبا املراجع اخلارجي عند فحصه للحسابات مما يؤدي إىل توفري
وقته وجهده إضافة إىل زيادته لكفاءة عملية املراجعة ككل ،ومع ذلك فإن املراجعة الداخلية ال تغين عن املراجعة
اخلارجية مهما كانت كفاءهتا.
ثالثا :جودة المراجعة في الحد من مخاطر الغش واألخطاء
لتكون هناك مصداقية حول وضعية املؤسسة البد من مراجعة تقاريرها املالية ال بد ان متتاز املراجعة
باجلودة للحد من خماطر واالخطار الغش .
 .1مفهوم الخطأ
ميكن تعريف اخلطأ كمايلي:
يقصد مصطلح اخلطأ املايل عدم التطابق مع ما جيب أن يكون عليه العنصر خطأ اإللزام هو خروج
اإلجراءات عن الضروري والالزم عمله من ما هو حمدد له.
ال يقصد باخلطأ اخلطأ املادي فقطـ بل عدم اإلفصاح يف السجالت عما حدث فعال ،يعد يف حد ذاته
خطأ ،أي أن التضليل املتعمد يف السجالت والتخصيص غري املالئم يف األصول ،فيعد مبثابة خطأ باعتبار أهنا
حوادث غري مادية.
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.1أسباب األخطاء

يرجع ارتكاب األخطاء لعدة أسباب ،فقد تقع األخطاء عن غري قصد أو غري عند حبسن نية ومثل هذه

األخطاء ال يكون يف نية من يرتكبها احلصول على أي منفعة شخصية ،وقد تقع األخطاء عن قصد أو عمد
أي سوء نية هبدف من يرتكبها حتقيق منفعة معينة.
 .1.1األخطاء (غير

المتعمدة)Errors unintentional :

تقع األهطاء غري املعتمدة يف السجالت احملاسبية نتيجة السهو عن إثبات بعض القيود عمليات متت
فعال أو السهو عن ترحيل بعض العمليات احلسابية ،احلسابات اخلاصة يف دفاتر األستاذ أو العام.
عدم الدراية الكافية ببعض املبادئ أو األسس احملاسبية للتعارف عليها ،والواجب إتباعها يف النظام
احملاسيب املطبق يف الوحدة االقتصادية بشرط يف هذه األخطاء حسن نية من يرتكبها.
 .1.1األخطاء

1

المتعمدةErrors intentional:

يتم ارتكاب األخطاء املتعمدة بقصد التالعب أو التضليل أي ارتكاب أعمال وأحداث غري عادية.
وتعدد أشكاهلا وطرق ارتكاهبا وتتمثل يف:

 التالعب يف عمليات اإلفصاح بإخفاء حقائق أو تغيري بعض النتائج لتضليل بعض اجلهات املتعاملة معالوحدة االقتصادية.
 التالعب يف املستندات الداخلية واخلارجية. القيام بعمليات جتميع أو ترحيل خاطئ للتحصيالت أو املدفوعات النقدية لدفرت األستاذ أو العام. التالعب يف النقدية أو كميات املخزون ،لتغطية عجز أو سرقة أو إختالس أخطاء أخرى متباينة يف كافةالعمليات احلسابية وسجالت وقوائم لوحدة االقتصادية.
 .3أنواع

األخطاءTypes of Errors :

يقسم احملاسبون ألخطأ إىل عدة أنواع أمهها:
أخطاء احلذف الكلي أو اجلزئي ،أخطاء حسابية أو إرتكابية ،أخطاء فنية والتوجه احملاسيب واألخطاء
املتكافئة أو املعرضة.
.1.3أخطاء الحذف الكلي:

Errors of omission

ناجتة عن عدم قيل أو إسقاط إثبات عملية أو أكثر يف سجالت القيد األويل يف اليومية أو عدم ترحيل
طريف املعادلة أو حماسبية إىل احلسابات اخلاصة هبا يف دفرت األستاذ العام.
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 .1.3أخطاء الحذق الجزئي :ينتج عن سهو أو إسقاط إثبات طرف من طريف املعادلة احملاسبية يف دفاتر القيد

األويل ،أو أن تتم عمليات اإلثبات للعمليات بطريقة صحيحة حيدث اإلسقاط يف عملية الرتحيل إىل دفرت األستاذ.
 .3.3أخطاء حسابية أو

إرتكابيةErrors of Commissions :

هي أخطاء متس اجلوانب اخلاصة بعمليات احلسابية من مجع وطرح وضرب وقسم أو نقل األرقام من
صفحة ألخرى وترحيل األرقام أم ترصيدها.
 .4.3أخطاء فنية أو التوجيه

المحاسبيErrors of principle :

هي أخطاء فنية وتسمى أحيانا باألخطاء يف املبادئ ،وتقع هذه األخطاء يف أي مرحلة من مراحل الدورة
احملاسبية ،سواء يف مرحلة القيد الدويل أو يف الرتحيل أو عند إجراء التسويات اجلردية ،وأيضا عند إعداد
1

احلسابات اخلتامية وقائمة املركز املايل وهي متعددة ومتشعبة.
.5.3األخطاء

المتكاملةComposing Errors :

هي األخطاء اليت تقع يف قيم العمليات املالية سواء يف مرحلة القيد األويل أو يف مرحلة الرتحيل ووضع

خطأ مماثل يف عمليات أخرى تكون قيمتها بنفس قسمة اخلطأ األول ،أي أن األخطاء متكافئة مع بعضها
حبيث أن اخلطأ يف بعضها هو أثر اخلطأ يف البعض اآلخر أو يعوضه أما عن تأثريها على نتائج األعمال ،إذا كان
اخلطأ وقع يف حساب واحد فلن تتأثر بنتائج األعمال أو املركز املايل ،أما إذا كان اخلطأ متكافئ يف حسابني
خمتلفني فإن ذلك يرتتب عنه خطأ يف رصيد كل حساب ،ومن مث تتأثر نتيجة أألعمال واملركز املايل واكتشاف
األخطاء املتكافئة يع د من األمور الصعبة اليت تتطلب عناية كبرية وتدقيق مستندية وحسابية دقيقة وعمل
املصادقات ،ومجع القرائن وأدلة واإلثبات.
يتضح مما سبق ذكره ،أن األخطاء قد تقع يف مجيع مراحل الدورة احملاسبية إما أن تكون عمدية وقد
تكون غري عمدية.
 األخطاء العمدية ترتكب عن قصد وسوء نية ،هبدف التالعب يف البيانات وحتقيق منفعة شخصية أوإخفاء حقائق أو تغيري بعض النتائج.
 أما األخطاء غري العمدية فرتتكب عن غري قصد أو غري عمد وحيسن نية نتيجة السهو أو جهل أو عدمدراية باملبادئ واألسس احملاسبية.
 .4الغش وأهدافه
 .1.4تعريف الغش:يقصد بالغش

Fraud

من وجهة النظر احملاسبية ارتكاب األخطاء عن عمد وسبق

إصرار رجعي ذلك أن نقطة الغش مرادفة للخطأ العمد.
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حيدث الغش عن طريق التالعب يف البيانات احملاسبية هبدف إخفاء معينة لتحقيق منفعة شخصية على
حساب الوحدة االقتصادية ،وتنوع تشكل حماوالت ارتكاب التالعب ،وتتمثل يف اإلختالس والبتزاز والرشوة
والتالعب يف عمليات اإلفصاح ،والتعارض يف املصاحل والسيادة واستخدام السلطة.
.1.4أهداف الغش

تتمثل أهداف الغش فيما يلي:

 إخفاء عجز أو اختالس أو سوء استعمال أحد أصول املؤسسة والذي يكون ببعض الوسائل مثل عدمإثبات مبيعات نقدية أو تسجيل نفقات ومهية ،التأثري على مدى داللة التقارير املالية عن نتيجة األعمال واملركز
املايل من إبراز األرباح بأكثر من حقيقتها ومن أغراض ذلك بيع أسهم املؤسسة بأسعار مرتفعة أو تضخيم حصة
اإلدارة ومن األرباح أو ترغيب مؤسسة أخرى يف شراء هذه املؤسسة مثل إثبات نفقات إيرادية كنفقات رأمسالية
1

تضخيم رقم املبيعات وتضخيم رقم املخزون السلعي أحر املدة.
 إبراز األرباح بأقل من حقيقتها وذلك بغرض التهرب من الضرائب أو احلصول على إعانة من الدولةبغرض املضاربة يف أسعار أسهم املؤسسة ،يالحظ أن إظهار األرباح بأقل من حقيقتها يؤدي إىل تكوين
احتياطات بشرية ومن وسائل ذلك إثبات نفقات رأمسالية كنفقات إرادية ،نقص رقم املبيعات وختفيض رقم
املخزون السلعي آخر املدة.
.3

مسؤولية مراجعة الحسابات عن اكتشاف األخطاء والغش

أن اهلدف الرئيسي للمراجعة ليس هو اكتشاف األخطاء والغش أو تقليل احتماالت وقوعها وإمنا ذلك هو
واجب اإلدارة عن طريق املراجعة الداخلية السليم ومبا يتضمنه من مجيع الوسائل واإلجراءات فاملراجعة قد حتولت
من مراجعة تفصيلية إىل مراجعة اختيارية وذلك لكرب حجم املشروعات تعدد عملياهتا وبذلك أصبحت املراجعة
التفصيلية هي االستثناء ،فقد أكدت جلنة معايري املراجعة الدولية يف معيار املراجعة الدولية رقم ) ISA ( 035
من مراجعة العينات يف الفقرة الناشئة على ذلك واليت نصها سواء باستخدام طرق املعاينة اإلحصائي أو احلكمية
فيجب على املراجع أن حيدد وخيتار عينة مراجعة عند قيامه بإجراءات املراجعة على أن يقوم نتائج هذه العينة.
 .2دليل مسؤولية المراجع عن الغش والخطأ
اهتمت جلنة معايري املراجعة الدولية ( )ISACالتابعة لإلحتاد الدويل للمحاسبني ( )IFAبإصدار معيار
املراجعة الدولية رقم ( )181عن الغش واخلطأ لتوفري عن دليل مسؤولية املراجع عن الغش واخلطأ عند مراجعة
البيانات املالية الذي تضمن اآليت:

جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

145

أثر جودة المراجعة في الحد من مخاطر األخطاء والغش
د .زهير شالل وحبيبة حمودي ومحمد ياسين بن دغي

 عند ختطيط وتنفيذ إجراءات املراجعة وتقومي النتائج جيب على املراجع بأن يأخذ يف االعتبار االحنرافاتاملادية يف القوائم املالية الناجتة عن الغش اخلطأ.
إن مسؤولية اكتشاف الغش واخلطأ تقع على عاتق اإلدارة باحلفاظ على أنظمة املراقبة الداخلية واحملاسبية.
إن املراجع ال ميكن أن يكون مسؤوال عن منع الغش واخلطأ ألنه ال يقوم باملراجعة الكاملة التفصيلية

املستمرة.
 جيب على املراجع تقومي خماطر احتواء البيانات املالية على غش أو خطأ وجيب عليه االستفسار مناإلدارة عن أي غش أو خطأ هام مت اكتشافه ،هذا وتزيد خماطر املراجعة بضعف نظام املراقبة الداخلية:
 إن احتمال اكتشاف اخلطأ أكرب من احتمال اكتشاف الغش ذلك ألن الغش يكون مصحوبا بطرقمصممة إلخفاء وجوده.
 جيب على املراجع إذا وجد أن هناك احتمال لوجود غش أو خطأ أن حيدد مدى التأثري احملتمل علىاملعلومات املالية ومن مث القيام باإلجراءات اإلضافية واليت تعتمد على نوع الغش أو اخلطأ واحتمال حدوثه.
 احتمال وجود تأمث مادي على املعلومات املالية. بناءا على النقطة السابقة جيب على املراجع يف حالة وجود غش أو خطأ أن يبلغ اإلدارة بالنتائج اليتتوصل إليها يف الوقت املناسب مع مراعاة إعالم مستوى وظيفي أعلى من الشخص املشكوك يف تورطه واحلصول
على استشارة قانونية إذا كان املشكوك فيه اإلدارة ككل .والتخلي من السرية واإلفصاح للجهات املشرفة واإلفصاح
1
عن ذلك املراجع اجلديد.
 .2مفهوم جودة المراجعة

اهتمت العديد من الدراسات سواء على مستوى املنظمات أو الدراسات والبحوث األكادميية بتحديد
مفهوم جودة املراجعة.
قد أوضحت نشرة معايري املراجعة رقم ( )8اليت أصدها جممع احملاسبني قانونني األمريكيني يف عام 5898

أن جودة تتحقق من خالل االلتزام مبعايري املراجعة ومن خالل تطبيق جمموعة من اإلعتبارات املتعلقة بالرقابة من
اجلودة يف مؤسسات املراجعة.
من ناحية أخرى فقد أشار اإلحتاد الدويل للمحاسبني إىل مفهوم جودة املراجعة يف املعيار الدويل رقم
( )111حيث أوضح هذا املعيار أن أدوات الرقابة على جودة املراجعة تتمثل يف السياسات واإلجراءات املطبقة
يف مؤسسة املراجعة للتحقيق من أن أعمال املراجعة املنفذة قد مت أدائها وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها.
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 .1اإلعتبارت والمقومات المحددة لجودة المواجهة.

أشارت العديد من الدراسات إىل جمموعة من اإلعتبارت واملقومات اليت تعكس توافرها جودة املراجعة
وأمهها هي:
 حجم مؤسسة املراجعة. عدد الدعاوي القضائية املرفوعة ضد مؤسسة املراجعة.-

صدق تقارير مؤسسة املراجعة.
مدة استمرارية مؤسسة املراجعة يف مراجعة املؤسسة حمل املراجعة هيكلة عملية املراجعة.
خربة مؤسسة املراجعة اليت تنتمي إليها املؤسسة حمل الدراسة التقدم التقين يف أداء املهنة.
املنافسة بني مؤسسات املراجعة.

 عدد الساعات اليت مت إجناز املراجعة خالهلا.1
 نسبة األتعاب من املؤسسة حمل املراجعة إىل إمجايل أتعاب مؤسسة املراجعة..11عوامل الجودة التي ترجع إلى فريق المراجعة
تتمثل عوامل اجلودة اليت ترجع إىل فريق املراجعة هي:
 استقالل مراجع احلسابات. خربة مراجع احلسابات. -متابعة أعمال املراجعني مبؤسسة املراجعة.

2

 -كفاءة أداء العمل امليداين.
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خالصة
أي مهنة تتطلب وجود معايري أو مستويات أداء معينة ومتعارف عليها بني املمارسني هلا ،يعملون يف
ضوئها ،ويسريون على هديها يف كافة مراحل العمل ،وملهنة املراجعة معايري متعارف عليها يف معظم بلدان العامل
املتقدم حماسبيا ،وهذه املعايري هي املرشد للقضاء وللحاكم وللممارسني للمهنة وللدارسني أو املدرسني هلذا العلم.
وهذه املعايري حتدد اخلطوط العريضة اليت يسرتشد هبا مراقب احلسابات عند إعداده للتقرير الذي يتضمن
رأيه الفين احملايد ،حيث أهنا تعتمد إىل درجة كبرية عند تطبيقها على التقدير (احلكم) الشخصي ،ومن مث فإن
مدى سالمة تطبيق هذه املعايري يعتمد على اخلربة املهنية للمراجع اخلارجي اليت يكتسبها من مزاولته للمهنة ،ومن
متابعته للتوصيات اليت تصدرها اهليئات العلمية واملهنية والدراسات والبحوث يف هذا الصدد يف خمتلف الدول،
وكذلك الكتب والدوريات اليت تتناول االجتاهات احلديثة يف جمال مراقبة احلسابات لتفادي الوقوع يف األخطاء
واكتشاف حماوالت الغش واالحتيال ،حىت يون تقرير هذا املدقق سليما ويعكش الوضعية احلقيقة للمؤسسة اليت
هي حمل مراجعة وتدقيق .
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الملخص
هدف هذا البحث اىل ابراز امكانية تطبيق معايري التدقيق الدولية الصادرة عن هيئات عاملية هتتم بالتوحيد
املمارسات احملاسبية والتدقيقية يف خمتلف دول العامل ،من منظور الدراسات والبحوث السابقة اليت ارري يف
اجلزائر ويف خمتلف والياهتا ،مسلطني الضوء على نتائجها للخروج بتوصيات يف شكل موحد ميكن االعتماد عليها
واخذها على حممل اجلد يف عملية تطبيق معايري التدقيق الدولية مستقبال يف اجلزائر وبشكل تام.
الكلمات المفتاحية :معايري لتدقيق الدولية ،البيئة اجلزائرية.
Abstract
The purpose of this study is to high light the possibility of applying international
auditing standards issued by international bodies concerned with the standardization of
accounting and auditing practices in different countries of the world from the perspective of
previous studies and research conducted in Algeria and in its various jurisdictions. Rely on
them and take them seriously in the process of applying the International Auditing Standards
in the future in Algeria and fully.
Key words: Normes internationales d'audit, Environnement algérien.
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مقدمة
ان اختالف النظم االقتصادية واالرتماعية والسياسية ،و دررات التطور واالزدهار يف بلدان العامل  ،افرز
جمموعة من الفروقات املتمايزة يف خمتلف تلك الدول واليت اضرت مبهنة التدقيق ورعل امكانية توحيد العملية
مستعسر وصعب يف بعض االحيان ،لذا سع العديد من املنظمات واهليئات املهنية مثل االحتاد الدويل
للمحاسبني ( )IFACوجلنة ممارسة املرارعة الدولية ( )IAPCواليت تعترب احد اجلان املكونة لالحتاد الدويل
للمحاسبني وضع جمموعة من املعايري يستند عليها عامليا يف ممارسة وتدريب وتطبيق مهنة التدقيق  ،وحماولة إلرساء
مفهوم موحد للتدقيق احملاسيب ،و اليت يتم تكييفها وتعديلها من حني ألخر وباستمرار لتوافق متطلبات
واحتيارات البيئة حمل ممارسة مهنة التدقيق.
واجلزائر كغريها من بلدان العامل اصدر فيها املشرع جمموعة من املعايري اخلاصة مبهنة التدقيق املستوحاة
واملتينات من معايري التدقيق الدولية ،و سعي منا اىل ابراز امكانية تطبيق معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر قمنا
باستخالص النتائج من خمتلف الدراسات واالحباث ( مذكرات واطروحات) تناول يف اغلبيتها موضوع معايري
التدقيق الدولية من خمتلف املناظري  ،حيث استندت غالبيتها اىل منهج احصائي حتليلي القائم على جمموعة من
االستبيانات املوزعة على خمتلف ممارسي مهنة التدقيق يف اجلزائر ،و من خالل هذا الطرح نتقدم باإلشكالية التالية:
ما مدى امكانية تطبيق معايير التدقيق الدولية في الجزائر على ضوء الدراسات التي اجريت في هذا المجال ؟
 -1االطار المفاهيمي لمعايير التدقيق الدولية .
 -1-1مفهوم معيار التدقيق  :لقد عرفها االحتاد الدويل للمحاسبني ( )IFACبأهنا :مصطلح عام يطلق
على املعايري اليت ستطبق يف مرارعة البيانات املالية واملعايري اليت ستطبق فيما يتعلق باخلدمات ذات العالقة
1
والتقارير على مصداقية البيانات.
وكذلك عرف على اهنا منوذج او امتثال يوضح القواعد العامة ألداء عملية مرارعة احلسابات ،موضوع بواسطة
املنظمات املهنية او العرف او التشريع او االتفاق العام بني اعضاء املهنة ،كأساس ملا جيب اتباعه ،كمقياس مرشد ملدى
كفاية االداء حبيث حيدد األهداف وحيدد اساليب حتقيقها  ،وهي متثل ما على املرارع اتباعه.

2

 -2-1اهمية معايير التدقيق الدولية  :ملعايري التدقيق الدولية فوائد عديدة على شرط ان تكون هذه املعايري

مناسبة ومقبولة ومتعارف عليها ،ان تكون موثقة بشكل حتريري ومبلغة لكل اعضاء املهنة إلزالة اي غموض من أذهاهنم
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،و يلزم اعادة النظر فيها من حني ألخر حىت تتحقق الفوائد املرروة منها واخضاعها للتحسني والتطوير لغرض مسايرهتا
3
للظروف املستجدة من رهة ومعاجلتها ألوره القصور والثغرات اليت تظهر فيها من رهة اخرى.
و ميكن ان نرد عوائد حمددة  ،يعتقد اهنا تنبع من نشر معايري املرارعة الدولية ووضعها حمل تطبيق:

4

ورود جمموعة من املعايري املررعة الدولية واليت يكون هناك علم بضرورة تطبيقها سوف يعطي مستخدميتقارير املرارعة املورودين يف البلدان ثقة مربرة براي املرارع ،و عن طريق اضفاء الثقة يف املصداقية على عمل
املرارع اخلارري.
ان ورود معايري دولية للمرارعة سوف تفرض احلصول على تلك العوائد اليت تنبع من ورود معايري دوليةللمحاسبة عن طريق تزويد القارئ بتأكيد كبري بان املعايري احملاسبية قد مت التمسك هبا وااللتزام هبا.
ان معايري الدولية للمرارعة سوف توفر احلوافز إضافية على حتسني وتوسيع جمموعة املعايري الدوليةللمحاسبة .
 ان معايري الدولية للمرارعة عن طريق اضافة روانب القوة اىل معايري الدولية للمحاسبة سوف تساعدالقراء واملستخدمني على القيام باملقارنات مالية دولية .
ان املرارعة الفعلية واليت تتسم باملصداقية تعترب ضرورية يف كافة اجملاالت اليت خالهلا يكون هناك فصلبني االدارة واالطراف اخلاررية  ،ان احلارة ملثل تلك الفعالية واملصداقية تتعاظم يف حالة الشركات متعددة اجلنسية
حيث تكون االدارة منفصلة عن االطراف اخلاررية كما اهنا تتسم بكثري من االختالفات سواء يف الثقافة النظم
االقتصادية والسياسية واحلدود اجلغرافية ...اخل ،لذلك فان معايري الدولية للمرارعة تعترب من هذا اخلصوص اكثر
امهية مقارنة بنظريها يف البيئة احمللية.
 -3-1االنتقادات الموجهة لمعايير التدقيق الدولية:

5

ظهر ردال حول موضوع اقامة معايري تدقيق دولية يف عام 1791و ذلك قبل انشاء جملس معايري احملاسبة
الدولية بان عملية وضع معايري هي حل بسيط ملشكلة معقدة  ،وتشكك هذه االنتقادات يف ان املعايري الدولية
ستغطى وبشكل كايف الفوارق الكبرية يف اخللفيات والتقاليد والبيئة االقتصادية وبعض االقطار اليت ميكن ان
ترفضها من ناحية سياسية لنها تتعارض مع السيادة القومية .
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يرى بعض املراقبني ان عملية وضع معايري للتدقيق واحملاسبة الدولية هي حركة تكتيكة تقوم هبا مكاتب
حماسبية دولية لتوسيع اسواقها ،ويقال ان مكاتب احملاسبة الكربى هي ضرورة الزمة لتطبيق املعايري الدولية يف
البيئات القومية.
 -4-1اهداف معايير التدقيق الدولية :و تتمثل يف:
 ان تكون مرشدا ومعينا يوضح اسلوب العمل واهدافه؛ ان متد املهنني مبعايري التقسيم الذايت ألداء حبيث متكنه من ان يرارع نفسه بنفسه؛ ان تكون مرشدا معينا للقائمني بالتدريب والراغبني يف دراسة املهنة ؛ -ان تكون مرشدا يف للقضاء يف احلالت اليت ينسب فيها التقصري اىل احد املرارعني؛

6

 توفريها للدول النامية اجلهد والتكلفة إلنشاء معايريها احمللية خصوصا يف ضوء نقص مواردها االقتصاديةمن رهة وضعف منظماهتا املهنية من رهة اخرى ،وما على املنظمات املهنية يف الدول النامية سوى االلتزام
باملعايري الدولية وتطبيقاهتا بشكل كامل او رزئي – .ورود معايري تدقيق دولية رنبا على رنب مع معايري احملاسبة
الدولية  ،سوف يؤدي اىل زيادة اطمئنان الدول الصناعية اىل صحة النتائج اليت تعرضها القوائم املالية يف
7
املؤسسات املورودة بالدول النامية ،و من مث ارراء املزيد من العمليات االستثمارية يف هذه الدول.
-5-1عرض لمعايير التدقيق الدولية  :ان تعدد معايري التدقيق الدولية وكثرهتا والتزامنا مبنهج البحث ال

ميكننا من عرضها بالكامل فراينا ان نورها من خالل رداول:

 -1-5-1معايير المبادئ والمسؤوليات والتخطيط وظيفة التدقيق المحاسبي  :تضمن

معايري

التدقيق الدولية معايري ختص املبادئ ممثلة يف املعايري من  022اىل  ، 032ومعايري املسؤوليات من  042اىل
، 062و معايري املتعلقة بالتخطيط والرقابة الداخلية من  322اىل 402
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اجلدول رقم  :21معايير المبادئ والمسؤوليات والتخطيط وظيفة التدقيق المحاسبي
معايير المبادئ والمسؤوليات والتخطيط وظيفة التدقيق المحاسبي
معايير المبادئ العامة للتدقيق المحاسبي

معايير المسؤوليات

 ISA200اهداف تدقيق الحسابات ومبادئه  ISA240الغش والخطأ.
العامة.

التخطيط والرقابة الداخلية
 ISA300التخطيط.

 ISA250دراسة القوانين واللوائح  ISA315الفهم الكافي للمؤسسة ومحيطها واخطارها.

 ISA210شروط االرتباطات بمهمة التدقيق.
 ISA220الرقابة على جودة اعمال التدقيق.
 03ISA2التوثيق (اعداد اوراق عمل التدقيق)

عند اداء عملية التدقيق للقوائم
المالية.
 ISA260توصيل امور التدقيق
لألشخاص المسؤولين عن الحوكمة.

 ISA320االهمية النسبية.
 ISA330اجراءات المدقق استجابة لألخطار المقيمة.
 ISA402التدقيق في حالة استخدام العميل لمنظمة
خدمات.

المصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على  :حممد امني ماوزن ،التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى امكانية
تطبيقها في الجزائر ،مذكرة مارستري غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،رامعة اجلزائر.3،0211

 -2-5-1معايير االثبات في التدقيق المحاسبي :حيتاج املدقق اىل دعم رايه النهائي جبملة من االرراءات
بغرض اثبات صحة رأيه للقوائم املالية املدققة ،و عليه تتكون معايري اثبات يف التدقيق احملاسيب ما يلي :
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اجلدول رقم  :20معايري االثبات يف التدقيق احملاسيب.
معايير االثبات في التدقيق المحاسبي
ادلة االثبات واالرصدة االفتتاحية في عينة التدقيق وتدقيق التقديرات المحاسبية االحداث الالحقة واالستمرارية واقرارات
العمليات الجديدة واالجراءات التحليلية.
 ISA500ادلة االثبات في التدقيق.
ISA510

االرصدة

االفتتاحية

واالطراف ذات العالقة .
ISA530

في

عينة

التدقيق

االدارة .
والوسائل  ISA560االحداث االحقة.

االختيارية.

ISA570االستمرارية.

االرصدة الجديدة.

ISA540تدقيق التقديرات المحاسبية.

 ISA520االجراءات التحليلية.

 ISA 550االطراف ذات العالقة.

 ISA580اقرارات االدارة.

المصدر :من اعداد الطالب باالعتماد على  :حممد امني ماوزن ،التدقيق المحاسبي من منظور المعايير الدولية ومدى امكانية
تطبيقها في الجزائر ،مذكرة مارستري غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،رامعة اجلزائر.3،0211

 -3-5-1معايير اعتماد المدقق على اعمال اآلخرين وتقريره النهائي :تضمن

معايري التدقيق

الدولية اعتماد املدقق على اعمال االخرين يف املعايري التالية :
معايير اعتماد المدقق على اعمال اآلخرين وتقريره النهائي
تقرير المدقق

الجهات المساعدة للمدقق
 IAS600االعتماد على اعمال مدقق اخر.

 IAS700تقرير المدقق عن القوائم.

 IAS610االعتماد على اعما المدقق الداخلي.

 IAS710المقارنات.

 IAS620االعتماد على اعمال خبراء متخصصين.

 IAS720المعلومات االخرى المرافقة للقوائم المالية.
 IAS800تقرير المدقق عن مهام التدقيق ذات الغراض الخاصة.
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 -2قراءة في نتائج وتوصيات الدراسات السابقة:
 -1-2حممد امني مازون ،التدقيق المحاسبي من منظور معايير التدقيق الدولية ومدى امكانية تطبيقها في
الجزائر  ،رسالة مارستري غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتسيري ،رامعة اجلزائر .0211، 3
تدور اشكالية البحث حول مدى امكانية معايري التدقيق الدولية حتسني خمررات التدقيق واعطاء ضمان وثقة
ملستخدمي القوائم املالية وما مدى امكانية انتهارها يف اجلزائر ،ولإلرابة على اشكالية البحث قام الباحث
بإرراء دراسة احصائية عن طريق استمارة استبيان تعكس روى املختصني يف هذا جمال احملاسبة والتدقيق يف
اجلزائر ،و كان نتائج البحث كتايل:
امجاع افراد العينة على ان ممارسة التدقيق يف اجلزائر ختتلف وبشكل كبري عن املمارسة وفق معايري التدقيق الدوليةللتدقيق  ،وقد يررع ذلك اىل ان ممارسة التدقيق يف اجلزائر ختتلف بشكل كبري عن املمارسة وفق معايري التدقيق
الدولية ،و قد يررع ذلك اىل غياب ارشاد يف اطار ممنهج مسبقا ومتفق عليه حمليا.
متاشيا مع اعتماد اجلزائر معايري احملاسبة الدولية ،يرى افراد العينة ضرورة اتباع ذلك مبعايري التدقيق الدولية.ترى االغلبية انه يف حال تب ين جلزائر معايري التدقيق الدولية فمن احسن تكييفها مع البيئة اجلزائرية  ،ورمبا يرونذلك لكون املعايري الدولية هي معايري ال ميكن ان تتماشى مع بيئة مجيع الدول .
يلح افراد العينة انه ويف حال تبين اجلزائر معايري التدقيق الدولية فهي جمربة على تكوين مدققيها يف هذه املعايري ،ما يضمن االستفادة الكاملة والسريعة من تطبيقها هلا ووقوف املختصني على الفروقات بني ما كان مطبقا وما
سينتهج.
و عليه يرى الباحث التوصيات واالقرتاحات التالية:
اخذ اجلزائر بعني االعتبار مناهج التعليم الدولية وكذا مناهج املعتمدة لذي الدول املتقدمة يف املهنة عند تكويناملدققني؛
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 -الزام املدققني حت

الرتبص املرور عرب امتحان ،اهلدف منه التأكد من كفاءة املرتبص لتحمل مسؤولية تدقيق

احلسابات؛
 -ان تتم صياغة معايري حملية خاصة باجلزائر يكون منطلقها املعاير الدولية الختصار الوق

ولالستفادة من

التحوالت اليت شهدهتا اثناء مواكبتها للتطورات االقتصادية الدولية ؛
العمل على ارساء جلان تكلف مبرارعة عمليات التدقيق احلسابات كما هو احلاصل يف العديد الدول ،و وقوفعلى استقاللية املدقق وتقييم العمل املقدم منه ،ما يضع املدقق امام مسؤولية اكرب لدى ادائه ملهامه ،و يسهم
بدوره يف تقليص فجوة التوقعات.
-2-2بن الصديق حممد ،واقع المراجعة الخارجية بين التشريع الجزائري والمعايير الدولية للمراجعة ،كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،رامعة احممد بوقرة بومرداس،اجلزائر.0212،
حيث ان االشكالية تدور حول توافق ممارسة مهن املرارعة يف اجلزائر مع مع املعايري املرارعة الدولية ،حيث
ولالراية على املوضوع البحث مت انتهاج االسلوب الوصفي التحليلي يف معظم مراحله مع دراسة حالة يف اجملال
التطبيقي مشل

جمموعة من حمافظي احلسابات الذين ميارسون مهنة املرارعة يف بعض واليات اجلنوب ،وقد مت

التوصل اىل النتائج التالية :
باملقارنة بني معايري الدولية اعداد تقرير املرارعة الدولية من رهة ومعايري اعداد التقرير يف اجلزائر من رهة اخرىمت التوصل اىل ان اعداد تقرير املرارعة يف اجلزائر مل يرقى اىل املعايري الدولية رغم ورود توافق يف بعض النقاط
خاصة ويف ما يتعلق بأنواع التقرير  ،كما ميكن استنتاج النقائص التالية:
 مل يتم اعتماد معايري مصنفة تصنيفا دقيقا مثلما راءت به معايري الدولية للمرارعة. مت امهال التفاصيل املتعلقة مبعايري اعداد التقرير اخلاص من ناحية الشكل واملضمون؛ مهنة املرارعة يف اجلزائر ال تتسم باحلياد يف اعداد التقارير؛ -ورود فراغ مؤسسايت يف اجلزائر ملراقبة ومتابعة تطبيق معايري اعداد التقرير النهائي للمرارع ؛
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و حيث قدم الباحث التوصيات التالية :
زيادة االهتمام مبهنة املرارعة يف اجلزائر عن طريق تبين املعايري الدولية بشكل مشويل؛على اهليئات املنظمة للمهنة وضع قوانني واملعايري بشكل مستمر وان يتم مرارعتها للتأكد من مواكبتها للتغرياتيف احتيارات املرارعة؛
فتح الباب الشراكة مع مكاتب مرارعة ارنبية بضوابط مدروسة وحمدد؛اعتماد معايري الدولية للمرارعة رنبا اىل رنب مع معايري الدولية للمحاسبة؛حرص اهليئات امله نية الثالثة التابعة للمجلس الوطين للمحاسبة على التواصل الدائم مع ممارسي املهنة حول كلما هو رديد عن طريق وسائل االتصال املختلفة.
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خالصة
ان امكانية تطبيق معايري التدقيق الدولية يف اجلزائر من خالل الدارسات اليت تنول هذا املوضوع  ،ميكن
ان يتم وذلك على االق ل متاشيا مع تطبيق اجلزائر ملعايري احملاسبة الدولية الصادرة عن اهليئة اليت حتتوي اغلبية
اعضاء هيئة التدقيق الدولية  ،يف حني افرزت جمموعة الدراسات السابقة من خالل العينات املتناولة ان ممارسة
التدقيق يف اجلزائر ختتلف وبشكل كبري عن املمارسة وفق معايري التدقيق الدولية وكشروط لتقليص الفجوة بينهما
وال نقول التطبيق الشامل هلا ورب اتباع جمموع من التوصيات التالية:
- تكييف معايري التدقيق الدولية مع البيئة اجلزائرية والعمل على حتسينها من حني ألخر؛
 - تكوين املدققني يف اجلزائر يف هذه املعايري ما يضمن االستفادة الكاملة والسريعة من تطبيقها والوقوف
على الفروقات؛
- ارساء جلان تكلف مبرارعة عمليات التدقيق ؛
 فتح باب الشراكة مع املؤسسات االرنبية العاملة يف جمال التدقيق.
الهوامش والمراجع
 -1بن الصديق حممد  ،واقع المراجعة الخارجية بين التشريع الجزائري ومعايير الدولية للمراجعة ،مذكرة ماريسرت غري منشورة ،كلية العلوم
االقتصادية وعلوم التسيري  ،رامعة احممد بوقرة بومرداس ،اجلزائر،0212،ص.49 :
 -2حممد فضل مسعد ،دراسة متعمقة في تدقيق الحسابات،ط،1دار الكنوز للمعرفة اعلمية،االردن، 0227،ص.064:
 -3حازم هاشم االلوسي ،الطريق الى علم المراجعة والتدقيق ،اجلامعة مفتوحة ،طرابلس،0223،ص.44 :
 -4امني السيد امحد لطفى  ،المراجعة الدولية وعولمة اسواق راس المال،الداراجلامعية،مصر،0222،ص ص081- 082:
 -5امني السيد امحد لطفى ،مررع سبق ذكره ،ص ص.017-081:
 -6حممد فضل مسعد ،مررع سبق ذكره،ص.186:
 -7عيد حامد معيوف ،معايير المراجعة الدولية ،بدون دار نشر ،االردن،1777 ،ص.34:
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الملخص
،جاءت هذه الورقة البحثية حملاةلة تسليط الضوء حول مسامهة املراجعة الداخلية يف احلد من خماطر الغش
 أصبح من الالزم التفكري يف أجنع احللول ملعاجلة هذه،فمع ازدياد حاالت الغش ةارتكاب األخطاء ةاملخالفات
 فبإمكانيتهم حتديد التهديدات، حيث يعترب املدققني الداخليني الطرف األهم يف حماربة خماطر الغش،االحنرافات
 ةالتأكد من فعالية هذه اإلجراءات يف اكتشاف الغش عند، ةتقييم اإلجراءات الرقابية،الرئيسية يف املؤسسة
 ةكذلك بإمكان املدققني الداخليني اختاذ تدابري ةإجراءات تصحيحية حلماية املؤسسات ةختفيض.حدةثه
، ةمن هنا تظهر مسامهة معايري التدقيق الداخلي يف احلد من انتشار خماطر الغش.خسائرها بعد حدةث الغش
خاصة ةأن العديد من املنظمات نادت بضرةرة تطوير معايري التدقيق ةالتقليل من فرةقاهتا فيما بني الدةل من
.خالل إصدار معايري دةلية
. معايري املراجعة الداخلية، املراجعة الداخلية، الغش:الكلمات المفتاحية
Résumé
La présente recherche a pour objet d'essayer de mettre en lumière la contribution de
l'audit interne à réduire les risques de fraude dans l’entreprise. Car, avec l'augmentation des
cas de fraudes et d'erreurs et d'irrégularités, il est devenu nécessaire de penser aux solutions
les plus efficaces pour faire face à ces écarts. On estime que les auditeurs internes sont la
partie la plus importante dans la lutte contre les risques de fraude. Mais encore, ils peuvent
identifier les principales menaces dans l'organisation et évaluer les procédures de contrôle, et
s'assurer de l'efficacité de ces procédures dans la détection des fraudes. Aussi, les auditeurs
internes peuvent prendre des mesures et des actions correctives pour protéger l’entreprise et
réduire leurs pertes après que la fraude soit produite. On se basant sur ce qui a été cité
auparavant, la contribution des normes d'audit interne pour réduire la propagation des risques
de fraude et bien démontrer. D'autant plus que la plupart des organisations ont appelé à la
nécessité d'élaborer des normes d'audit et de réduire les différences entre les pays par
l'émission de normes internationales
Mots clefs: la fraude, l’audit interne, les normes d’audit interne.
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مقدمة
عرفت بيئة األعمال العديد من التحوالت املتسارعة ،ةهذا متاشيا مع التغريات ةالتطورات اليت فرضتها البيئة
االقتصادية الدةلية ،فأصبح عامل األعمال اليوم يعيش أزمة ثقة هزت معظم اقتصاديات الدةل كما مست كل
القطاعات ةاملؤسسات .ةهذا إثر ما حدث أثناء كشف الستار عن بعض الفضائح املالية اليت عرفتها كربيات
املؤسسات ،ةاليت بينت أن الغش أدى إىل إفالس العديد من املؤسسات يف الواليات املتحدة األمريكية مثل شركة
 WorldCom Enron, Texacoةغريها من املؤسسات اليت حصلت هلا اهنيارات مفاجئة.
إن ممارسات الغش ليست ةليدة اليوم بل ةاقع تعيشه معظم املؤسسات ،خاصة بعد ما حدث يف
املؤسسات اليت اهنارت بسبب الغش يف ظل غياب املراجعني الداخلني ،حيث ال شك أن التدقيق الداخلي له دةر
رئيسي ةفعال يف احلماية من خمتلف املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسات.
ةمع ازدياد حاالت الغش ةارتكاب األخطاء ةاملخالفات ،كان البد من التفكري يف أجنع احللول ملعاجلة
االحنرافات املمكنة ملمارسات الغش بكل أنواعه يف املؤسسات .حيث يعترب أن املدققني الداخليني هم الطرف
األهم يف حماربة خطر الغش .فبإمكانية املدققني الداخليني حتديد التهديدات الرئيسية يف املؤسسة ،ةتقييم
اإلجراءات الرقابية ،ةالتأكد من فعالية هذه اإلجراءات يف اكتشاف الغش عند حدةثه .ةكذلك بإمكان املدققني
الداخليني اختاذ تدابري ةإجراءات تصحيحية حلماية املؤسسات ةختفيض خسائرها بعد حدةث الغش ،ةمن هنا
تظهر مسامهة معايري التدقيق الداخلي يف احلد من انتشار خطر الغش ،خاصة ةأن العديد من املنظمات نادت
بضرةرة تطوير معايري التدقيق ةالتقليل من فرةقاهتا فيما بني الدةل من خالل إصدار معايري دةلية.
االشكالية:
استناد لألفكار اليت جاءت هبا مقدمة الورقة البحثية ،ميكن إبراز معامل اإلشكالية اآلتية:
فيما تتمثل مساهمة معايير التدقيق الداخلي الدولية في الحد من مخاطر الغش في المؤسسة ؟
األسئلة الفرعية:
ميكن صياغة األسئلة الفرعية املكملة ملتطلبات البحث يف هذه اإلشكالية كما يلي:
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 ما مدى مسامهة ةظيفة التدقيق الداخلي يف احلد من ممارسات الغش يف ظل معايري التدقيق الدةلية؟فرضيات الدراسة:
ةكإجابات مؤقتة للتساؤالت اليت مت طرحها ،ارتأينا طرح الفرضيات املوالية:
 الغش هو تصرف باخلداع يؤدي إىل اإلضرار مبصلحة املؤسسة؛ التدقيق الداخلي ةظيفة يف املؤسسة هدفها حتسني األداء؛ ميكن للتدقيق الداخلي اختاذ تدابري ةإجراءات حلماية املؤسسات من خطر الغش من خالل صياغةالتوصيات.
الهدف من الورقة البحثية:
هتدف هذه الورقة البحثية إىل حماةلة توضيح مسامهة املراجعة الداخلية يف احلد من خطر الغش يف املؤسسة
ألن جناح املراجع الداخلي يف اكتشا ف الغش ةحماربته يساعد يف محاية االقتصاد من االهنيارات اليت تتعرض هلا
املؤسسات ،كما حدث سابقا ةاليت مل يكتشف فيها الغش إال بعد اهنيارها.
المنهج المستخدم:
من أجل اإلجابة على إشكالية الدراسة ةاإلملام مبختلف حيثياهتا ،مت االعتماد على املنهج الوصفي
التحليلي ،ةذلك جبمع املعلومات من خمتلف املراجع ةالدراسات ذات الصلة باملوضوع حمل الدراسة ةحتليلها.
هيكل الدراسة:
بغرض اإلجابة على اإلشكالية موضوع الدراسة ةاإلملام باملوضوع ،ارتأينا تقسيم الورقة البحثية إىل ثالثة حماةر
كما يلي:
المحور األول :سيتم التناةل من خالله اإلطار النظري ملمارسات الغش ،مفهومه ،أنواعه ،ةأسبابه.
المحور الثاني :سيتم التعرض من خالله إىل ةظيفة التدقيق الداخلي اليت تعترب من سبل احلد من خطر الغش يف
املؤسسة.
المحور الثالث :سيتم التناةل من خالله مسامهة معايري املراجعة الدةلية يف احلد من خماطر الغش.
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أوال :اإلطار النظري للغش ،مفهومه ،أنواعه ،وأسبابه.
سيتم التناةل من خالل هذا احملور لإلطار النظري للغش من خالل النقاط اآلتية:
 .1مفهوم الغش وخصائصه :
1

يشري مصطلح الغش إىل فعل مقصود من قبل ةاحد أة أكثر من أعضاء املؤسسة ،ةينطوي فعل الغش على ما

يلي:

 التالعب بالسجالت أة املستندات؛1

 سوء توزيع األصول؛ حذف أة إلغاء أثار العمليات من السجالت أة املستندات؛ تسجيل عمليات ةمهية ةسوء تطبيق السياسات احملاسبية.ةحسب املعيار الدةيل  IAS240فإن خصائص الغش تتمثل فيما يلي:
 قد تنشأ حتريفات يف القوائم املالية إما بسبب غش أة خطأ ةاملعامل الذي يفرق بني الغش ةاخلطأ هو ما إذاكان اإلجراء أساس ناتج عنه حتريف يف القوائم املالية متعمد أة غري متعمد.
 رغم أن الغش هو مفهوم قانوين ةاسع األغراض إىل أن املراجع يهتم بالغش الذي يرتتب عليه حتريف جوهرييف القوائم املالية.
 .2مفهوم الغش في القوائم المالية :
ةيقصد به التصرف املتعمد أة االمهال الذي يؤدي إىل حتريف جوهري يف القوائم املالية ،ةتتضمن أسباب
الغش يف القوائم املالية ما يلي:

2

 ةجود بواعث مثل الرغبة يف رفع أسهم الشركة إلشباع توقعات املستثمرين أة إلرجاع التعامل مع الصعوباتةاملشكالت املالية احلالية ،أة من أجل مكاسب شخصية متوقعة مثل املكافآت ةاحلوافز.
 التعرض لضغوط خمتلفة مثل االخنفاض املفاجئ يف حصة املنشأة يف السوق أة املبيعات أة إقامة موازنات غريحقيقية خدمة ألهداف األداء يف األجل القصري؛
 الظرةف ةالفرص اليت تشجع على اإلمهال مثل إمهال أة عدم اهتمام جملس اإلدارة ،ةةجود ضعف يف نظامالرقابة الداخلية أة األفراد ةةجود عمليات معقدة ةالتقديرات احملاسيب.
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 .3أنواع الغش:
ميكن تقسيم أنواع الغش إىل:

3

 غش واحتيال العاملين :تتضمن بصفة عامة سرقة موارد املؤسسة اليت يصاحبها أخطاء متعمدة بالسجالتاحملاسبية إلخفاء مثل هذه االختالسات ،ةغالبا ما تعتمد املؤسسة على نظم الضبط لتخفيض حدةث الغش.
 غش واحتيال اإلدارة :هي األخطاء املتعمدة بالسجالت احملاسبية بواسطة اإلدارة ةذلك بغرض حتريفةتغيري املركز املايل للمؤسسة ةنتائج أعماهلا .ةخطورته أنه حيث حىت يف ظل ةجود نظام ضبط داخلية جيدة،

حيث ميكن أن تتغلب اإلدارة على إجراءات الرقابة .ةمن الصعب اكتشاف هذا النوع من الغش على الرغم
من تأثريه الكبري على صدق ةعدالة القوائم املالية.
ثانيا :ماهية التدقيق الداخلي
عقد توسع حجم املؤسسات ةتعدد أنشطتها من مهام اإلدارة ،خاصة من حيث املراقبة ،ةحىت تتوصل إدارة املؤسسة
إىل ضمان حتقيق أهدافها ،كان البد هلا من القيام بإنشاء قسم خاص يطلق عليه اسم قسم "التدقيق الداخلي" ،ةاهلدف منه
مساعدة اإلدارة يف اختاذ القرارات عن طريق مهمات التدقيق اليت تقوم هبا .ةفيما يلي شرح أكثر هلذه الوظيفة.
 .1نشأة التدقيق الداخلي:

4

يرجع ظهور التدقيق الداخلي كفكرة إىل الثالثينات ،ةذلك بالواليات املتحـدة األمريكية ،ةمن األسباب
األساسية اليت أدت إىل ظهوره هي رغبة املؤسسات األمريكية يف ختفيض الثقل على التدقيق اخلارجي خاصة إذا علمنا
أن التشريعات األمريكية كانت تفرض على كل املؤسسات اليت تتعامل يف األسواق املالية إخضاع حساباهتا للتدقيق
اخلارجي حىت يتم املصادقة عليها .ةبقي دةر التدقيق الداخلي مهمشا حيث أنه مل حيض باالهتمام الالزم يف باد
األمر ،إىل أن انتظم املدققون الداخليون يف شكل تنظيم موحد يف نيويورك سنة  1491ةقاموا بتكوين ما يسمى
مبعهد املدققني الداخليني األمريكيني  I.I.Aالذي عمل منذ إنشائه على تطوير هذه املهنة ةتنظيمها.
ةمتاشيا مع التطورات االقتصادية احلديثة ،قام هذا املعهد بتعديل تعريفها سنة  1491مث سنة 1491
ة ،1411حبيث ي الحظ تطور أهدافها من نظرة حماسبية حمظة ،تعتمد على اكتشاف األخطاء ةالغش ةالتالعبات
إىل أن أصبحت هتتم بكل نشاطات ةةظائف املؤسسة.
أما يف ةقتنا احلاضر أصبح التدقيق الداخلي ةظيفة بالغة األمهية باعتبارها أداة إدارية ميكن االعتماد عليها يف
ترشيد العملية اإلدارية مبفهومها املعاصر حبيث ابتدأت بنطاق ةجمال ضيّق يقتصر على مراجعة القيود ةالسجالت
املالية ،مث اجتهت بعد ذلك حنو اجملاالت اإلدارية ةالتشغيلية نتيجة الظرةف االقتصادية.
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 .2تعريف التدقيق الداخلي:
سيتم التعرض فيما يلي بعض تعـاريف التدقيق الداخلي اليت تتميّز بالتنوع ةالتعدد بـتعدد املختصني ةاهليئات
املهتمة هبذه املهنة ،من أهم هذه التعاريف يذكر:
لتعرب عن نشاط داخلي مستقل إلقامة الرقابة اإلدارية
 "التدقيق الداخلي هي ةظيفة إدارية تابعة إلدارة املؤسسةّ ،مبا فيها احملاسبية لتقييم مدى متاشي النظام مع ما تتطلب اإلدارة أة العمل على حسن استخدام املوارد مبا حيقق
5
الكفاية اإلنتاجية القصوى"
كما عرف طبقا لبيان مسؤةليات التدقيق الداخلي بأهنا عبارة عن ةظيفة التقييم احليادي احملدةدة داخل
6
التنظيم لفحص ةتقييم أنشطته باعتبارها أداة خلدمة هذا التنظيم.
بينما يعرف املعهد األمريكي للمراجعني الداخليني ( )I..I.Aالتدقيق الداخلي على أهنا:
"نشاط مستقل للتقييم داخل املؤسسة ،يعمل على مراجعة النواحي احملاسبية ةاملالية ةاألعمال األخرى ،ةذلك
خلدمة اإلدارة ،كما أهنا رقابة إدارية تقوم بقياس ةتقييم الوسائل األخرى للرقابة".

7

يتمثل هدف التدقيق الداخلي يف مساعدة موظفي املؤسسة يف القيام مبسؤةلياهتم بفعالية ،ةيعترب هذا
التعريف ةاسع بشكل كاف لدرجة أنه يشمل العديد من األنشطة اليت يتم تنفيذها يف ظل املفهوم العام للمراجعة
الداخلية سواء يف القطاع العام أة اخلاص.
ةمن التعريفني السابقني ،ميكن استخراج جمموعة من املظاهر اهلامة لوظيفة التدقيق ةاليت يتعني الرتكيز عليها ةهي:

8

 يشري اصطالح "داخلي" إىل أن تنفيذ ةظيفة التدقيق الداخلي يتم أساسا داخل املؤسسة عن طريق العاملنياملختصني هبا؛
 عدم إقامة حدةد أة قيود على حكم املراجع الداخلي ،فهذه الوظيفة جيب أن تتميّز باالستقاللية؛ -املؤسسة هي اليت تقوم بإنشاء ةظيفة التدقيق الداخلي؛

 تقوم التدقيق الداخلي بالبحث عن احلقائق ةتقييم النتائج ةذلك خدمة لإلدارة؛ تقع كل أنشطة املؤسسة داخل نطاق التدقيق الداخلي.ةمن التعـاريف الشاملة ةاحلديثة للتدقيق الداخلي ،تعريف املعهـد الفرنسي للمـراجعة ةاملستشارين الداخليني
 IFACIالذي عرف التدقيق الداخلي على أهنا:
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" التدقيق الداخلي نشاط مستقل ةموضوعي يهدف إىل إعطاء ضمانات للمنظمة حول درجة حتكمها يف
العمليات اليت تقوم هبا ،مع تقدمي نصائح للتحسني ةاملسامهة يف إنشاء القيمة املضافة".
تطور ةظيفة التدقيق ،فبعد أن كانت يف بدايتها هتتم ةتنشط للحد
ةما ميكن أن يستنتج من هذا التعريف هو ّ

من حاالت الغش ةاختالس أموال املؤسسة ،أصبـحت كذلك هتتم بتقييم األنشطة ةذلك بقيامها بعمليات
الفحص ةالتقييم ةالرقابة ملعرفة مدى كفاية ةفعالية أنظمة الرقابة الداخلية ،فقد أضيف إىل كل ما سبق عمل
التدقيق الداخلي على املسامهة يف خلق القيمة املضافة أة باألحرى العمل على عدم فقداهنا.
 .3أهداف التدقيق الداخلي:

9

أدى زيادة حجم األنشطة اليت تقوم هبا خمتلف املؤسسات ةتعددها إىل تفويض اإلدارة العليا للسلطات إىل
املستويات اإلدارية األدىن كاإلدارة املتوسطة ةاإلدارة الدنيا .هلذا أصبحت اإلدارة العليا للمؤسسات هتتم بتخطيط
ةرسم السياسات العـامة ةةضع اإلجراءات الالزمة لنجاحها.
ةلتتحقق من تطبيقها ظهرت احلاجة يف بداية األمر إىل إرسال أشخاص من املؤسسة إىل خمتلف الوحدات
ةاملصاحل التابعة هلا للتأكد من إتباع السياسات ةاإلجراءات لالطمئنان على مصاحل املؤسسة ةمحايتها من أي احنراف.
فاهلدف األساسي من التدقيق الداخلي هو مساعدة أعضاء اإلدارة يف تنفيذ مهامهم ةمسؤةلياهتم بقيام
املدقق الداخلي لعمليات الفحص ةالتقييم ةإعطاء نصائح لإلدارة ةتعاليق حول العمليات اليت مت مراجعتها.
بصفة عامة ةلتحقيق أهداف املؤسسة ،يسعى التدقيق الداخلي لتحقيق األهداف اآلتية:
 التأكد من دقة البيانات احملاسبية املسجلة بالدفاتر ةالسجالت حىت يتمكن االعتماد عليها كأساس سليم لرسم السياسات؛ احملافظة على أموال املؤسسة ةموجوداهتا من أي ضياع أة اختالس أة تالعب أة سوء استعمال؛ إطالع اهليئات املسؤةلة باملؤسسة عن مدى مسايرة التطبيق العملي للخطط ةالسياسات املرسومة لتحقيقرجوة؛
األهداف امل ّ
 التقييم للخطط املوضوعة ةاإلجراءات التنفيذية ةالسياسات املعـمول هبا بصدد الشؤةن املالية ةاحملاسبية ةما يتعـلق هبمامن أمور ةإبداء الرأي يف االقرتاحـات البناءة لتطوير هذه اخلطـط ةالسياسات مما حيقق كفاية إنتاجية أكرب للمؤسسة ككل.
مما سبق يتضح أن عمل التدقيق الداخلي متثل أهداف بعيدة املدى حبيث يتطلب الوصول إليها ةحتقيقها
القيام بالعديد من الدراسات ةالتقييمات ةالتحليالت.

جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

162

مساهمة معايير التدقيق الداخلي الدولية في الحد من مخاطر الغش في المؤسسة
د .لـطــفي شعباني و وسـ ــام زرقـ ـ ــواد

المحور الثالث :مساهمة معايير المراجعة الدولية في الحد من مخاطر الغش
مت ةضع املعايري الدةلية للمراجعة الداخلية من قبل معهد املراجعني الداخليني األمريكي ) .(IIAةهذه
10
املعايري مقسمة إىل معايري عامة ةمعايري األداء ةاجلدةل املوايل يبني هذه املعايري:
الجدول رقم : 1
رقم املعيار

املعـ ـ ــايري العامــة

رقم املعيار مع ــايري األداء

1111

األهداف ،الصالحيات ةاملسؤةلية

0111

أنشطة التدقيق الداخلي

1111

االستقاللية ة املوضوعية

0111

طبيعة العمل

1011

املهارات ةالعناية املهنية الالزمة

0011

التخطيط للمهمة

1311

برنامج ضمان ةحتسني اجلودة

0311

تنفيذ املهمة

0911

تبليغ النتائج

0911

متابعة سري العمل

0011

إبالغ قبول املخاطر

المصدر :من إعداد الباحثني ،استنادا على معايري املراجعة الداخلية .IIA

بعد تعرضنا لتعريف الغش ةمعرفة خطورته على املؤسسة ةكذا األسباب املؤدية إليه ،ةبعد البحث يف معايري
التدقيق الداخلي إلجياد الوسائل اليت من املمكن أن تساهم يف احلد من هذا اخلطر ،ميكن القول أن االلتزام مبعايري
التدقيق الداخلي له دةر كبري يف ذلك ،ةأهم املعايري الكفيلة بذلك هي :معيار االستقاللية ةالموضوعية ،ةمعيار
التأهيل العلمي والعملي للمراجع إضافة إىل بذل العناية المهنية ،ةاليت سيتم تناةهلا يف فيما يلي:
 .1معيار االستقاللية والموضوعية:

11

 1.1معيار االستقاللية والموضوعية (:)1111
جيب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقال ،ةجيب على املدققني الداخليني أداء أعماهلم مبوضوعية.
 تفسير معيار االستقاللية والموضوعية:
االستقاللية هي التحرر من الشرةط ةالظرةف اليت هتدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي أة مدير التدقيق على
االضطالع مبسؤةليات التدقيق الداخلي على حنو غري متحيز ،لكي يتسىن حتقيق درجة االستقاللية الالزمة لألداء
الفعال ملسؤةليات نشاط التدقيق الداخلي يكون ملدير التدقيق إمكانية الوصول املباشر ةبدةن أي قيود إىل اإلدارة العليا
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ةاجمللس ،ةميكن حتقيق ذلك من خالل ارتباط مزدةج .ةجيب أن يتم التحكم يف املصادر اليت هتدد االستقاللية على
مستوى املدقق الداخلي منفردا ةعلى مستوى مهمات التدقيق ةعلى املستويني الوظيفي ةالتنظيمي.
أما امل وضوعية ،فهي طمط ذه ي غري متحيز حبيث حيول املدققني أداء مهمات التدقيق الداخلي على حنو
جيعلهم يعتقدةن يف سالمة نتائج ةجودة أعماهلم دةن شائبة .ةتقتضي املوضوعية عدم تبعية أحكام املدققني
الداخليني بشأن مسائل التدقيق آلراء اآلخرين .ةجيب أن يتم التحكم يف املصادر اليت هتدد املوضوعية على
مستوى املدقق الداخلي منفردا ةعلى مستوى مهمات التدقيق ةعلى املستويني الوظيفي ةالتنظيمي.
 2.1المعيار : 1111
جيب أن يرتبط مدير التدقيق بأعلى مستوى يف اهليكل اإلداري للمنشأة ،ةذلك لتمكني نشاط التدقيق
الداخلي من االضطالع مبسؤةلياته على أكمل ةجه .ةجيب على مدير التدقيق أن يقدم للمجلس على األقل
سنويا التأكيد على االستقاللية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي.
كما جيب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي يف مأمن من أي تدخل يف حتديد نطاق التدقيق ةاجناز أعماله ةإبالغ
النتائج .جيب على مدير التدقيق الداخلي التصريح عن أي تدخل من هذا النوع جمللس اإلدارة ةمناقشة تداعياته.
 3.1المعيار  : 1121الموضوعية على المستوى الفردي
جيب أن يتصف املدققون الداخليون باحلياد ةعدم االحنياز ،ةأن جيتنبوا كل ما من شأنه أن جيعلهم يف
ةضعية تضارب املصاحل.
ةلكي يكون املدقق الداخلي مستقالً جيب أن تتوافر فيه الشرةط اآلتية :

12

 جيب أن ترتفع املكانة التنظيمية للمراجع الداخلي ةأن يتبع اإلدارة العليا ،ةأن يتحرر من أية رقابةإشرافية ،أة من أي تأثري من اإلدارة يف أي جمال خيضع للمراجعة؛
 جيب أن حيظى املراجع الداخلي بالتأييد الكامل من اإلدارة يف كل القطاعات .ةيتضمن ذلك ةضعدستور ةظيفة املراجعة الداخلية الذي يتضمن حتديداً ةاضحاً ةرمسياً ألهداف ةظيفة املراجعة الداخلية

ةسلطاهتا ةمسئولياهتا ةالوضع التنظيمي للمراجع الداخلي ،ةنطاق ةظيفة املراجعة الداخلية؛
 جيب أن يكون تعيني رئيس إدارة املراجعة الداخلية ةعزلة من اختصاص املدير العام أة جلنة املراجعة؛ -جيب أن يتمتع املدقق الداخلي باالستقالل الذه ي ،ةأن يكون قادراً على صنع األحكام ةإبداء الرأي دةن حتيز؛
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 جيب أن يتحرر املدققون الداخليون من التأثريات غري الضرةرية اليت ميكن أن تؤثر جوهرياً على نطاقعملهم ةاألحكام أة األداء اليت يتم إصدارها يف تقرير التدقيق.
ةخالصة القول أن أمهية استقالل املدقق يرتبط باملوضوعية اليت يتمتع هبا ةجتنب تعارض املصاحل
ةالوضع التنظيمي للمدقق الداخلي.
 .2معيار المهارة والعناية المهنية الالزمة :
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 1.2المعيار رقم ( )1211المهارات المهنية الالزمة:
جيب اجناز مهمات التدقيق الداخلي مبهارة ةتوخي العناية املهنية الالزمة.
جيب على املدققني الداخليني أن ميتلكوا املعارف ةاملهارات ةالكفاءات األخرى الضرةرية لالضطالع
باملسؤةليات الفردية املنوطة هبم .كما جيب على نشاط التدقيق الداخلي أن ميتلك مجاعيا أة حيصل على املعارف
ةاملهارات ةالكفاءات األخرى الضرةرية لالضطالع باملسؤةليات املنوطة بعهدته.
 تفسير معيار المهارة المهنية الالزمة:
املهارة هي عبارة مشرتكة تشري إىل املعارف ةاملهارات ةالكفاءات األخرى املطلوب توفرها لدى املدققني
الداخلني لالضطالع مبسؤةلياهتم املهنية بفعالية .ةتشمل املهارة مراعاة األنشطة احلالية ،ةاالجتاهات ةالقضايا
الناشئة اليت متكن من إعطاء النصح ةالتوصيات .املدققون الداخليون مدعوةن إلثبات مهاراهتم باحلصول على
الشهادات ةاملؤهالت املهنية املناسبة.
جيب على مدير التدقيق احلصول على املشورة ةاملساعدة من أشخاص مؤهلني إذا كان املدققون الداخليون
يفتقدةن إىل املعارف ةاخلربات ةخمتلف املهارات الالزمة لتنفيذ كل أة جزء من مهمة التدقيق.
كما جيب أن يتمتع املدققون الداخليون باملعرفة الوافية اليت متكنهم من تقيم خماطر االحتيال ةالكيفية اليت
تدير هبا املؤسسة تلك املخاطر .ةلكن ليس متوقعا منهم أن تكون لديهم نفس خربة الشخص الذي تكون
مسؤةليته الرئيسية اكتشاف االحتيال ةالتحقق فيه.
إضافة إىل ما مت ذكره سابقا ،جيب أن يكون لدى املدققني الداخلني معرفة ةافية بأهم خماطر تكنولوجيا
املعلوماتية ةالضوابط الرقابية املتعلقة هب ا ،ةكذلك تكون لديهم معرفة بتقنيات التدقيق املعتمدة على التكنولوجيا
املتوفرة من أجل إجناز أعماهلم .ةلكن ليس من املتوقع أن يكون لدى مجيع املدققني الداخلني نفس اخلربة اليت
يتمتع هبا املدقق الداخلي الذي تكون مسؤةليته األساسية تدقيق نظام املعلومات.
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إذا كان امل دققون الداخليون ال ميتلكون املعارف ةاملهارات أة الكفاءات اليت يطلبها أداء مهمة استشارية
معينة أة جزء منها ،ففي هذا احلالة على مدير التدقيق إما أن ال يقبل املهمة أة أن يسعى إىل احلصول على
مشورة ةمساعدة أشخاص مؤهلني.
 2.2المعيار رقم  1221العناية المهنية الالزمة :
جيب على املدققني الداخلني بذل مستوى من العناية ةاملهارة املتوقع أن يكون عليه أي مدقق داخلي،
ةيتحلى مبستوى معقول من التبصر ةاالقتدار.
 تفسير المعيار رقم  1221العناية المهنية الالزمة :

جيب على املدققني الداخلني أن يبذلوا العناية الالزمة يف أعماهلم ةذلك باألخذ بعني االعتبار العناصر اآلتية :
 مدى العمل الالزم لتحقيق أهداف املهمة؛ درجة التعقيد أة األمهية النسبية أة أمهية املسائل اليت يتم تطبيق إجراءات التطمني عليها؛-

مالءمة ةفعالية مسار احلوكمة ةإدارة املخاطر ةالرقابة؛
احتمال حدةث أخطاء جسيمة أة االحتيال أة عدم االمتثال؛
تكلفة أعمال التطمني مقارنة باملنافع الكامنة.
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خالصة
ميكن من خالل هذه الورقة البحثية استنتاج جمموعة من النتائج أمهها ما يلي:
 يعترب الغش من األمور اليت تؤثر على ةضعية املؤسسة ةعلى عدالة القوائم املالية ،حيث يشري إىل حتريفاتمتعمدة يف العمليات املالية تقوم به اإلدارة العليا أة الوسطى أة حىت اإلدارة التنفيذية ،مثل ارتكاب الغش هبدف
اختالس األصول أة العهد مبستندات مزةرة أة مصطنعة .ةيعرب التالعب يف القوائم املالية أحد صور الغش الذي
ترتكبه اإلدارة العليا هبدف إظهار املركز املايل للمؤسسة على غري حقيقته ،ةمرتكبها حياةل إخفاءها؛
 جيب أن يلتزم املدققون مبعايري التدقيق الداخلي عند القيان مبهامهم األمر الذي يعزز قدرهتم يف احلد منخطر الغش؛
 جيب على إدارة املؤسسات االهتمام بالتدقيق الداخلي بشكل جيد يؤدي إىل التقليل من خطر الغشداخل املؤسسات؛
 يعترب التأهيل العلمي ةالعملي الزمني للمدقق الداخلي لزيادة الفعالية يف اكتشاف الغش ،ةيتمثل هذا التأهيليف اإلملام باملباد األساسية لفرةع املعرفة املختلفة مثل احملاسبة ،االقتصاد ،القانون التجاري ،املالية ،األساليب الكمية،
أنظمة املعلومات ،مباد اإلدارة ،ةمهارات االتصال لتحقيق التواصل مع اجلهات ا ملختلفة بفعالية إلجناح مهمة
التدقيق ،ةكذا املعرفة الكافية لتحديد مؤشرات الغش ،ةاملعرفة عامة باملخاطر اليت هتدد املؤسسة ،كما جيب أن يكون
لديه تدريب ةمهارات كافيني للقيام بالعمليات اليت يكلف هبا ،ةخاصة تلك املهارات املتعلقة بتطبيق معايري ةأساليب
التدقيق الداخلي ،ةأن حيافظ على كفاءته ةقدراته املهنية ةالفنية من خالل التطوير ةالتعليم املستمر؛
 عدم تدقيق أي نشاط ما إال إذا كان لدى املدققني التأهيل امله ي ،ةاملهارات ،ةاخلربة الالزمة عند مراجعةهذا النشاط؛
 املوضوعية يف جتميع املعلومات املتعلقة بالنشاط أة العملية حمل التدقيق.وبناء على النتائج السابقة ،يمكن اقتراح التوصيات اآلتية:
 قيام املنظمات املهنية ةاجلهات املهتمة مبهنة التدقيق بتنظيم دةرات تدريبية فاعلة بشكل مستمر يف جمالاحلد من الغش ةكذا الوسائل احلديثة يف اكتشافه ،ةكذلك التواصل مع اجلامعات ةاملعاهد التكوينية لزيادة كفاءة
املدققني الداخليني.
 تطوير املقاييس اجلامعية من فرتة ألخرى لتغطية املوضوعات احلديثة املتعلقة بالتأهيل العلمي للمدقق الداخليالالزم لقيامه بأداء مهمته مع ضرةرة أن يواكب هذا التطور العلمي تطورا يف اجلانب العملي ،مع الرتكيز على التدريب
امليداين لطالب املستويات النهائية يف اجلامعات حبيث يتم على دراسة حاالت حقيقية يف الواقع العملي.
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 توفري املؤسسات ملتطلبات االستقالل التنظيمي حبيث تكون مديرية التدقيق مستقلة عن باقي مديرياتاملؤسسة ةتابعة مباشرة لإلدارة العليا حىت تضمن استقالل املدقق الداخلي من كل الضغوط.
 ةضع املنظمات املهنية خلطة حمددة بغرض تقييم مدى توافر متطلبات معيار موضوعية ةمعيار العنايةاملهنية الواجبة لضمان ةجودها ةحتققها يف مجيع املؤسسات ةجلميع املدققني الداخليني.
 قيام املنظمات املهنية للتدقيق بالتوعية املستمرة يف جمال احلد من الغش يف القوائم املالية ةخاصة يفاملمارسات احملاسبية؛
-

زيادة كفاءة املدققني الداخليني من خالل القيام بتكوينات مستمرة ،من فرتة ألخرى لتغطية املوضوعات

احلديثة املتعلقة بالتأهيل العلمي للمراجع الداخلي الالزم لقيامه بأداء مهمته مع ضرةرة أن يواكب هذا التطور
العلمي تطورا يف اجلانب العملي الالزم لتدريب املدقق الداخلي على احدث الطرق ألداء هذه املهنة؛
-

االهتمام بقواعد السلوك امله ي ةالقواعد األخالقية اليت تضمن قيام املراجع الداخلي بأداء مهمته على

الوجه األكمل.
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2 جامعة البليدة
الملخص
 مايؤثر سلبا على رأيه،قد يتعرض مراجع احلسابات عند قيامه بتدقيق املنشأة إىل أنواع خمتلفة من املخاطر
 لذلك فهو ملزم بالتعرف على هذه املخاطر واختاذ التدابري،حول موثوقية القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل بعدالة
الالزمة لتخفيضها إىل احلد املسموح به من أجل إبداء رأيه املهين احملايد حول عدالة وصدق القوائم املالية املوجهة
.حنو املستخدمني
 إضافة،ومن خالل هذه الورقة البحثية قمنا بتسليط الضوء على اإلطار النظري ملخاطر التدقيق وأمهية تقديرها
.إىل دور مراجع احلسابات يف تقييم هذه املخاطر
. مراجع الحسابات، مخاطر التدقيق، الخطر، التدقيق:الكلمات المفتاحية

Abstract
When auditing a financial entity, the auditor may be exposed to various types of risks
that negatively affect his/her opinion on the reliability of the financial statements and their fair
representation of the financial position. Therefore, the auditor is required to identify these
risks and to take the necessary measures to reduce them to the extent permitted in order to
express his/her neutral professional opinion on the fairness of the users-oriented financial
statements.
In this research paper, we shed light on the theoretical framework of audit risks and the
importance of estimating them, as well as the role of the auditor in evaluating these risks.
Keywords: audit, risk, audit risk, auditor.
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مقدمة
يتمثل اهلدف من عملية تدقيق حسابات املنشأة يف فحص واختبار البنود الواردة يف القوائم املالية ،من أجل
إبداء الرأي الفين احملايد حول مصداقية القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل على شكل تقرير سنوي مصادق عليه
من طرف مراجع احلسابات .وبالنظر للتطورات املتسارعة يف بيئة األعمال فإن مهنة تدقيق احلسابات تواجه
العديد من التحديات ،خصوصا بعد اهنيار كربى شركات التدقيق العاملية ،حيث أن مراجع احلسابات عند
إصدار لتقريره حول صحة وسالمة القوائم املالية قد يتعرض لبعض املخاطر مما يؤثر سلبا على رأيه يف القوائم املالية
حمل التدقيق ،وبالتايل اختاذ قرار غري سليم قد يضر مبصاحل األطراف املستفيدة ،ومنه تعريض مراجع احلسابات
للمسؤولية القانونية.
وجراء ذلك ينتج مايسمى بفجوة التوقعات واليت تنشأ نتيجة عدم إملام مجهور املستخدمني مبسؤوليات
مراجع احلسابات ،ماجيعله ملزما بالتعرف على مجيع أنواع املخاطر ودراستها ومعرفة العوامل املؤثرة فيها من خالل
حتديد وتقدير مستوياهتا واحتماالت حدوثها وأخذها باحلسبان عند ختطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق هبدف تقليل
أثرها مباينسجم مع معايري التدقيق الدولية.
وسنقوم من خالل هذه الورقة البحثية بتقدمي اإلطار املفاهيمي ملخاطر التدقيق ،إضافة إىل تقديرها ودور
مراجع احلسابات يف تقييمها ،إنطالقا من طرح التساؤل الرئيسي التايل:
ما هو دور مراجع الحسابات في تقييم مخاطر التدقيق بالمنشأة ؟؟
وألمهية املوضوع البالغة ولإلجابة عن التساؤل الرئيسي قمنا بتقسيم هذه الورقة البحثية إىل حمورين كاآليت:
أوال :اإلطار النظري لمخاطر التدقيق
ثانيا :أهمية تقدير مخاطر التدقيق ودور مراجع الحسابات في تقييمها
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أوال :اإلطار النظري لمخاطر التدقيق
هتدف عملية التدقيق إىل فحص واختبار البنود الواردة يف القوائم املالية من أجل إعطاء رأي فين حمايد حول
صحة وعدالة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املايل للمنشأة ونتائج أعماهلا ،من أجل مساعدة متخذي القرار الذين
يعتمدون على تقرير مراجع احلسابات الختاذ قراراهتم بشكل سليم.
وعند إصدار مراجع احلسابات لتقريره فإنه قد يتعرض إىل خماطر ناجتة عن إبداء رأي غري صحيح عن
القوائم املالية للمنشأة حمل التدقيق ،ومايرتتب عنه من قرارات غري صحيحة ،وماينتج عنها من خسائر لألطراف
ذات الصلة باملنشأة ،يرتتب عن ذلك تعرض املدقق للمسؤولية القانونية "املدنية ،اجلزائية أو التأديبية" حسب نوع
اخلطأ الذي وقع فيه.
 .1مفهوم مخاطر التدقيق وأسباب وقوعها :
تشري كلمة خطر "  " Riskإىل احتمال احلصول على نتيجة سيئة أو خسارة أو غري ذلك بسبب عدم
التأكد .ومراجع احلسابات مطلوب منه أن يصدر تقريرا يضمنه رأيه حول عدالة القوائم املالية وهناك عدة طرق
للوصول إىل هذا الرأي ،ولكن ال يوجد أي ضمان بأن رأي املراجع غري خاطئ بسبب أمور غري مكتشفة.
ومن بني التعاريف العديدة للباحثني نعرف خطر التدقيق على أنه احتمال احتواء القوائم املالية املدققة على
خطأ أو حتريف مادي ومل يكتشف ،أو احتمال خروج مراجع احلسابات بنتيجة غري مناسبة.

1

كما عرف جممع احملاسبني األمريكي خطر التدقيق على أنه اخلطر الذي يؤدي إىل فشل مراجع احلسابات
2
دون أن يدري وبدون حتفظ يف تقريره عندما يوجد خطأ جوهري يف القوائم املالية.
ويقصد مبخاطر التدقيق احتمال إبداء رأي غري سليم يف القوائم املالية حمل الفحص وذلك بسبب فشل
مراجع احلسابات يف اكتشاف األخطاء اجلوهرية اليت قد توجد يف تلك القوائم املالية اليت يبدي رأيه فيها.

3

إضافة إىل أن خماطر التدقيق تتضمن احتمال إبداء مراجع احلسابات لرأي متحفظ أو االمتناع عن إبداء
الرأي أو إبداء رأي عكسي عندما ال تتماشى احلقائق االقتصادية مع نتيجة عملية التدقيق ،مما يؤدي إىل بعض
اآلثار السلبية الناجتة عن النتيجة اليت وصل إليها مراجع احلسابات.

4

وقد أرجعت بعض الدراسات الصادرة عن املنظمات املهنية واهليئات املالية أسباب وقوع خطر التدقيق إىل مايلي:

 عدم كفاية األموال املخصصة للتدقيق ،مما يؤثر سلبا على الوقت املستغرق فيها ؛
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 عدم كفاية معايري التدقيق ؛
 قلة النصوص املؤطرة للمسؤولية املدنية ،اجلزائية واملهنية ملراجع احلسابات.
ومن أجل القضاء على خطر التدقيق أو تدنيته عند احلدود املقبولة ينبغي على مراجع احلسابات القيام مبايلي:
 حصر األخطار الضمنية والرقابية واإلجرائية عند التعرف على املؤسسة ؛
 تقييم خطر الرقابة الداخلية ؛

 تقييم خطر اإلجراءات التحليلية ؛
 تكييف برنامج الرقابة.

5

 .2مفهوم مخاطر التدقيق وأسباب وقوعها :
تتمثل مستويات خماطر التدقيق يف اآليت :
1.1

6

المخاطر المخططة :

يتم حتديد مستواها قبل دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلي أو القيام بإجراءات التدقيق ،وهذه املخاطر هي
جمرد تقدير أويل الحتمال وجود خطأ جوهري يف القوائم املالية حمل التدقيق.
1.1

المخاطر النهائية :

تعرب عن املستوى النهائي للمخاطر ،والذي يقدره التدقيق بعد إمتام مجيع إجراءات التدقيق التحليلية
والتفصيلية.
 3.1المخاطر الفعلية :
تعرب عن املستوى احلقيقي للمخاطر والذي ال يعلمه املدقق وهذا املستوى يكون ،موجود من الناحية
النظرية.
 .3نموذج مخاطر التدقيق :
يتعامل املدقق مع اخلطر عند التخطيط جلمع أدلة اإلثبات يف عملية التدقيق من خالل تطبيق منوذج خماطر
التدقيق ،ويعد اإلملام الكامل هلذا النموذج أمر أساسي لتخطيط عملية التدقيق والتقدير اجليد حلجم أدلة اإلثبات
اليت جيب مجعها يف كل دورة من دورات العمليات املالية ،ويكتب منوذج خماطر التدقيق كمايلي :
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خ  .م  .ق = خ  .ك  xخ  .ط  xخ .ر

حيث أن:
خ  .م  .ق  :خطر التدقيق املمكن قبوله.
خ  .ك  :خطر اإلكتشاف املخطط.
خ  .ط  :اخلطر الطبيعي.
خ  .ر  :خطر الرقابة الداخلية.
وعليه يعترب خطر ا لتدقيق املمكن قبوله مقياسا ملدى رغبة املدقق يف قبول وجود حتريف جوهري يف ضوء
7
األمهية النسبية بالقوائم املالية ،وذلك بعد انتهاء عملية التدقيق وإصدار تقرير نظيف.
 .4مكونات مخاطر التدقيق :
أوضحت معايري التدقيق فيما خيص املعيار رقم  044واخلاص بالرقابة الداخلية وتقييم املخاطر والصادر
عن جملس معايري املراجعة والتأكيد الدولية على أن خماطر التدقيق تتكون ممايلي :
1.2

الخطر المالزم :

هو اخلطر الناشئ عن احتمال وجود احنراف مادي يف بند معني أو نشاط معني،أو جمموعة من
االحنرافات يف بنود معينة حبيث لو اج تمعت مع بعضها تصبح مادية يف ظل عدم وجود رقابة داخلية أو بافرتاض
عدم وجود رقابة داخلية ،وهذه املخاطر مرتبطة بطبيعة املنشأة موضع التدقيق وبيئتها قبل البدء بعملية التدقيق أو
8
بافرتاض عدم وجود ضوابط الرقابة.
وهناك العديد من العوامل اليت تؤثر على اخلطر املالزم وهي :
ـ ـ ـ مومسية النشاط ؛
ـ ـ ـ حجم املنشأة وحجم نشاطها ؛
ـ ـ ـ طبيعة عمليات املنشأة وحجم العناصر ؛
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ـ ـ ـ طبيعة األخطاء احملتملة ؛
ـ ـ ـ الصناعة اليت ينتمي إليها العميل ؛
ـ ـ ـ املركز املايل للمنشأة والضغوط التشغيلية اليت يتعرض هلا والضغوط التنظيمية ؛
ـ ـ ـ معدل دوران اإلدارة وجملس اإلدارة ؛
ـ ـ ـ تاريخ تعديل األخطاء حلساب معني ؛
ـ ـ ـ استخدام التقديرات ؛
ـ ـ ـ معدل تغيري اإلجراءات واألنظمة ؛
ـ ـ ـ قابلية حدوث الغش والسرقة ؛
ـ ـ ـ مدى صعوبة حتديد املبالغ والقيم يف السجالت احملاسبية.
ومما سبق يالحظ أن اخلطر املالزم من أهم النقاط اليت جيب أن يقدرها املدقق بصورة دقيقة ألنه يؤثر
بصورة مباشرة على جودة التدقيق بل أهنا تفقد جودهتا بصورة كبرية إذا مل يتم حتديده بشكل دقيق.
1.2

9

خطر الرقابة :
مت ربطه بافتقار اإلطار النظري للتدقيق ،آللية ثابتة وواضحة لتقييم نظام الرقابة الداخلية 10،وهو خطر

املعلومات اليت حتدث يف رصيد حساب أو جمموعة من املعامالت ،واليت ميكن أن تكون جوهرية مبفردها أو عندما
جتمع مع املعلومات اخلاطئة يف أرصدة أو جمموعات أخرى ،واليت الميكن منعها أو اكتشافها أو تصحيحها يف
الوقت املناسب بواسطة النظام احملاسيب أو نظام الرقابة الداخلية.
كذلك فإهنا اخلطر الناجم عن عجز أو فشل نظام الرقابة احملاسبية الداخلية يف منع أو اكتشاف األخطاء املادية
أو األمور الشاذة وذلك بافرتاض حدوث هذه األمور .وإن من مهمات املدقق أن يقوم بغجراء عملية تقدير أويل
ملخاطر الرقابة والذي يتضمن عملية تقييم فعالية النظام احملاسيب.

11
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3.2

خطر اإلكتشاف :

وهو مقياس مدى قبول املدقق اخلارجي وجود خطأ مادي بالقوائم املالية وذلك بعد إمتام عملية
التدقيق وابداء الرأي املوضوعي حول القوائم املالية ،وعلى العموم فإن إدارة املنشأة هي اليت تتحمل
مسئولية املخاطر املتأصلة أواملالزمة ،وخماطر نظم الرقابة الداخلية ،ألهنا هي اليت صممت النظام احملاسيب
كما قامت باعداد نظم الرقابة الداخلية ومراعاة تطبيقه ،أما املدقق اخلارجي فهو املسئول عن خماطر
االكتشاف ،حيث ميكنه أن يقوم بإجراءات تدقيق إضافية أ و توسيع حجم العينة االحصائية للحصول على
أدلة إثبات كافية ومالئمة وللوصول اىل مستوى مقبول للمخاطر يف الكشف عن األخطاء وذلك يقلل من
خماطر التدقيق اىل مستوى مقبول ومنخفض 12.ويتضمن هذا اخلطر نوعني حسب املعيار رقم ( )93الصادر
13
عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني ومها :
ـ ـ ـ املخاطر املتعلقة بفشل إجراءات التدقيق التحليلية يف اكتشاف األخطاء اليت ال يتم منعها أو اكتشافها
عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية.
ـ ـ ـ خطر التدقيق التفصيلي  :وهو القبول غري الصحيح لنتائج االختبارات التفصيلية يف الوقت الذي
يكون هناك خ طأ جوهري يوجب الرفض ومل يتم اكتشافه عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية وإجراءات
التدقيق التحليلية وغريها من االختبارات املالئمة (خطر التدقيق التفصيلي)  ،ويرجع هذا اخلطر يف حقيقة
األمر إىل إجراءات وأساليب التدقيق عكس اخل طر املالزم وخطر الرقابة اللذين يرجعان إىل األخطاء املوجودة
يف القوائم املالية ،ويعترب كل من التدقيق التحليلي االنتقادي واستخدام أسلوب املعاينة يف الفحص من أهم
العوامل املؤثرة يف خطر االكتشاف.
ثانيا  :أهمية تقدير مخاطر التدقيق ودور مراجع الحسابات في تقييمها
لقد أصبحت املخاطر اليت تتضمنها عملية تدقيق احلسابات من أهم العوامل اليت جيب على مراجع
احلسابات أخذها بعني اإلعتبار ،سواء عند قبول تدقيق القوائم املالية لعميل جديد أو اإلستمرار يف تدقيق القوائم
املالية لعميل سابق أو التخطيط لعملية التدقيق وتصميم إجراءات تنفيذها ،لذلك فقد أصبح لزاما على مراجع
احلسابات اكتشاف األخطاء اجلوهرية يف سجالت املنشأة ،حيث أن عدم الكشف عن هذه األخرية يؤدي إىل
خماطر تواجه مهمته التدقيقية ،لذلك فمراجع احلسابات ملزم بتقدير وتقييم هذه املخاطر من أجل حماولة احلد
منها ،كل هذا سنتعرف عليه من خالل هذا احملور.
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 .1تقدير مخاطر التدقيق :
إن تقدير خماطر التدقيق أمر البد منه يف عملية التدقيق عند القيام بتقدير خماطر التدقيق لكل حساب،
حيث تساعد يف حتديد حجم العمل الذي حيتاجه مراجع احلسابات باستخدام مستوى املادية "األمهية النسبية"
وختمني األخطا ر وتصميم االختبارات التدقيقية اليت تركز على املسائل املهمة ،وإن عملية تقدير خماطر التدقيق من
قبل مراجع احلسابات يتطلب اختاذ جمموعة من اإلجراءات واألحكام الشخصية والقرارات املرتبطة بتحديد العوامل
اليت تنشأ اخلطر للوصول إىل تقدير مستوى مالئم من عدم التأكد .وإن تسلسل خطوات عملية تطبيق خماطر
التدقيق تتكون من اآليت :
 1ـ ـ ـ حتديد املستوى املخطط للخطر الكلي للتدقيق.
 2ـ ـ التحديد لفقرات البيانات املالية املراد إخضاعها إىل التدقيق.
 3ـ ـ التحديد ملخاطر اإلكتشاف لكل فقرة من فقرات البيانات املالية ،وذلك عن طريق :
 تقدير خطر التدقيق املقبول ( خطر التدقيق الكلي)؛
 تقدير املخاطر الضمنية لكل فقرة؛
 تقدير خماطر الرقابة لكل فقرة؛
14

 استخدام منوذج خماطر التدقيق لتحديد خماطر اإلكتشاف لكل رصيد.
 .1أهمية تقدير مخاطر التدقيق :

إن أمهية تقدير خماطر التدقيق من اجلوانب املهمة يف عملية التدقيق ،وميكن إجيازها يف مايلي :

15

ـ ـ إن عدم تقدير خماطر التدقيق ميكن تأثريها على الرأي الذي يصدره مراجع احلسابات ،لذلك يتسم رأي املراجع
باألمهية النسبية لدى األطراف املستفيدة منه لذلك عليه أخذ خماطر التدقيق بعني اإلعتبار.
ـ ـ ـ إن عدم تقدير خماطر التدقيق منذ البداية من قبل مراجع احلسابات سيؤدي إىل زيادة احتمال أن يتعرض املراجع
إىل اخلطأ يف قبول البيانات املالية ،رغم احتواء هذه البيانات على حتريفات تتسم باألمهية النسبية ،أو رفض
البيانات املالية اليت الحتتوي على حتريفات جوهرية ويف كال احلالتني سيعرض املراجع إىل املساءلة املهنية.
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ـ ـ ـ إن عملية تقدير خماطر التدقيق تساعد مراجع احلسابات يف اختاذ قرارات رشيدة مرتبطة بعملية التدقيق ،ومن
هذه القرارات مايأيت :
 تصنيف احلسابات حسب القابلية لنوع معني من املخاطر ؛
 إعادة نظرة املدقق يف حكمه على مدى سالمة الرقابة الداخلية ؛
 التحديد حلجم اإلختبارات األساسية وكذلك طبيعة اإلجراءات التدقيقية وتوقيتها وتنفيذها.
ـ ـ ميكن تعديل خطة التدقيق وذلك وفقا ملستوى اخلطر الكلي للتدقيق املقدر ،وكذلك إعادة النظر يف برنامج
التدقيق النهائي وإجراءات التدقيق املخططة ،وقد يعدل يف إطار وخطوات تقوميه لإلثباتات اليت يتم التوصل إليها
عن طريق الفحص.
 .3أهمية تقدير مخاطر التدقيق :
يرجع إبداء الرأي اخلاطئ من قبل مراجع احلسابات حول مدى متثيل القوائم املالية اخلتامية للمركز املايل
احلقيقي للمنشأة إىل األخطاء الضمنية اليت تالزم عناص ر هذه القوائم ،واليت تعود لطبيعة كل عنصر يف القوائم
املالية ،أو لألخطار املرتبطة بنظام الرقابة الداخلية ،وسيتم توضيح هذا البند بتقييم :
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 1.3تقييم المخاطر الالزمة :
يعد حتديد طبيعة أركان هذه املخاطر أحد أهم اخلطوات املمكنة من تقييمها ومن مث ابراز أثرها على
صدق احلسابات الواردة يف القوائم املالية اخلتامية للمنشأة ،هلذا يربط تقييمها بتحديد هذه األركان واليت هي :
ـ ـ ـ بيئة املنشأة واليت تتأثر بالبيئة اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية احمللية والدولية ؛
ـ ـ ـ النظام احملاسيب يف املنشأة.
 1.3تقييم المخاطر المرتبطة بنظام الرقابة الداخلية :
تتوقف األهداف املتوخاة من نظام الرقابة الداخلية على تعبري عناصر القوائم املالية اخلتامية للمنشأة عن
الواقع الفعلي هلا ،لذا وبغية حتقيق ذلك ينبغي أن يتم تشغيل النظام احملاسيب بشكل سليم فضال عن تبين نظام
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مالئم لل رقابة الداخلية يف املنشأة من خالل اعتماد مقوماته واإللتزام بإجراءاته ،فاخللل يف أي من اإلثنني يؤدي إىل
تضمني هذه العناصر أخطار ترتبط بنظام الرقاية الداخلية ،من أجل تقييم هذه األخطار يعتمد مراجع احلسابات
على مدخلني أساسيني مها :
ـ ـ ـ مدخل اإلعتماد على اختبارات التحقيق بصورة أساسية  :فمراجع احلسابات يف هذا العنصر يقدر خماطر نظام
الرقابة الداخلية عند حدودها العليا ،أي بتاليف تقييم هذا النظام ويستخدم أدلة اإلثبات املختلفة ؛
ـ ـ ـ مدخل خماطر نظام الرقابة الداخلية  :يعتمد مراجع احلسابات على تقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية
وتقدير خطر الرقابة الداخلية مبستويات نوعية كمايلي  ( :مرتفع ،متوسط ،منخفض).
 3.3تقييم المخاطر المرتبطة بإجراءات التدقيق :
إن النجاح يف إبداء الرأي الفين احملايد من قبل مراجع احلسابات يكون من خالل التتابع املنهجي والسليم
يف إجراءات عملية التدقيق املمكنة من اكتشاف خماطر التدقيق املرتبطة بقصور إجراءاهتا يف اكتشاف األخطاء
والغش ،لذا وبغية تقييم هذه املخاطر ينبغي توجيه األسئلة املرتبطة باآليت :
ـ ـ ـ كفاءة اإلجراءات املعتمدة من قبل مراجع احلسابات ؛
ـ ـ مالئمة اإلجراءات املعتمدة من قبل مراجع احلسابات ؛
ـ ـ ـ متثيل العينة للمجتمع موضع الفحص ؛
ـ ـ ـ إستقالل وحياد مراجع احلسابات ومستوى تكوينة العلمي والعملي ؛
ـ ـ مستوى تنظيم مكتب التدقيق.
وهناك ثالث اسرتاتيجيات عادة مايستخدمها مراجع احلسابات يف تنفيذه الختبارات الرقابة وهي :
 التخطيط لتقييم خماطر الرقابة بناء على تقييم رقابات املستخدم.
 التخطيط لتقييم خماطر الرقابة بشكل منخفض بناءا على رقابة التطبيق.
 التخطيط لتقييم خماطر الرقابة بشكل مرتفع بناء على الرقابات العامة وإجراءات املتابعة اليدوية.
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خالصة
إن مهمة تدقيق احلسابات من أكثر املهن عرضة للمخاطر ،إذ أن مراجع احلسابات يتعاطى ويتعامل مع
املنشأة اإلقتصادية اليت تضم بني طياهتا كم هائل من األحداث والعمليات اليت تولد معلومات تتدفق داخل الوحدة
اإلقتصادية ،وأخرى تتدفق يف عالقات مع أطراف خارجية ذات أهداف ودوافع سلوكية خمتلفة وأحيانا متضاربة.
وتعترب خم اطر التدقيق من أهم التحديات والصعوبات اليت تواجه مهنة تدقيق احلسابات ،وقد قمنا خالل
هذه الورقة البحثية بالتعرف على اإلطار النظري هلذه املخاطر ودور مراجع احلسابات يف تقديرها وتقييمها ،ومنه
نستنتج مايلي:
 أرجعت بعض الدراسات الصادرة عن املنظمات املهنية واهليئات املالية أسباب وقوع خطر التدقيق إىل
عدم كفاية األموال املخصصة للتدقيق وعدم كفاية معايري التدقيق ،وقلة النصوص املؤطرة للمسؤولية املدنية ،اجلزائية
واملهنية ملراجع احلسابات ؛
 تتمثل مستويات خماطر التدقيق يف املخاطر املخططة ،املخاطر النهائية واملخاطر الفعلية ؛
 أوضحت معايري التدقيق فيما خيص املعيار رقم  044واخلاص بالرقابة الداخلية وتقييم املخاطر والصادر عن
جملس معايري املراجعة والتأكيد الدولية على أن خماطر التدقيق تتكون من اخلطر املالزم ،خطر الرقابة وخطر اإلكتشاف؛
 إن تقدير خماطر التدقيق أمر البد منه يف عملية ال تدقيق عند القيام بتقدير خماطر التدقيق لكل حساب،
حيث تساعد يف حتديد حجم العمل الذي حيتاجه مراجع احلسابات باستخدام مستوى املادية "األمهية النسبية"
وختمني األخطار وتصميم االختبارات التدقيقية اليت تركز على املسائل املهمة ؛
 إن عملية تقدير خماطر التدقيق من قبل مراجع احلسابات تتطلب اختاذ جمموعة من اإلجراءات واألحكام
الشخصية والقرارات املرتبطة بتحديد العوامل اليت تنشأ اخلطر للوصول إىل تقدير مستوى مالئم من عدم التأكد ؛
 يرجع إبداء الرأي اخلاطئ من قبل مراجع احلسابات حول مدى متثيل القوائم املالية اخلتامية للمركز املايل
احلقيقي للمنشأة إىل األخطاء الضمنية اليت تالزم عناصر هذه القوائم واليت تعود لطبيعة كل عنصر يف القوائم
املالية ،أو لألخطار املرتبطة بنظام الرقابة الداخلية.
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المركز الجامعي مرسلي عبد اهلل بتيبازة
الملخص
 والتوسع يف العمليات املصرفية وتنوعها مما أدى إىل زيادة حدة،مع زيادة التطور التقين يف جمال الصناعة املصرفية
 برز مفهوم التدقيق الداخلي يف املؤسسات املصرفية ليعكس، وتعرضها للمخاطر من جهة أخرى،املنافسة بني البنوك من جهة
مصدر استشاريًا وتوجيهيًا يساعد يف مراقبة مستوى املخاطر
هذه التطورات واالحتياجات اخلاصة حيث أصبح التدقيق الداخلي ًا
.اليت حتيط بالعمل املصريف ووضع اإلجراءات الرقابية الالزمة للسيطرة على اآلثار السلبية هلا وإدارهتا بطريقة سليمة
ًإن فهم املدقق لطبيعة هذه املخاطر وانعكاساهتا على النواحي اإلدارية واملالية للبنك أصبح أمراً ضروريا
 ومدى توافق، حيث أن هذا الفهم مي ّكن املدقّق من تقدير املخاطر احملتملة،لنجاح مهنة التدقيق يف البنوك
.األهداف اإلدارية مع أهداف األقسام واخلطط اإلسرتاتيجية للبنك
، وإجراءات الرقابة عليها،على هذا األساس هتدف هذه املداخلة إىل التعرف على خماطر العمل املصريف
.ودور التدقيق الداخلي يف إدارهتا وتسيريها
. حمافظي احلسابات، التدقيق الداخلي، إدارة املخاطر، املخاطر االئتمانية، املنظمات املصرفية:الكلمات المفتاحية
Résumé
Avec l’évolution technique croissante dans le secteur bancaire, l'expansion des
opérations bancaires et leur diversité a conduit à une concurrence accrue entre les banques
d'une part, l'exposition au risque, d'autre part la notion de l'audit interne dans les
établissements bancaires permet de refléter ces évolutions et des besoins particuliers dent
l’audit interne est devenu source de consultation et d’orientation qui aide à contrôler le niveau
des risques qui entoure le secteur bancaire et à mettre des procédures de contrôles nécessaires
pour mieux maîtriser les effets négatifs et les gérer correctement.
La compréhension de l'auditeur de la nature de ces risques et leur impact sur les aspects
administratifs et financiers de la banque est devenue nécessaire pour le succès de la profession
d'audit dans la banque, cette notion permet à l’auditeur d’évaluer les risques probables des
objectifs administratifs avec les objectifs des divisions et des plans stratégiques de la banque.
Sur cette base la communication a pour but de contribuer a identifier les risques du
travail bancaires de prendre des mesures de contrôle et du rôle de l'audit interne dans son
administration et sa gestion que nous.
Mots clés: organisations bancaires, risque de crédit, gestion des risques, audit interne, comptables.
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مقدمة
تعترب املخاطرة جزء ال يتجزأ من العمل املصريف خصوصا مع ارتفا حدة املنافسة والتطور التكنولوجي وزيادة
حجم املعامالت املصرفية واحلاجة إىل بنوك ذات أحجام كبرية  .فالبنوك أصبحت اليوم تواجه خماطر مصرفية متنوعة
تتفاوت يف درجة خطورهتا من بنك إىل آخر وإن حسن تقييم وحتليل ودراسة ،ومن مث إدارة جممل املخاطر احملتملة من
العوامل املساعدة على جناح البنك وضمان استمراره يف السوق املصرفية بعوائد مرضية وخماطر متدنية.
وباعتبار البنوك من املنشآت ذات الطبيعة اخلاصة اليت تواجه عوائد وخماطر على اختالف أشكاهلا يف وقت
واحد فإن املخاطر االئتمانية من أمهها اليت تواجهها والناجتة من املعامالت املصرفية مع العمالء واملؤسسات واليت
تصنف إىل أنوا خمتلفة ميكن قياسها مبؤشرات متطورة تسمح للبنك من حتديدها بدقة والتنبؤ هبا مستقبال وهو ما
يساعدها على التحكم أو التقليل منها هذا إذا كان من الصعب القضاء عليها.
ومن هذا املنطلق تركز الدراسا ت املعاصرة اهتمامها بكيفية إدارة خماطر االئتمان املصريف والتحكم فيها
واختاذ القرارات االستثمارية واملالية على ضوء نظم وأساليب رقابية وإدارية صارمة تضمن للبنك حتديد أوضح لتلك
املخاطر وتصنيفها وبالتايل اختاذ القرارات املناسبة اليت تقود إىل حتقيق أهدافه بصورة أفضل ،وأصبح التدقيق
مصدرا استشاريًا وتوجيهيًا يساعد يف حتمل مسؤوليات إدارة املخاطر
الداخلي يف املؤسسات املالية والصرفية
ً

والتقليل منها ،وزاد االهتمام بالتدقيق أكثر مع بداية القرن احلادي والعشرين نتيجة االنعكاس السليب للمعلومات
والتقارير املالية علي عملية اختاذ القرارات يف منظمات األعمال من قبل املستثمرين ،كما أن أدوات الرقابة يف
املنظمات حاليا أصبحت ختتلف عنها يف املنظمات التقليدية حيث تعتمد على املعلومات وتتجه حنو عمليات
متشابكة وجد متخصصة يف خمتلف اجملاالت.
إشكالية البحث
تتعرض املصارف للعديد من أشكال املخاطر املرتبطة بأنشطتها وخدماهتا  ،لذا فإن فهم املدقق لطبيعة هذه
املخاطر ،وانعكاساهتا على النواحي اإلدارية واملالية للمصرف بات أمراً ضرورياً لنجاح مهنة التدقيق يف البنوك،
على هذا األساس تتمحور تساؤالت هذه الورقة البحثية حول:
 ماهية املخاطر وأنواعها؟ معرفة املخاطر الرئيسة للبنك وحتليلها وتقوميها. -ما هي مؤشرات قياس وتقييم حجم املخاطر املصرفية؟
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 ما دور إدارة التدقيق الداخلي يف إدارة املخاطر؟أهداف البحث
من منطلق التساؤالت املطروحة يهدف البحث إىل توضيح النقاط التالية:

 املخاطر اليت تواجهها البنوك عموماً ،وخماطر االئتمان بشكل خاص. أهم مؤشرات قياس حجم املخاطرة على أداء البنك. خطة التدقيق الداخلي ودور املدقق املصريف يف إدارة املخاطر.أهمية البحث

تربز أمهية املوضو من منطلق املخاطر املصرفية ذاهتا اليت تواجهها البنوك ومنظمات األعمال األخرى يف
وظائفها حالياً ،وكيفية إدارهتا واحلد منها ،فضالَ عن ذلك فإن البحث احملاسيب يف جمال التدقيق الداخلي ودور
املدقق يف هذا اجملال مازال يعاين من القصور وعدم االهتمام به يف الدراسات البحثية النظرية والتطبيقية ،باإلضافة
إىل غياب القوانني والتشريعات يف جمال مهنة التدقيق..
وعليه تكمن األمهية احلالية للبحث املقدم يف:
 عرض أهم البحوث والدراسات واملقاالت والنشرات واملعايري الصادرة عن اجلمعيات املهنية واللجانواملنظمات املختلفة اليت أسهمت يف حتسني وتقييم فعالية إدارة املخاطر.
 -توضيح مهام املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر يف البنوك من حيث اخلطة ،واإلسرتاتيجية.

منهج البحث
اعتمد البحث على أسلوب الدراسة النظرية من خالل اإلطال على أهم الدراسات والبحوث السابقة
ذات الصلة مبوضو البحث ،واليت تناولت املخاطر املصرفية اليت تواجهها البنوك يف معامالهتا ودور إدارة التدقيق
الداخلي يف اكتشافها وتسيريها ،وخطة املدقق البنكي يف احلد منها،
خطة البحث
ألجل اإلجابة على تساؤالت البحث وحتقيق األهداف املرجوة ،مت صياغة خطة البحث على النحو التايل:
المحور األول طبيعة مخاطر اإلئتمان المصرفي.
المحور الثاني :أهـم المخاطر االئتمانية وبعض مؤشرات قياسها
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المحور الثالث :التدقيق الداخلي في البنوك :آلياته ،واستراتيجياته.

أوال :طبيعة مخاطر االئتمان المصرفي
تواجه البنوك عند منح القروض مشاكل تتعلق بطبيعة القرض وكيفية اسرتداده ،مما يؤدي إىل خسارة األموال
املقرضة ذاهتا وهو ما قد يشكل خطرا على البنك ويؤثر على مسعته ،األمر الذي يتطلب حتديدها بدقة ووضع
مؤشرات وبيانات تساعد على قياسها وإدارهتا وبالتايل التحكم فيها ومن مث تقليل حجم املخاطرة إىل أدىن
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مستوياهتا ،على هذا األساس نستعرض املخاطر اليت تواجه البنوك خاصة املتعلق منها بعنصر املخاطرة يف منح
القروض ،ونستعرض مصادر ومؤشرات قياسه ضمن النقاط التالية.
-1مفهوم مخاطر االئتمان المصرفي
على الرغم من اختالف طبيعة االئتمان يف حجمه وغرضه وأسعار الفائدة عليه ،وتاريخ استحقاقه ،ونو
الضمان املطلوب من عميل إىل أخر إال أن اخلطر موجود دائما بالقرض املمنوح والذي يشري يف مضمونه إىل
احتمال تعرض البنك إىل خسائر غري متوقعة ،وغري خمطط هلا.
وتعرف املخاطر املتعلقة مبنح القروض املصرفية يف "عدم السداد الكامل ويف الوقت احملدد مما ينتج عنها خسارة
مالية".

()i

وتتعلق املخاطر االئتمانية أساسا "بـاحتمال عدم مقدرة العميل املقرتض من سداد قيمة القرض وأعبائه وفقا
للشروط املتفق عليها عند منح االئتمان".

()ii

وتعرف املخاطر اليت تواجهها املصارف اإلسالمية يف عملياهتا كون املخاطرة "تتولد من أصول على صفة ديون
ّ

والتزامات مع اآلخرين ،وال يتوقف وجود املخاطرة االئتمانية على التمويالت املباشرة للبنك كالقروض املصرفية ،بل
يواجه البنك هذا النو من املخاطر يف الضمانات وأوراق القبول إذا عجز مصدر األوراق املالية اليت متلكها البنوك
(كالسندات) عن الوفاء بالتزاماته ،ويف مجيع عمليات التمويل غري املباشر"

()iii

 -2مصادر مخاطر االئتمان المصرفي
ميكن تقسيم امل خاطر اليت تتعرض هلا املصارف عند منحها اإلئتمان إىل خماطر خاصة وأخرى عامة نوضحها
كمايلي:
 -1-2المخاطر الخاصة "المخاطر الغير النظامية":

Risque Non Systématique

هي تلك املخاطر الداخلية اليت تنفرد هبا شركة أو صناعة ما يف ظل ظروف معينة ،ومن األمثلة على هذه
ا لظروف ضعف اإلدارة املصرفية ،واألخطاء اإلدارية ،واإلضرابات العمالية ،وتغري أذواق العمالء نتيجة
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ظهور منتجات جديدة ،فمثل هذه املخاطر االستثنائية والالسوقية من شأهنا أن تؤثر على قدرة العميل
ورغبته يف سداد ما عليه من التزامات جتاه البنك يف األجل املتفق عليه.
 -2-2المخاطر العامة "المخاطر النظامية":

Risque systématique

يقصد باملخاطر النظامية مجيع املخاطر اليت تصيب كافة القروض بصرف النظر عن ظروف البنك ،وذلك
بفعل عوامل اقتصادية ،وسياسية ،وأخرى اجتماعية يصعب التحكم والسيطرة عليها ،ومن األمثلة
على تلك املخاطر تغري أسعار الفائدة ،خماطر التضخم ،خماطر تغري أسعار صرف العمالت األجنبية،
باإلضافة إىل التغريات التكنولوجية.

()iv

ثانيا :أهـم المخاطر االئتمانية وبعض مؤشرات قياسها
ميكن أن حيدث خطر االئتمان نتيجة لظروف غري متوقعة نامجة يف األساس عن عدم قدرة العميل على
السداد والعجز الكلي ،ويرتتب على ذلك آثار سلبية على البنك وعملياته املالية ،وإمجاال تتمثل أهم صور خماطر
االئتمان اليت تعرتض النشاط املصريف فيمايلي:
 -1أشكال المخاطر االئتمانية
 -1-1مخاطر السيولة :ترتبط سياسة منح االئتمان للعمالء على وجود توافق مع آجال مصادر أموال
البنك مبا يوفر السيولة الكافية له ملواجهة طلبات السحب للودائع من طرف عمالء آخرين ،حيث تؤثر عدم
قدرة البنك على حتويل األصول إىل سيولة بتكلفة مقبولة على رحبيته فينشأ ما يسمى مبخاطر الفشل يف
املطابقة واملواءمة بني املسحوبات النقدية للعمالء وتسديدات العميل املقرتض ،ومن أسباب حدوث خماطر
السيولة نذكر:

()v

 سوء توزيع األصول على استخدامات يصعب حتويلها إىل أرصدة سائلة. التحول املفاجئ لبعض االلتزامات العرضية إىل التزامات فعلية. -تأثري العوامل اخلارجية مثل الركود االقتصادي واألزمات احلادة يف أسواق املال.
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 -2-1مخاطر التسعير :يتعني على البنك دراسة أسعار املنتجات املقرضة اليت يتم حتميلها للعمالء يف صورة
أعباء وربطها مبستوى املخاطر ،فكلما زادت املخاطر ارتفع العائد املتوقع من التسهيالت ويتعلق األمر باهلامش
املضاف الذي مييز بني عميل وآخر ،ولذلك يتحدد سعر اإلقراض األساسي من خالل تكلفة األموال التارخيية
-3-1مخاطر التنفيذ:

()vi

من القرارات الالزمة ملنح االئتمان أن يركز البنك على حتديث املعلومات اخلاصة

بالعمالء (مراكز حساباهتم) بصفة يومية ،وإن أي تأخري يف التأثري على التزاماهتم بالزيادة أو النقص من خالل
العمليات اليومية يعكس خطورة واضحة على سالمة القرار االئتماين سواء بالرفض أو املوافقة.
-4-1مخاطر عدم انتظام الفحص الدوري لالئتمان :عادة ما يواجه البنك يف منح االئتمان خماطر نامجة عن
عدم الفحص والتفتيش الدوري لقسم االئتمان والوقوف على الثغرات اليت متثل ظاهرة متكررة كالقروض املتعثرة
املستحق الوفاء هبا ،وعدم الرتكيز بدرجة كبرية على مرحلة ما قبل منح االئتمان بتحليلها ودراسة أسباهبا
ومراجعتها داخليا وبشكل دوري.
 -5-1مخاطر التطور السريع لحجم التسهيالت:
إن منو حجم التسهيل االئتماين وزيادته بعد مرور فرتة قصرية على منحه ينطوي على خماطر كبرية يف ظل ثبات
البيانات املالية وعدم بداية فرتة السداد ،ومن مث فإن احلكم على األداء خالل هذه الفرتة يشوبه عدم املوضوعية
وهو ما يتطلب الوقوف على:

()vii

 عدم جتاوز الزيادات املقرتحة نسبة معينة من التسهيل االئتماين ،كأن تكون  % 52كحد أقصى. -6-1مخاطر تبادل المعلومات:
أثبتت الدراسات االقتصادية أن الشفافية يف تبادل املعلومات بني العاملني يف جمال االئتمان (يف قطا االئتمان
والتسويق ،خماطر االئتمان ،معاجلة القروض) أو بالفرو بني مسؤويل احلسابات ميثل أمهية كبرية يف حتديد حجم
املخاطر احملتملة والتنبؤ هبا وهو ما يساعد على قياسها والتحكم نسبيا .
-7-1مخاطر الربحية مقابل األمان :كما سبق اإلشارة إىل أنه كلما زادت املخاطر ارتفعت الفوائد وذلك على
حساب هامش األمان ،فارتفا املخاطر يؤدي إىل اخنفاض مستوى جودة حمفظة قروض البنك ،وزيادة األرباح
تؤدي إىل النمو السريع للمخاطر والنتيجة أن خطر الرحبية ينعكس على اجلودة.
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 -8-1مخاطر عدم القدرة على السداد :وتعد املخاطر الكاملة لالئتمان واليت هي ناشئة يف األساس عن
العميل

()viii

وختتلف األسباب باختالف احلاالت االئتمانية املتعثرة ،ومن أمهها نذكر:

خطر بشري :ويتعلق بشخصية العميل وأهليته ومدى كفاءته وقدرته على سداد التزاماته املالية بناءا على مسعته
وجدارته االئتمانية.
خطر تقدمي معلومات مضللة ومبالغ فيها للبنك ،أين يلجأ العميل بطريقة غري سليمة إىل إخفاء معلومات عن
شخصيته ألجل احلصول على ائتمان أو ألجل زيادة سقف التسهيالت االئتمانية(،)ix
 -9-1مخاطر السوق :ترتبط هذه املخاطر بالوضع السوقي والتنافسي ملنتجات العميل ،ويركز البنك على
خمتلف املصادر املالية املتاحة للعميل وحتليل أداءه خالل  3سنوات السابقة وبناء افرتاضات مستقبلية حول أداءه
ويركز يف حتليله على جتنب متويل املنتجات اجلديدة ،أو املتاجرة يف منتجات تزيد عن حاجة السوق.
 -11-1مخاطر تآكل الضمانات :عادة ما يركز البنك يف منح االئتمان للعمالء واملؤسسات طلب ضمانات
قوية تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد بشكل كامل ،ويركز البنك على املتابعة والتقييم الدائم حلجم الضمانات
تفاديا ملخاطر اخنفاض قيمتها ،ويكون تركيزه أكثر على العقارات ،واألوراق التجارية ،واألوراق املالية ،والتنازالت
 -11-1مخاطر التركيز :حترص البنوك على ختفيض املخاطر يف حمفظة قروضها وحتقيق درجة جودة مثلى،
ويتمركز اهتمام البنك على النقاط التالية :
 1-11-1العمالء :عند منح االئتمان يكون الرتكيز من طرف معتمدي القرار االئتماين على حجم املخاطر
املتوقعة كجزء ال يتجزأ من الدراسة االئتمانية ،حبيث جيب أن يكون توزيع احملفظة االئتمانية سواء على عدد
العمالء أو على قطاعات السوق بشكل جيد يف حدود دنيا أو قصوى .
-2-11-1الضمانات :يتعني على البنك عدم الرتكيز على نو واحد من الضمانات واالعتماد عليها يف منح
االئتمان لتفادي تراجع واخنفاض قيمتها مستقبال .
 -2أهم مؤشرات قياس مخاطر االئتمان المصرفي
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إن حتديد املخاطر االئتمانية بدقة ووضع مؤشرات وبيانات لقياسها هي من األمور املساعدة على إدارة
تلك املخاطر والتحكم فيها ومن مث تقليل منها إىل أدىن مستوياهتا ،وتتمثل أهم مؤشرات قياس املخاطر االئتمانية
فيمايلي:
 -1-2بيانات عن توزيع حمفظة القروض على قطاعات النشاط االقتصادي بصورة ربع سنوية .
 -2-2بيانات عن توزيع احملفظة إىل تسهيالت بضمان عيين مع حتديد قيمة الضمان عند آخر تقييم بصورة ربع
سنوية وتسهيالت بدون ضمان عيين .
 -3-2مؤشرات جودة األصول داخل البنك وفق نظام اإلنذار ،والذي يتم احتسابه بصفة شهرية كمايلي:
 نسبة احملفظة االئتمانية إىل إمجايل الودائع . توزيع احملفظة على قطاعات النشاط االقتصادي . بيان عن الرتكزات اليت تصل إىل  % 52فأكثر من قاعدة رأمسال البنك سواء كانت يف صورةتوظيفات البنك لدى العميل على شكل أسهم رأمسال ،أو يف صور متويل خمتلفة.
 نسبة التسهيالت الغري املنتظمة  /إمجايل احملفظة االئتمانية.وفيمايلي عرض ألهم مؤشرات قياس املخاطر مبا فيها املخاطر االئتمانية:

الجدول رقم

 :1مؤشرات قياس المخاطر في المؤسسات المصرفية
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نوع المخاطر
المخاطر االئتمانية

مخاطر السيولة

مخاطر أسعار الصرف
مخاطر التشغيل

مخاطر رأس المال

المؤشرات المستخدمة في القياس

 صايف أعباء القروض  /إمجايل القروض خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها  /إمجايل القروض خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها  /القروض املستحقة الودائع األساسية  /إمجايل األصول الودائع املتقلبة  /إمجايل األصول األصول احلساسة – اخلصوم احلساسة املركز املفتوح يف كل عملة  /القاعدة الرأمسالية إمجايل املراكز املفتوحة  /القاعدة الرأمسالية -إمجايل األصول  /عدد العاملني

 مصروفات العمالة  /عدد العاملني حقوق املسامهني  /إمجايل األصول الشرحية األوىل من رأس املال /األصول املرجحة بأوزان املخاطرة -القاعدة الرأمسالية  /األصول املرجحة بأوزان املخاطرة

املصدر :طارق عبد العال محاد ،إدارة المخاطر(أفراد -إدارات -شركات -بنوك)الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،2113 ،ص.239 :

ثالثا :الـتدقيق الداخلي في الــبنوك -آلـ ــياته واسـتراتيجياته
على اختالف نو املخاطر وحجمها اليت تواجهها البنوك والنامجة أساسا من عملياهتا املصرفية ،إال أ ّن
إدراك املدقق لطبيعة هذه املخاطر وانعكاسا هتا على اجلوانب اإلدارية واملالية للبنك يساعده أكثر يف تقييم حجمها
وآثارها على أداء البنك ،ومن مث حتديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق.
-1التدقيق الداخلي خـلفية نــظرية
ظهر التدقيق الداخلي منذ حوايل ثالثة عقود ويعد حديثاً باملقارنة مع التدقيق اخلارجي ،وقد القى قبوالً
كبرياً يف الدول املتقدمة أين احنصر دوره يف البداية على التدقيق احملاسيب للتأكد من صحة تسجيل العمليات املالية
واكتشاف األخطاء إن وجدت ،ومت إصدار اإلطار العام ملعايري ممارسة مهنة التدقيق الداخلي عام  9111واملعدل
عام

5002
()x

،2114

وكذلك اإلطار الصادر عن جلنة رعاية التنظيمات اإلدارية ( )COSOعام

ومن الدراسات املقدمة دراسة ( )McNamee and Selimعام

9111

5005

واملعدل عام

حول إدارة املخاطر ،ودراسة
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()Miccolis, Hively and Merkley

عام  2111حول إدارة خماطر املنظمة:االجتاهات واملمارسات الناشئة،

وكذلك دراسة ( )Armourحول الرقابة الداخلية وتقييم املخاطر ،وقدم ()Bodine, Pugliese and Walker

عام 2111يف دراستهما كيفية إدارة املخاطر ،ومن مث دراسة االقتصادي األمريكي ( )Kinneyعام

5002

بعنوان ،)Auditing Risk Assessment and Management Processes(:واليت اعتمدها من اإلطار املتكامل
إلدارة خماطر املنظمة الصادر عن جلنة رعاية التنظيمات اإلدارية عام  5005أين ّبني من خالهلا أن منظمات
األعمال يف مزاولتها لألنشطة تواجهها العديد من املخاطر واليت تعد مبثابة هتديد هلا ،وأكد ( )Kinneyيف دراسته
على أن وظيفة التدقيق الداخلي ميكن أن تلعب دور عظيم وتقدم خدمة قيمة من خالل إدارة خماطر املنظمة.
ويف عام  5002بـني ( )Research Foundationدور املـدقق الـداخلي يف ضـوابط اإلفصـاح وتقيـيم املنظمـات
للرقابــة الداخليــة علــى البيانــات املاليــة ،كمــا قامــت جلنــة بــازل املشــرفة علــى البنــوك بإصــدار العديــد مــن الدراســات
والنشرات بشأن إدارة املخاطر والتدقيق الداخلي ومن أمهها:
)BIS, 2006a – BIS, 2006b - BIS, 2003 - BIS, 2002 – BIS, 2001- BIS, 1998-- BIS,
(1997

ومع تطور املشروعات أصبح من الضروري تطوير التدقيق الداخلي ليستخدم كأداة لفحص وتقومي مدى فاعلية
األساليب الرقابية و إمداد اإلدارة باملعلومات ،وبذلك أصبح التدقيق الداخلي أداة تبادل معلومات واتصال بني
املستويات اإلدارية املختلفة اإلدارة العليا ،ومبوجبه أصبح برنامج التدقيق الداخلي يتضمن تقومي خمتلف جماالت
األنشطة األخرى.

()xi

اجلدول رقم

 :5دراسات وبحوث سابقة حول التدقيق الداخلي

الباحث /السنة

الموضوع

أهم النتائج

دراسة هاشم
عام 1998

املسؤولية عن مراجعة
الكفاءة والفعالية كمدخل
لتطوير مهنة املراجعة يف
املرحلة الراهنة -دراسة
ميدانية

وقد توصلت الدراسة إيل العديد من النتائج أمهها أن تدقيق الكفاءة والفعالية قد آخذت الوزن النسيب
مهم جدا لدي كل من املستثمرين ومدققي احلسابات واألكادمييني وأخذت الوزن النسيب مهم لدي
مديري الشركات  ،كما ا ،ما نسبته  %61من مديري الشركات يؤيد قيام املدقق الداخلي بتدقيق
الكفاءة والفعالية.

دراسة  Sunderعام

Management
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Control,
وقد توصلت الدراسة إيل العديد من النتائج أمهها أن الرقابة يف املنظمات ميكن تعريفها بأهنا التوازن
Expectations,
املتوقع أو األنصال بني كيف يتصرف األعضاء يف التنظيم وتوقع اآلخرين هلذا التصرف  ،وإذا
Common
 Knowledge, andاستخدم منوذج العقد كأساس يف املنظمة ،فإننا جيب أن نستخدم توقعات الناس واملعرفة العامة
والثقافة ألغراض نظرية الرقابة ،كما أكدت الدراسة علي أن التغري يف هذه العوامل الثالثة وظروف
Culture
أسواق اإلنتاج متيل إيل عرقلة الرقابة يف املنظمات.

5005

دراسة مجعة 2113

التحكم املؤسسي وأبعاد
التطور يف إطار ممارسة
مهنة التدقيق الداخلي

وقد توصلت الدراسة إيل العديد من النتائج أمهها أن هناك تطوير يف مفهوم التدقيق الداخلي ومعايري
التدقيق الداخلي واألدلة اإلرشادية ومصطلحات التدقيق الداخلي ويرجع هذا التطوير ايل عاملني مها
التحكم املؤسسي وتكنولوجيا املعلومات باإلضافة ايل العوامل التقليدية لبناء إطار ممارسة مهنة
التدقيق الداخلي ،وأن اإلطار اجلديد يركز علي تقييم املخاطر وليس علي حتقق الرقابة مثل املاضي.

المصدر :أمحد حلمي مجعة" ،إدراك اإلدارة العليا لتطور المعرفة في مهنة التدقيق الداخلي وتأثيره علي دور المدقق الداخلي" ،ورقة حبث مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل
الرابع حول إدارة املعرفة يف العامل العريب ،جامعة الزيتونة األردنية ،األردن ،أيام  28/26أفريل ،2114ص ص4،3.:

-2مفهوم التدقيق الداخلي
تعرف مهنة التدقيق الداخلي) Internal Auditing Profession )IAPعلى أهنا "عملية تسهم يف تتبع
الثغرات وحاالت عدم الكفاءة وختفيض حجم املخاطر هبدف التحقق من توافر سياسات وإجراءات مطورة والتزام
البنك هبا"

()xii

ومبوجب التعريف اجلديد ملعهد املدققني الداخليني ينظر له على أنه" نشاط مستقل ،تأكيد موضوعي
واستشاري مصمم لزيادة قيمة املنظمة وحتسني عملياهتا ،ومساعدهتا على اجناز أهدافها بواسطة تكوين مدخل
منظم ومنضبط لتقومي وحتسني فاعلية إدارة املخاطر والرقابة وحوكمة الشركات"

()xiii

ويــؤدي املــدقق الــداخلي دورا هامــا يف إدارة املخــاطر ملــا ميتلكــه مــن معــارف وخـربات ومهــارات جتعلــه مــؤهالً لــذلك،
خاصة بعـد توسـيع مهـام التـدقيق بإضـافة مهمـة تقيـيم وحتسـني فعاليـة إدارة املخـاطر ،ومـن هنـا توجـد عـدة اعتبـارات
()xiv

خاصة بشأن تدقيق املخاطر يف البنوك أكثر من غريها من املنظمات األخرى تتمثل يف:
 الطبيعة اخلاصة للمخاطر املرتبطة بالعمليات التجارية اليت تتوالها البنوك.

 نطاق العمليات املصرفية ونتيجة املخاطر اهلامة إىل ميكن أن تنشأ يف فرتة زمنية قصرية.
-3أنواع التدقيق الداخلي
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يقسم التدقيق الداخلي إىل نوعني رئيسني مها:

()xv

-1-3التدقيق الداخلي المالي " :"Financial Internal Auditingيقصد به الفحص الكامل واملنظم للقوائم
املالية ،والسجالت احملاسبية ،والعمليات املتعلقة بتلك السجالت لتحديد مدى تطابقها مع املبادئ
احملاسبية املتعارف والسياسات اإلدارية واملتطلبات اخرى.
-2-3التدقيق الداخلي التشغيلي " "Operational Internal Auditingويطلق عليه أيضا التدقيق اإلداري،
وتدقيق األداء ،والتدقيق الوظيفي ومجيعها تشري لوصف عملية التدقيق الداخلي اليت هتدف إىل تقييم
العمليات التشغيلية لوظيفة أو نشاط معني ،وعلى اختالف املصطلحات يشري التدقيق التشغيلي إىل
الفحص والتقييم الشامل لعمليات املشرو هبدف إعالم اإلدارة إذا كانت العمليات املخططة قد نفذت
وفق السياسات واخلطط املتعلقة باألهداف ،كما يتضمن أيضا تقييم ملدى كفاءة استغالل املوارد املتاحة.
 -4إستراتيجية ت ــدقيق المخاطر المصرفية
يستند اإلطار املقرتح خلطة تدقيق املخاطر املصرفية إىل معايري التدقيق الدولية ،وهو املعيار الدويل

رقم 311

"التخطيط" وبيان ممارسة التدقيق الدويل ،واملعيار رقم  1116املعدل "تدقيق البيانات املالية للمصارف" ،لذلك فإن
فهم طبيعة تلك املخاطر هو عنصر أساسي لعملية التخطيط اليت يقوم هبا املدقق البنكي أو ما يسمى بـ"مدقـقي
احلسابات" حبيث متكنه من تقييم املخاطر من ناحية ،وحتديد درجة االعتماد على نظم الرقابة الداخلية بالبنك من
ناحية أخرى ،ومنه الوقوف على طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق يف هذا القطا من ناحية ثالثة.
اإلطار المقترح

1
الحصول على المعلومات
الكافية عن طبيعة عمل
البنك وإدارة المخاطر
المصرفية.

2
تطوير خطة شاملة لتدقيق حسابات المصرف
يركز المدقق فيها على أمور عديدة.

3
تنسيق األداء

وفيمايلي عرض حملاور عمل إدارة التدقيق الداخلي بشأن املخاطر املصرفية:
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 -1-4الحصول على المعلومات الكافية عن طبيعة عمل البنك ،وفهم كامل لطبيعة المخاطر المصرفية،
ومن متطلبات احلصول على هذه املعرفة أن:

()xvi

 -1-1-4حيصل املدقق وحيافظ على معرفة جيدة ألنشطة وخدمات البنك ،ويدرك االختالفات العديدة
والتطورات املستمرة يف الصناعة املصرفية جتاوباً مع ظروف السوق ،وحيصل املدقق على هذه املعلومات من خالل
وسائل وأدوات عديدة منها االعتمادات املستندية ،عقود الصرف اآلجلة ،وعقود املبادالت.
 -2-1-4يفهم املدقق اهليكل الرقايب للمؤسسة املصرفية حمل التدقيق ،وظروف البيئة االقتصادية والتشريعية
السائدة يف البلدان الرئيسية اليت يدير فيها املصرف عملياته وظروف السوق القائمة يف كل قطا من القطاعات
اليت يعمل هبا املصرف.
 -3-1-4يدرك املدقق طبيعة خماطر األعمال املصرفية ويفهمها جيداً ،ويتطلب ذلك التحقق من وجود نظام
فعال إلدارة املخاطر بالبنك يستند على جمموعة من املقومات منها:
 -2-4تطوير خطة شاملة لتدقيق حسابات البنك وتركيز اهتمام المدقق على مايلي:
 -1-2-4تعقد عمليات البنوك وتنو املخاطر املرتبطة هبا ،حيث تقوم البنوك ببعض األنشطة والعمليات اليت
تنطوي على خصائص معقدة ال تكون ظاهرة يف التوثيق املستخدم إلجراء تلك العمليات والتسجيل يف سجالت
املصرف احملاسبية ،وينتج عن ذلك خماطر بأن ال تكون قد سجلت كاملة أو صحيحة مما ينجم عنها خسائر
بسبب عدم اختاذ اإلجراء التصحيحي املناسب يف اللحظة ذاهتا ،وبالتايل عدم تكوين املخصصات الكافية
ملواجهة تلك اخلسائر يف الوقت املناسب ،ومن مث يكون اإلفصاح غري مالئم لواقع العمليات واألحداث.
-2-2-4من مهام املدققني واملشرفني على البنوك واليت هي مهام مشرتكة منها تنفيذ اإلجراءات التحليلية،
والتأكد من وجود هيكل مناسب للرقابة الداخلية للبنك ،وفحص نوعية أصوله ،وتقييم املخاطر املصرفية.
لذلك من املفيد أن يتواصل املدقق مع املشرفني لتقييم التقارير اليت قد يوجهها املشرفون إلدارة البنك ،ومثال
ذلك التقديرات اليت يقوم هبا املشرفون خمصصات الديون املعدومة والديون املشكوك فيها للقروض ،وكفاية
ممارسات إدارة املخاطر ،مما قد يساعد املدقق يف أداء إجراءات حتليلية والرتكيز على مصاحل ذات اهتمامات
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إشرافية ،ويوفر البيان الدويل للتدقيق رقم  9002معلومات وإرشادات هامة حول العالقة بني املشرفني ومدققي
()xvii

حسابات البنوك.

 -3-2-4تستخدم املصارف األساليب احلديثة يف تقنية املعلومات لتنفيذ عملياهتا ،يف حساب وتسجيل عناصر
اإليرادات واملصروفات واألصول وااللتزامات ،وحتويل املبالغ إلكرتونياً داخلياً على مستوى الفرو  ،وخارجياً بني
البنك واملؤسسات املالية األخرى ،وكذلك بني عمالئه من خالل شبكة اإلنرتنت ،فمن الضرورة على املدقق
احلصول على فهم كاف للتطبيقات األساسية لتقنية املعلومات ،هذا باإلضافة إىل اعتبارات أخرى يتناوهلا املدقق
مثل  :جيب على املدقق التأكد من قيام متخصصني ذوي ثقة يف حالة االستعانة هبم ،وبصفة دورية بالتدقيق على
موقع البنك عرب الشبكة ،والتقرير عن مدى الثقة فيه.
يف ضوء املعيار الدويل للتدقيق رقم  270من الضروري ملدقق احلسابات تقييم مدى قدرة املصرف على االستمرار،
ومن مؤشرات تراجع أداء البنك منها:
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 التزايد السريع يف مستويات املتاجرة باملشتقات املالية مما يبني أن البنك ميارس أنشطة املتاجرة دون تنفيذالضوابط الرقابية.
 دفع أسعار الفائدة بسعر السوق ،والتزامات اجتا ه املودعني أعلى من أسعار السوق العادية ،مما يشري إىلأن البنك يواجه خماطر عالية.
 -3-4تــنسيق األداء
متثل عملية تنسيق األداء أساسي يف عملية تدقيق احلسابات بشأن املخاطر املصرفية ،وعلى املدقق أن يركز
مهامه على النقاط التالية:
-1-3-4حتديد فريق عمل التدقيق بشكل دقيق ،والذي قد يكون من بني أعضائه:
 أفراد من مكتب التدقيق الرئيسي. أفراد من فرو أخرى ملكتب التدقيق. -أفراد من مكاتب تدقيق أخرى.
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 -2-3-4ختطيط عملية التدقيق ،وعقد االجتماعات املنتظمة ،وحتديد عدد املشاركني يف عملية التدقيق ،وعدد
املواقع اليت تشملها عملية التدقيق ،وتوصيل جممل خطة التدقيق بصورة مكتوبة للمشاركني قصد حتقيق مستوى
أفضل والتنسيق بني املستويات األعلى املشاركة يف أعمال التدقيق.
 -2-3-4ضرورة احلصول على بعض املعلومات ذات العالقة بإدارة خماطر املصرف مثل:
 موقع إدارة املخاطر يف اهليكل التنظيمي للبنك. أعضاء اللجنة املسئولة عن إدارة املخاطر املصرف.نتائج البحث:
من منطلق أمهية البحث توصلنا إىل النتائج التالية:
 تتنو املخاطر املصرفية اليت تواجه البنوك ،وختتلف يف درجة خطورهتا ،وتعد خماطر االئتمان أكثرها انتشاراًواليت حتدث يف األساس نتيجة عدم قدرة العميل على السداد والعجز الكلي ،ويرتتب على ذلك آثار سلبية
على البنك تظهر يف البيانات املالية له.
 توجد اعتبارات خاصة بشأن تدقيق املخاطر املصرفية أكثر من غريها عن املنظمات األخرى بسبب تنو وتعقداملخاطر ،والطبيعية املميزة لنطاق عملها الذي ميتد ليشمل شبكة واسعة من الفرو واألقسام املوزعة جغرافياً،
واالعتماد الكبري على أنظمة تقنية املعلومات املختلفة ملعاجلة معامالهتا.
 ميكن للمدقق املصريف على ضوء معرفة املخاطر املالزمة للبنك من إمكانية التقييم ملستوياهتا ،وحتديد مدىإمكانية االعتماد على نظم الرقابة الداخلية ،وطبيعة وتوقيت التدقيق املناسب.
 تتمحور خطة إسرتاتيجية تدقيق املخاطر املصرفية على ثالث حماور تتمثل يف احلصول على املعلومات الكافيةعن طبيعة عمل البنك وإدارة املخاطر املصرفية ،وتطوير خطة تدقيق مناسبة وأعمال البنك ،ومن مث تنسيق
األداء يف كافة مراحل عملية التخطيط.
توصيات البحث:
 على مدققي حسابات البنوك ضرورة فهم ودراسة وحتليل املخاطر املرتبطة باألنشطة املصرفية باعتبار ذلك منأهم املرتكزات لضمان جناح عملية التدقيق الداخلي.
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 على مدققي البنوك األخذ بعني االعتبار تأثري العوامل البيئية كاهليكل التنظيمي للبنك ،ونوعية اإلشرافاإلداري ،وإدارة املخاطر عند تقييم فعالية إجراءات نظم الرقابة الداخلية للبنك.
جيب على مدراء البنوك وصانعي السياسات ضرورة حتسني الكفاءة املهنية للمدققني من خالل التدريب والتأهيل
املستمر
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قائمة المراجع
 -1محزة حممود الزبيدي ،إدارة اإلئتمان المصرفي والتحليل االئتماني ،مؤسسة الوراق للنشر ،عمان ،5000 ،ص.972:
 -2ابتهاج مصطفى عبد الرمحن ،إدارة البنوك التجارية ،ط ،5دار النهضة العربية ،القاهرة ،5000 ،ص.222:

 -3منري إبراهيم هندى ،إدارة البنوك التجارية ،ط ،2املكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية ،5000 ،ص.557:

 -4حسني بلعجوز"،إدارة المخاطر البنكية والتحكم فيها" ،ورقة حبث مقدمة إىل امللتقى الوطين حول املنظومة املصرفية يف األلفية الثالثة منافسة-
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 -5مسري اخلطيب ،قياس وإدارة المخاطر بالبنوك ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،5002 ،ص.922:
 -6مرجع سابق ،ص.926:

 -7طارق عبد العال محاد ،إدارة المخاطر(أفراد -إدارات -شركات -بنوك) ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،5002 ،ص.522:
 -8عبد املعطي رضا الرشيد ،حمفوظ أمحد جودة ،إدارة االئتمان ،دار وائل للنشر ،عمان ،1999 ،ص.512:
 -9ابتهاج مصطفى عبد الرمحن ،مرجع سابق ،ص.449:

 -11أمحد حلمي مجعة ،مسري الربغوثي"،دور املدقق الداخلي يف إدارة املخاطر يف البنوك التجارية األردنية" ،ورقة حبث مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل
السابع حول إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة ،جامعة الزيتونة األردنية ،األردن ،أيام  18/16أفريل ،2117ص4.:
 -11صفاء أمحد العاين،حممد عبد اهلل العزاوي"،التدقيق الداخلي يف ظل إطار حوكمة الشركات" ،ورقة حبث مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل الرابع حول
إدارة املعرفة يف العامل العريب ،جامعة الزيتونة األردنية ،األردن ،أيام  28/26أفريل ،2114ص5.:
 -11أمحد حلمي مجعة ،مسري الربغوثي ،مرجع سابق ،ص3.:
 13صفاء أمحد العاين،حممد عبد اهلل العزاوي ،مرجع سابق ،ص6.:

 -14أمحد حلمي مجعة ،مسري الربغوثي ،مرجع سابق ،ص3.:
 -15خالد أمني عبد اهلل ،التدقيق والرقابة يف البنوك ،دار وائل للنشر ،عمان ،1998 ،ص126.:
 -16عبد الناصر حممد سيد درويش " ،إطار مقرتح يف إسرتاتيجية ختطيط تدقيق احلسابات اخلارجي بشأن املخاطر يف املصارف التجارية األردنية" ،ورقة
حبث مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل السابع حول إدارة املخاطر واقتصاد املعرفة ،جامعة الزيتونة األردنية ،األردن ،أيام  18/16أفريل،2117
ص.14:
-17مرجع سابق ،ص16.:
 -18عبد الناصر حممد سيد درويش ،مرجع سابق ،ص22:
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جامعة آكلي محند أولحاج بالبويرة
الملخص
مع بداية تطبيق النظام احملاسيب املايل (َ )scfتم إدراج بعض البنود يف ميزانيات املؤسسات على غرار مؤونات

التقاعد واملعاشات املماثلة ،واقرار طرق تقييم خاصة هبا ،وباملؤونات التقنية يف شركات التأمينات(التقييم
االكتواري) واليت تعترب مستمدة من معايري احملاسبة الدولية( ،)ias19, ifrs4فمثل بند خمصصات التقاعد يتطلب
تقديره إتباع منوذج إكتواري مناسب يعدِّه شخص خمتص يدعى اخلبري االكتواري ،يبنيه على جمموعة من
الفرضيات املالية والدميوغرافية الداخلية واخلارجية مثل معدل تطور األجور يف املؤسسة موضوع التدقيق ،معدل
الوفيات الذي يصل عليه من اجلداول االكتوارية ،ومعدل التحيني واحتمال احلضور الذي بدوره يكون مرتبطا
بكل من معدل دوران املستخدمني ومعدل الوفاء ،إضافة اىل إدراج القيود القانونية اليت هلا عالقة بالتقاعد.وعلى
هذا األساس ،فإن معرفة مدقق احلسابات للتقنيات االكتوارية تعترب ذات أمهية له ،تسهل عليه فهم منوذج التقييم
وفرضياته الذي إعتمدت عليها إدارة املؤسسة ويستفيد بدرجة أكرب من عمل اخلبري الكتواري عند احلاجة اىل
ذلك وفقا ملا يوفره املعيار الدويل للتدقيق رقم ،026وي تِّم عمله بالكفاءة والفعالية املطلوبتني ،ومن مث يطمئن على
صحة املعلومات الواردة يف سجالت املنشأة ويتجنب خماطر وجود أخطاء جوهرية.
الكلمات المفتاحية :معايري التدقيق الدولية ،التقنيات الكتوارية ،اخلبري الكتواري ،معيار التدقيق الدويل.026
Abstract
Suite à l’application du système comptable financier (scf), quelques éléments ont été inclus
dans les bilans des entités tels que les provisions de retraite et les provisions techniques dans les
compagnies d'assurance, et l’adoption d’autres méthodes pour leurs évaluations (l’évaluation
actuarielle) que sont déduits des normes comptables internationales (ias19 et ifrs4). Le poste de
provisions de retraite (par exemple), exige pour son appréciation l’application d’un modèle
actuariel approprié, préparé par une personne compétente nommée actuaire, ce modèle est
construit sur un ensemble d'hypothèses financières et démographiques internes et externes, tels
que le taux de progression des salaires dans l’entité, le taux de mortalité qui est obtenu des tables
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actuarielles conçues spécialement à cet effet, et le taux d'actualisation, la probabilité de présence à
la date de retraite de l’employé qui est lié au taux de fidélité et au taux de turnover, ainsi que la
prise en considération des règles juridiques encadrant la retraite. Sur cette base, la connaissance
des techniques actuarielles par l'auditeur est considérée comme importante pour comprendre le
modèle d'évaluation et ses hypothèses utilisées par la direction de l'entité et bénéficier d'un niveau
plus élevé du travail de l'actuaire tel que requis par la Norme Internationale d'Audit N° 620, et
finir son travail avec efficacité et efficience requises, et être rassuré de l'exactitude des
informations contenues dans les documents de l'entité et éviter le risque d'erreurs significatives.
Mots clés: normes internationales d’audit, techniques actuarielles, l’actuaire, norme
internationale d’audit 620.

مقدمة
إ من إعتماد اجلزائر على نظام حماسيب مايل مستمد من املعايري احملاسبية الدولية أملتها التغريات القتصادية
اليت عاشتها اجلزائر يف الفرتة األخرية وكان سعيا منها للتكيف مع البيئة العاملية ،فاتفاقيات الشراكة واالنضمام
للتكالت االقليمية والدولية وغريها من العوامل األخرى دفعت باجلزائر اىل تبين املعايري الدولية للمحاسبة()ias/ifrs
اليت هتدف يف املقام األول اىل خدمة املستثمرين مبا توفره من معلومات ،وقد تضمن نظامها احملاسيب طرقا
وخيارات جديدة للتقييم ،وَت يف ظله إدراج عناصر جديدة يف ميزانيات املنشآت.
ومبا أن خمرجات النظام احملاسيب متثل مدخالت لنظام التدقيق ،فإ من معايري التدقيق الدولية تعترب مبثابة إطار
للقائمني مبهمة التدقيق يف اجلزائر ،حيث جند أن معيار التدقيق الدويل  026يوفر إرشادات وتوجيهات تسمح
للمدقق لإلستفادة من عمل اخلرباء عامة واخلبري االكتواري على اخلصوص (الذي يهمنا يف هذا البحث).
ونظرا لوجود بنود حماسبية تتطلب طرق تقدير معقدة (مثل مؤونات التقاعد واملعاشات املماثلة) ،ومع تطور
التقنيات املالية ،فإ نه يكون من املفيد للمدقق يف الوقت احلايل التحكم يف التقنيات الكتوارية ليسهل عليه فهم
النماذج املعقدة والفرضيات اليت إعتمدت عليها إدارة املنشأة يف تقييم خمتلف عناصر ميزانيتها ،وفهم عمل اخلبري
االكتواري يف حالة الستعانة به يف عملية التدقيق.
الشكالية الرئيسية للبحث :على أساس ما سبق ،تتضح فكرة البحث وهو يهدف اىل الجابة على

الشكالية الرئيسية اآلتية:

إىل أي َح مد ميكن إعتبار حتكم مدققوا احلسابات يف التقنيات االكتوارية اليوم ضرورة لكفاءة وفعالية التدقيق،

متليها معايري التدقيق الدولية والتطورات احلادثة يف جمال التدقيق بصفة عامة ،خاصة مع وجود طرق وتقنيات معقدة يف
التقييم احملاسيب وأن املدقق مسؤول يف تقريره على سالمة البيانات املالية للمنشأة اليت جيري تدقيقها ؟
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وتتفرع عن هذه الشكالية بعض التساؤالت الفرعية منها:
ما مضمون معايري التدقيق الدولية،و ما أمهيتها بالنسبة ملدقق احلسابات؟
فيما يتمثل الطار العام ملعيار التدقيق الدويل )ISA620( 026؟
ما املقصود بالتقنيات االكتوارية ،وما هي مبادئها اآلساسية ،ومن هو اخلبري االكتواري؟
فيما تتجسد مصلحة مدقق احلسابات من إحاطته بالتقنيات الكتوارية؟

فرضيات البحث :يقوم البحث على فرضيتني أساسيتني مها:
 إعتماد طرق وتقنيات تقييم أخرى يف احملاسبة كالتقييم االكتواري نتيجة لتبين معايري احملاسبة الدولية
صعبت عملية تدقيق البنود اليت تكون مقومة وفقها.
 يفيد اخلبري الكتواري مدقق احلسابات يف مهمته من خالل مساعدته على فهم النماذج وفرضياهتا املتبناة يف التقييم.
ومن أجل الحاطة باملوضوع والجابة على إشكاليته ،ت التطرق اىل احملاور اآلتية:
أوال :ماهية معايري التدقيق الدولية()ISA
ثانيا :التقنيات الكتوارية واملصطلحات املرتبطة هبا
ثالثا :إطار معيار التدقيق الدويل 026وإستفادة املدقق من عمل اخلبري االكتواري
أوال :ماهية معايير التدقيق الدولية()ISA
تشكل معايري التدقيق الدولية إطارا عاما يسرتشد هبا القائم بالتدقيق ،حيث تعترب هذه األخرية ذات أمهية
خاصة مبا تضفيه من تأكيد على سالمة وصدق البيانات املالية للمنشأة موضوع التدقيق ،حيث كل َما ت التدقيق
على أساس من اجلودة واملسؤولية املهنية للمدقق كل َما نالت هذه البيانات ثقة مستعمليها.
 .1مفهوم معايير التدقيق الدولية

تسعى اهليئات الدولية املكلفة بإصدار معايري التدقيق الدولية إىل توحيد ممارسة مهنة التدقيق بتوحيد إجراءاهتا
وقواعدها ،وتتميز هذه املعايري بأهنا غري الزامية ،غري أهنا تفيد الدول اليت تتبناها وتطبقها بتسريع تكيفها مع قواعد املهنة
املوجودة يف أغلب الدول املتقدمة والستفادة من خربات هيئاهتا ومجعياهتا املهنية وبالتايل دعم تطور املهنة فيها.
 1.1تعريف التدقيق ومعاييره
ق ِّدمت للتدقيق(املراجعة) عدة تعريفات من طرف اجلهات املهنية املتخصصة ،كجمعية احملاسبة االمريكية
اليت تعرفها بأهنا عملية منتظمة للحصول على قرائن مرتبطة بالعناصر الدالة على أحداث اقتصادية ،وتقييمها
بطريقة موضوعية بغرض التأكد من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايري املوضوعة ،وتوصيل نتائج ذلك لألطراف
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املعنية .1أما املنظمة الفرنسية للعمل فتعرف التدقيق بأنه عملية منهجية ،تتم من طرف مهين بإستعمال جمموعة
من تقنيات تقييم املعلومات هبدف إصدار حكم معلل ومستقل بإتباع معايري التنظيم،و كذا تقرير مصداقية
وفعالية النظام والجراءات املتعلقة بالتنظيم.
أما معايير التدقيق الدولية فهي تدل على كل ما ميكن اللجوء إليه من قواعد وإرشادات من طرف املدقق
لتقييم البيانات املالية والتقرير على مصداقيتها ،أي هي األمناط اليت يتذي (يهتدي) هبا املراجع (املدقق) أثناء
آداءه ملهمته ،واليت تستنتج منطقيا من الفروض واملفاهيم اليت تدعمها .2وتصدر معايري التدقيق الدولية عن جلنة
معايري التدقيق الدولية ،اليت هتدف اىل رفع جودة املهنة وتوحيد إجراءات ممارستها عرب العامل ،وقد أصدرت 22
معيارا حىت سنة ،2602وتَل َقى إهتماما متزايدا من ممارسي مهنة التدقيق يف خمتلف الدول ،حيث تبنمت هذه
املعايري أكثر من  06دولة يف العامل.3
 .1أهداف معايير التدقيق الدولية
تتلخص أهم األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها جلنة معايري التدقيق الدولية فيما يلي.
تساعد على تقليل الختالف يف ممارسة مهنة التدقيق بني الدول ،فهي مبثابة إرشادات للقائمني مبهمة التدقيق.إن تطبيق معايري التدقيق الدولية جيعلها تضفي أكثر ثقة وتقدير للمهنة من طرف اجلهات األخرىكاحلكومات واملنظمات املهنة االخرى.
تسعى إىل إجياد إطار للتنسيق بني خمتلف اهليئات املهنية يف العامل.تعترب معايري التدقيق الدولية كآداة للتقييم ورفع اآلداء لدى املكلفني باملهنة وذلك من خالل اللتزام بقواعدها. من خالل فرض شروط ومواصفات على ممارسي مهنة التدقيق فان معايري التدقيق الدولية تسمح برفع جودةمهنة التدقيق يف الدول اليت تبنتها.
مت ثل معايري التدقيق الدولية دليال لدققي احلسابات يتم الرجوع اليه يف حاالت تدقيق بنود او وضعيات صعبةوفيها اجتهادات ،او تلك اليت مل تضع هلا املعايري احمللية حلوال.
 .4أهمية معايير التدقيق الدولية
تتضمن معايري التدقيق الدولية على أ مهية معتربة سواءا بالنسبة للمارسني او ملستخدمي تقاريرهم ،فهي
تضفي ثقة على مهنة التدقيق ،وتوفر اطارا توجيهيا ملمارستها ،كما تعترب ذات فائدة للجمعيات املهنية للمدققني
واحملاسبني ،أ مما بالنسبة للمجتمع فمعايري التدقيق الدولية متثل بتطبيقها وسيلة للمراقبة على إدارة املنشأة وسبيل
لكتشاف تزوير أو إختالس حمتمل مما يساهم يف حفظ حقوق أطراف أخرى تربطها مصلحة باملنشأة.
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ثانيا :التقنيات االكتوارية والمصطلحات المرتبطة بها
إ من إهتمام املؤسسات باستمراريتها يف املستقبل ،ومتابعتها لفرص استثمارية حمتملة لإلستفادة منها فرض
عليها الستناد إىل تقنيات علمية متكنها من تقدير كثري من األوضاع كاليت تتعلق بالتدفقات النقدية املستقبلية أو
الختيار مابني الفرص الستثمارية املتاحة ،وهذا ما تقدمه العلوم االكتوارية.
 .1مفهوم التقنيات الكتوارية
عرف املنجد ( )le petit robertاألكتياريا
م
4
الحتماالت يف العمليات املالية ويف مسائل التأمني والحتياط .

()l’actuariat

بأهنا تقنية تطبق الطرق الحصائية ونظريات

و تتميز التقنيات الكتوارية بارتباطها بقطاع التأمينات ،لذلك أعطي هلا تعريفا يرتبط بدور الكتواريني يف
هذا القطاع ،ويرى بأهنا حساب خماطر التأمني وتقدمي الستشارة لشركات التأمني وحتديد األقساط التأمينية.5
وعليه ،ميكن تعريفها على أهنا تقنيات تقوم على إستخدام الحصاء والحتماالت واملالية والقانون يف جماالت
إقتصادية عديدة لصاحل خمتلف االعوان االقتصاديني وتقييم املخاطر وإدارهتا ،وإجياد حلول للمشاكل املستجدة يف النواحي
الجتماعية والتمويلية والدارية اليت تواجهها القطاعات واملؤسسات للتحكم يف األوضاع املستقبلية اليت تتسم بعدم التأكد.
 .2مبادئ المهنة الكتوارية
جتدر الشارة يف بداية األمر إىل القول أن هنا فرقاا بني مبادئ العلوم الكتوارية ومعايري وقواعد ممارسة
املهنة الكتوارية ،فاملبادئ تعترب ثابتة وتَستند إىل مفاهيم علمية وعلوم أساسية كالحصاء والحتماالت
والدميوغرافيا...اخل ،أما معايري ممارسة املهنة فهي أمور قابلة للتغَرري تبَ اعا لتطور املهنة والعلوم األخرى اليت هلا إرتباط
هبا ،كما يف حال املهن األخرى كاحملاسبة والتدقيق وغريها .وتَتلخص أهم مبادئ املهنة الكتوارية يف اآليت:6

مبدأ احلماية املالية :يستطيع الكتواري مبا لديه من مدار علمية وخربة أن يفهم الظواهر ويلل خمتلفبسط من تعقيدها ،ويسهم يف إجياد ووضع نظام مناسب للحماية املالية من اخطارها.
العالقات الرابطة بينها وي ِّ
حد ذاهتا أنظمة للحماية املالية ضد خماطر كثرية منها خطر
ومتثل صناديق التقاعد والتأمينات الجتماعية يف ِّ
املرض والعجز الصحي ،احلوادث املهنية ،خطر الوفاة...اخل.
 مبدأ التعامل مع املتغريات العشوائية :يعترب التعامل مع املتغريات العشوائية ضرورة لدراسة الظواهر القتصاديةوحتليلها والتنبؤ باألوضاع يف املستقبل للتقليل من حالة عدم التأكد ،فمن خالل توظيف العلوم الحصائية
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والحتماالت يتم مثال تقدمي مناذج لتوازن صناديق التأمينات الجتماعية مبنية على متغريات عشوائية منها فرتة
التقاعد ،معدل الوفيات ،عدد تكرار حاالت التقاعد ،قيمة التقاعد ومعدل الشرتا ...اخل.
 مبدأ القيمة الزمنية للنقود :تتأثر املؤسسات باجلوانب املالية وبعامل التضخم مع مرور الزمن ،ويهتمالكتواريون هبذا امل بدأ لجياد القيمة احلالية بإستعمال املتغريات العشوائية ،وحتديد املقابل املايل هلا يف زمن معني،
ممما يساعد على إجراء ٍ
مالئمني على مدى كفاية األموال املستثمرة ومعدالت إستثمارها يف الوقت
حتليل وحك ٍم َ
احلايل ملواجهة مطلوبات الفرتات الالحقة.
 مبدأ النمذجة :يستعني الكتواريون ببناء مناذج فردية ومجاعية ،فالنماذج الكتوارية الفردية تعترب مهمة يف تأميناتاألشخاص (مثل تأمني العجز) والدفعات السنوية ،أما النماذج اجلماعية فرتبط بني األفراد املشرتكني واملستفيدين اآلخرين،
وتطبق لضمان احلماية املالية لصناديق التقاعد بصفة خاصة ولبقية املؤسسات األخرى بشكل عام.
مبدأ التصنيف والختيار :إ من إدراج األخطار يف فروع متجانسة حسب طبيعتها وحجمها ميثل خطوة أساسيةيف التقنيات الكتوارية ،فهي تصنف وفق عدة معايري كمعيار املنطقة أو معيار املبالغ املالية أو معيار الفئات
املستهدفة خبدمة التأمني .ويعتبَ ر التصنيف ركيزة مهمة يف التقنيات الكتوارية.
مبدأ التحفظ :ويعين العمل على أساس فرضيات تتوافق مع توجه األحداث وتطورها يف املستقبل ،والقيامبتعديالت ممكنة مبنية على اخلربة لتقليل نسبة عدم التأكد .فعنصر التحفظ مييمز عمل الكتواريني ويَغلب على
الغرض من دراساهتم هو طرح حلول وتقدمي مناذج تصلح حلاالت العجز واألزمات
حساباهتم وتقديراهتم ،ألن
َ
لألنظمة وللمؤسسات ،فإعتماد فرضيات متحفظة فيما يتعلق بالنمو السكاين ومعدالت الستثمار وأسعار
الفائدة...اخل هو دليل على التحفظ الذي مييز الدراسات الكتوارية.
 .3تعريف الخبير الكتواري ومهامه
يشكل الكتواريون املورد البشري الرئيسي لقطاع التأمنيَ ،7فعملهم إقرتن هبذا القطاع بصورة تقليدية ،أما اليوم
فقد تَ َوسع تواجدهم والطلب عليهم من طرف مؤسسات يف قطاعات أخرى خمتلفة لإلستفادة من خرباهتم وأعماهلم.
 .3.1تعريف الخبير الكتواري

عِّرف الكتواري من طرف املعهد الكندي لإلكتواريني ( )ICAبأنه شخص خمتص يف عامل األعمال الذي
بفضل معارفه يف الرياضيات واملالية والحصاء ونظرية املخاطر يستطيع حل املسائل اليت تعين شركات التأمني

(تأمني حياة واألخطار املختلفة) وأنظمة التقاعد واهليئات التنظيمية والربامج الجتماعية .8
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وحسب ( )causality actuarial societyفإن الكتواري هو خبري يقدِّر إحتمال األحداث املستقبلية،
ص ِّمم بطريقة مالئمة إجراءات التقليل من احلوادث غري املرغوبة ،وُيفف من آثارها ،وهو املعين األول بتسيري
وي َ
املخاطر .9وهو الذي يطبق معارفه يف الرياضيات والحصاء واملسائل املالية من أجل إعداد وتسيري أنظمة التقاعد،
وأنظمة التأمني (التأمني على احلياة ،التأمني الصحي ،التأمني على احلوادث) ،10ويقدمه آخرون على أنمه مهين
سري اآلثار (النعكاسات) املالية غري املؤكدة .ويستعمل تقنيات الرياضيات والحصاء حلل املشاكل
خمتص ي ِّ
املرتبطة بتقييم وتسيري املخاطر ،خاصة فيما يتعلق باألدوات املالية وتسيري اهليئات املالية ،كمؤسسات التأمني
وأنظمة التقاعد ،أو خدمات أخرى أو برامج محاية إجتماعية .11وهو شخص يَتميز بتكوين علمي يف التقنيات
الحصائية القائمة على الرياضيات والحتماالت وتقنيات املعلوماتية بالضافة إىل معرفته باملظاهر القانونية
واحملاسبية واجلبائية والتجارية والتأمينات اليت ََتص دائرة تدخله.12

عرف الكتواري بأنه شخص حمرتف له إطالع على علوم أساسية أخرى
و على أساس هذا ،ميكن أن ن َ
كالرياضيات والحصاء واملالية والقانون والتأمينات وتقنيات املعلوماتية ،يهتم بالتحليل والنمذجة وتسيري املخاطر
واآلثار املالية املرتتبة عن األحداث غري املرغوبة.
 .2.1مهام الخبير الكتواري
حسب طبيعة القطاعات واملؤسسات اليت توظف االكتواري ،فان هذا االخري يكلَف بآداء جمموعة من
نلخصها يف اآليت:
املهام واألدوار ِّ
 يقيِّم إحتماالت وقوع أحداث مستقبلية. يصمم طرق ا ومناذج ا مناسبة لتقليص وقوع األحداث غري املرغوبة.يساعد على التحليل العلمي وتكميم األخطار.يدد األقساط ويقدر املؤونات التقنية ومستوى رأس املال املناسب وتشكيلته. يقيِّم أنظمة السالمة املالية للهيئات العمومية واخلاصة.يقيِّم خصوم (إلتزامات) أنظمة التقاعد.-يدِّد مستوى الشرتاكات املطلوبة لتمويل معاشات ومنح التقاعد والعالجات الطبية وبرامج احلماية الجتماعية.
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 .4القيمة الكتوارية والمصطلحات األخرى المرتبطة بها
يستعمل مصطلح القيمة االكتوارية بصفة واسعة يف جمال التأمينات والتقاعد .وتتطلب تقنيات خمتلفة
لتحديدها .ويعترب املصطلح غري مألوف لدى الكثريين ،ويقصد به تعديل قيمة تدفق نقدي معني بإحتمال حدوثه
مع حتيينه يف تاريخ تقديره ،وتعتمد عليها العديد من اهليئات وَتص ع مدة جماالت.و ترتبط به عدة مصطلحات.
 .3.4مفهوم القيمة الكتوارية
إن القيمة الكتوارية هي قيمة رياضية ،تستَخدم عادة لتقدير وضعية مالية لنظام تقاعد ،مع أخذ بعني
العتبار لحتماالت الوفاة لدى املتقاعدين والنشطني حسب شرائحهم العمرية ومعدالت العجز والنسحاب من
13
عرب عن قيمة هذا التدفق مرجحا
العمل ومستوى األجور والفوائد  .فالقيمة الكتوارية لتدفق نقدي معني ت ِّ
بإحتمال حتققه وحميناا يف تاريخ حسابه.
فمثال ،إذا كان لدينا رأس مال  ،Cقابل للدفع فقط يف حالة البقاء على قيد احلياة يف سن 06سنة
لشخص عمره احلايل 06سنة ،مبعدل خصم  ،%2فإن القيمة الكتوارية هلذا املبلغ هي:14
Valeur actuarielle = C × probabilité de survie × ( 1+0.02 )(60-40) .

ونالحظ من الصيغة أن القيمة الكتوارية تقوم على عناصر أربعة هي قيمة املبلغ ،إحتمال التدفق ،معدل
اخلصم وفرتة التحيني .وأن إحتمالية البقاء تستخرج من جداول احلياة (اجلداول الكتوارية).
.2.4المصطلحات ذات العالقة بالتقنيات الكتوارية
يرتبط بالقيمة الكتوارية جمموعة من املصطلحات كاجلداول الكتوارية واخلربة الكتوارية والفائض الكتواري
والعجز الكتواري واخلطر الكتواري وغريها ،واليت نبينها يف اآليت.15
-اجلداول الكتوارية :هي جداول إحصائية منظمة يف سطور وأعمدة تبني أمل (توقع) احلياة لشرائح خمتلفة من

األعمار ،وذلك على أساس أعمارهم احلالية ،وت عد هذه اجلداول الكتوارية من واقع التجربة ،كما يَتِّم يف غالب دول
العامل إعدادها وف اقا خلصوصيات كل جنس ،بالعتماد على بيانات الحصاءات العامة للسكان أو بالعتماد على
البيانات املستخرجة من س ِّجالت شركات التأمني ،16وهلا مرادفات أخرى كجداول احلياة ،جداول الوفاة...اخل.

اخلربة الكتوارية :تتمثل اخلربة الكتوارية يف توظيف البيانات التارُيية املتعلقة مبوضوع ما وتكييفها معموضوعات مشاهبة ،وتتطلب معرفة جيدة بأسس الرياضيات والحصاء والتسيري واملالية والقانون،
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عرب الفائض الكتواري عن الوضعية اليت تكون فيها أصول نظام (تقاعد
الفائض (و العجز) الكتواري  :ي ِّمثال ) وعوائدة تتجاوز إلتزاماته احلالية واملستقبلية املنتظرة خالل فرتة مالية مقدرة (تكون عموما طويلة) ،أي
عندما يكون اخلصم الكتواري أصغر من القيمة الكتوارية ألصل النظام .وعكسه تسمى حالة عجز إكتواري.
اخلطر الكتواري :ينشأ اخلطر الكتواري عندما يتم الستناد من طرف الكتواريني على فرضيات غري صحيحة يفتقدير إيرادات أو نفقات مستقبلية ،مثل أن يقلل من معدل تكرار عدد احلوادث ،فيزيد حتمل شركات التأمني لنفقات
توقعة ،أو نتيجة إقرار رفع يف املزايا التقاعدية دومنا تقابلها عوائد إستثمار مناسبة لتغطيتها.
غري م َ
ثالثا -إطار معيار التدقيق الدولي 026وإستفادة المدقق من عمل الخبير الكتواري
.3عرض معيار التدقيق

الدولي026

يهدف هذا املعيار اىل توفري ارشادات الستفادة املدقق من عمل اخلرباء منهم اخلبري االكتواري كدليل
اثبات ،حيث يؤطر كل من النقاط التالية :حتديد احلاجة لالستفادة من عمل اخلبري ،كفاءة وموضوعية اخلبري،
نطاق عمل اخلبري ،تقييم عمل اخلبري والشارة اليه يف تقرير املدقق .17ويعرف هذا املعيار اخلبري بكونه شخص أو
مكتب ميتلك مهارة خاصة ومعرفة وخربة يف جمال معني غري جمال احملاسبة والتدقيق كاخلبري االكتواري يف شؤون
التأمينات ،اخلبري العقاري واخلبري القانوين.
.3.3تحديد الحاجة لإلستفادة من عمل الخبير :خالل عملية التدقيق ،قد يتاج املدقق اىل أدلة

إثبات ،وذلك جيعله يتعاون مع أ طراف مستقلة عن املنشأة كاخلبري االكتواري بواسطة تقارير أو أراء او تقييمات
كما يف حالة:
تقييم أنواع معينة من األصول ،كاألراضي واملباين ،املصانع واآلالت ،األعمال الفنية واألحجار الكرمية...اخل. حتديد كميات بعض العناصر ،كاملعادن املخزنة على شكل أكوام ،املعادن الدفينة والحتياطات النفطية،العمر النتاجي املتبقي للمصانع واآلالت...اخل.
حتديد مبالغ لبنود بعض األصول أو اخلصوم بإستخدام تقنيات أو طرق متخصصة مثل التقييم االكتواري يفالتأمني.
قياس األعمال املنجزة واليت سيتم إجنازها يف حالة املشاريع اليت تتطلب فرتات مالية طويلة نسبيا لجنازها.وتتحدد حاجة املدقق لإلستفادة من عمل اخلبري من خالل العناصر اآلتية:
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األمهية النسبية للبند(العنصر) املراد تدقيقه.خماطر وجود معلومات خاطئة إستنادا إىل طبيعة وتعقيد العنصر موضوع التدقيق.كمية ونوعية أدلة االثبات األخرى املتوفرة.وجيب على املدقق مراعاة موضوعية اخلبري الذي يرجى الستفادة من خدماته ،حيث تزداد موضوعية هذا
االخري كلمما كان مستقال عن املنشأة ،غري موظف لديها ،ال يعتمد عليها ماليا وليس لديه إستثمارات فيها.
.2.3نطاق عمل الخبير :جيب على املدقق أن َيصل على أدلة إثبات كافية ومالئمة ويكون ذلك من

خالل حتديد نطاق مناسب لعمل اخلبري الذي جيب أن يكون مكتوبا ،ويهدف لتغطية أمور عدة مثل:
موجز عام باألمور اخلاصة اليت يتوقع املدقق أن يغطيها تقرير(عمل) اخلبري. مدى متكن اخلبري من الطالع على الس ِّجالت وامللفات املناسبة.إيضاح عالقة اخلبري باملنشأة إن وجدت.-سرية معلومات املنشأة.

معلومات حول الفرضيات والطرق اليت ينوي اخلبري إستخدامها ومدى إنسجامها مع الفرتات السابقة..1.3تقييم عمل الخبير :جيب على املدقق أن يقيم مالئمة عمل اخلبري كدليل إثبات للبيانات املالية
موضوع التدقيق ،وهذا بتقدير جوهر نتائج اخلبري إن َت انعكاسها مبا يتناسب مع البيانات املالية وتدعم تأكيداهتا.
كما جيب على املدقق مراعاة ما يلي:
مصدر املعلومات املستخدمة.الفرضيات والطرق املستخدمة وإنسجامها مع الفرتات السابقة.نتائج عمل اخلبري يف ضوء املعرفة العامة للمدقق بطبيعة نشاط املنشأة وإجراءات التدقيق األخرى.إ من املدقق ليست لديه نفس اخلربة يف جمال عمل اخلبري ،فمالءمة ومعقولية الفرضيات والطرق اليت إعتمد عليهاهذا األخري يف التقييم ت َع رد من مسؤوليته وحده ،ومبا أن املدقق ال يستطيع دائما العرتاض عليها فإنه يكون حمتاجا

لفهمها ودراسة مدى مالءمتها ومعقوليتها على ضوء فهم املدقق لنشاط املؤسسة ونتائج إجراءات التدقيق األخرى.
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ويقدم هذا املعيار خيارات أخرى للمدقق عند تقديره بأن نتائج عمل اخلبري ال توفر أدلة إثبات كافية
ومالءمة ،حيث يفصل يف األمر مبناقشته مع املنشأة واخلبري أو يلجأ إىل خبري آخر أو يعدل تقريره.
.4.3الشارة إلى عمل الخبير في تقرير المدقق :إذا قرر املدقق إصدار تقرير معدل إستنادا لنتائج عمل

اخلبري ،فمن األفضل له أن يشرح طبيعة التعديل ويشري إىل عمل اخلبري( مبا يف ذلك ذكر هوية اخلبري ومشاركته)،و
جيب عليه يف هذه احلالة أن يصل على موافقة اخلبري بالسماح له بالشارة إليه .ويف حالة عدم موافقة اخلبري على
ذلك ،وقدر املدقق أن الشارة إىل اخلبري ضرورية يف التقرير ،فإنه يتاج إىل إستشارة قانونية.
 .2مساهمة الخبير الكتواري في تدقيق الحسابات
تتعدد صور مسامهة اخلبري االكتواري يف تدقيق حسابات املنشآت من خالل نقاط كثرية ،منها ما ما يلي:
.3.2تقييم مؤونات التقاعد والمعاشات المماثلة:
ي َقدر بَند مؤونات التقاعد واملعاشات املماثلة على أساس منوذج إكتواري يتم إعداده بناءا على فرضيات
مالية ودميوغرافية ،داخلية وخارجية عن املنشأة ،تتمثل أمهها يف معدل تطور األجور يف املنشأة أو يف قطاع
نشاطها ،معدل الوفيات ،معدل دوران العمال ،معدل التحيني ومعدل التضخم وغريها ،حيث ال ميكن ملدقق
احلسابات أن يدد هذه العناصر بصورة دقيقة مما جيعله يف حاجة إىل طلب تفسريات من اخلبري الكتواري لفهم
النموذج وفرضياته اليت إعتمدت عليها إدارة املنشأة لتقدير بند مؤونات التقاعد ،وباملقابل فإن التقدير اجليِّد هلذا
البند يسمح بتقدير أقرب إىل الواقع لبند آخر يتمثل يف الضريبة املؤجلة أصول الناتج عن تسجيل خمصصات
مؤونات التقاعد يف خصوم امليزانية.
وعموما يقدم النموذج الكتواري العام لتقدير مؤونة التقاعد بالصيغة اآلتية:
IDRi =Mi ×SRi (1+t )n × tf × psi × (1+i)-n × Aa / At

ويالحظ أن النموذج معقد ،يربط بني عدة عناصر كاملزايا املمنوحة(اليت حتدد يف إطار التفاقيات اجلماعية،
واليت قد تكون عددا من االشهر او السنوات او نسبة من األجر) ،األجر املرجعي(الذي قد يكون األجر اخلام أو
أجر املنصب أو األجر الصايف) ،معدل احلضور الذي يتحدد مبعدل املغادرة ومعدل الوفاء) ،الفرتة املتبقية للتقاعد
واألقدمية الكلية واحلالية لكل مستخدم.
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.2.2تحديد االقساط الخاصة بالتامينات (حالة التامين على الحياة مثال) وتقدير جودتها :
يدد قسط التأمني على احلياة يف شركات التأمني على احلياة وفقا لقواعد الحصاء والحتماالت ،ويتم
إستخراج القسط الالزم للتأمني من خالل جعل نتيجة التأمني معدومة (تَعادل اليرادات مع األعباء)،و يرتبط
القسط بعدة متغريات اخرى كعدد املكتتبني يف التأمني وعدد الباقني على احلياة حىت هناية عقد التأمني وعدد
واحتمال الوفاة ،وتكون صيغة القسط الصايف( )Øمعطاة بالعبارة االتية: 18
Ø = C× Nv / (na × (1+i)k) = C× P ×(1+i)-k .

حيث  Cهو املبلغ الذي تدفعه شركة التامني للمؤمن على حياته ان بقي حيا بزيادة  Kسنة عن عمره احلايل،
و pهو احتمال بقاء طالب التامني على احلياة من العمر  Xاىل العمر ،X+1ويستخرج هذا االحتمال من جداول
احلياة وهو يعطى بالعبارة )  ،(p= Nv /Naاي نسبة عدد الباقني على احلياة اىل العدد الكلي للمؤمنني ،ومن جهة أخرى
تكون تكلفة التأمني احملتمل َدفعها من طرف شركة التأمني للمؤمن له م َعَرفة بدالة كثافة إحتمالية كما يلي:

و يكون األمل الرياضي

)E(xi

pour p = ( lx+n / lx).

C (1+i)-k

pour (1-p) = (1-( lx / lx+n)).

0

= XI

هو:

= C× (1+i)-k × p + 0 × (1-p) = C× (1+i)-k × p.

= )E(xi

أي أ من األمل الرياضي لتكلفة التأمني(اليت متثل العبأ) تساوي القسط نفسه (Øالذي ميثل االيراد) .وهذا ما
يتطابق مع قانون األعداد الكبرية ،وتتأثر تكلفة التأمني مبعدل الفائدة املطبق من قبل شركة التأمني ،وبإحتمال
البقاء على قيد احلياة بعدد  kمن السنوات عن سنة الكتتاب يف العقد للفئة العمرية املعنية.
اما جودة عملية التامني فيتم احلكم على جودهتا من خالل حساب كل من االحنراف املعياري والتباين
لعقود التامني كل حسب عالقته الرياضية اخلاصة به.
ويالحظ أنه يفضل ملدقق احلسابات أن يكون حميطا بأسس التقنيات االكتوارية اليت تقوم على مفاهيم من
الرياضيات واالحصاء والحتماالت حىت يسهل عليه أداء عملية التدقيق بكفاءة وجودة ويفهم تفسريات اخلبري
الكتواري املتعلقة بطرق التقييم وفرضياهتا ،ومن مث يكون التقرير الذي سيصدره مبين على أساس صحيح.
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.1.2تقدير التوازنات المالية المستقبلية لصناديق التقاعد(حسب :)IAS26
تتشكل اليرادات األساسية لصناديق التقاعد من مسامهات املشرتكني وعوائد إستثمارها ،حيث يدد كل
من معدل الشرتا وقاعدة الشرتا من طرف خبري إكتواري ،حيث جيب ان تكون هذه العناصر كافية
للصندوق لتغطية التزاماته جتاه منتسبيه ،ويكون صندوق تقاعد ما يف توازن مايل مستقبال إذا كانت القيمة
االكتوارية ألصوله أكرب من القيمة الكتوارية خلصومه ،وكالمها تدفقني ماليني حمتملني يددمها اخلبري الكتواري من
خالل معرفة نسبة عدد املشرتكني يف الصندوق إىل عدد املستفيدين منه ،معدل العائد على إستثمارات
الشرتاكات ،معدل الشرتا  .الفرتة املتوسطة لإلنتساب ،متوسط قاعدة الشرتا يف الصندوق...اخل
ويعترب عمل اخلبري الكتواري ذو أمهية بالغة بالنسبة للمدقق لإلستفادة منه من أجل إعداد تقريره حول
صحة وسالمة البيانات املالية لصندوق تقاعد أو تأمني.
خالصة
تكتسي مهنة التدقيق أمهية كبرية للمنشأة ولذوي العالقة هبا ،وتتوج بتقرير يعده شخص مؤهل ومستقل
يؤكد أو يتحفظ على صدق وسالمة معلوماهتا املالية ،وهي بذلك تعترب آداة لتعزيز الثقة يف املعلومات الصادرة عن
االدارة واليت يتاجها اصحاب املصاحل .وترتكز ممارسة مهنة التدقيق وتطورها اىل تطبيق املعايري الدولية
للتدقيق( ،)ISAاليت متثل اطارا عاما لرشاد وتوجيه مدققي احلسابات يف مهمتهم ،ومن بني هذه املعايري الدولية
اليت تعترب ذات فائدة ملدقق احلسابات جند املعيار التدقيق الدويل ،026الذي يهدف اىل تقدمي إرشادات وقواعد
يعرفه املعيار بأنه شخص أو مكتب خمتص يف جماالت أخرى غري احملاسبة
لإلسفادة من عمل اخلبري ،الذي ِّ
والتدقيق مثل اخلبري االكتواري يف التأمينات واخلبري العقاري واخلبري القانوين.
وكما هو معروف لدى احملاسبني ،فإن تبين اجلزائر لنظام حماسيب مايل مستمد من املعايري احملاسبية
الدولية  ias/ifrsوالذي أفرز تطبيقه إعتماد طرق تقييم أ خرى كالتقييم االكتواري ملؤونة التقاعد كقيمة حمينة حمتملة
وفق املعيار احملاسيب الدويل،01و تقييم املؤونات التقنية وتقييم األقساط يف شركات التأمينات (التأمني على احلياة)
وفق معيار البالغ املايل الدويل )ifrs4(60وكذا تطبيق املعيار احملاسيب الدويل )ias26(20يف صناديق التقاعد ،إ من
صعبت من مهمة مدقق احلسابات وجعلته يبحث عن الستفادة من عمل اخلبري
كل هذه املستجدات احملاسبية َ
االكتواري .وإذا إقتصرنا الرتكيز على عنصر مؤونات التقاعد واملعاشات املماثلة فإن مسامهة اخلبري االكتواري يف
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عملية التدقيق تظهر من خالل بناءه للنموذج االكتواري املراد إتباعه يف تقييم العنصر ،والذي يتضمن فرضيات
مالية ودميوغرافية َتتلف من قطاع نشاط مؤسسة إىل أخرى كمعدل إرتفاع األجور الذي يتأثر بدوره مبعدل
التضخم ،معدل الوفيات يف القطاع ،ومعدل التحيني وغريها من املتغريات .إن مثل هذه الوضعيات تستدعي من
القائمني مبهمة تدقيق احلسابات يف اجلزائر بزيادة الهتمام بالتقنيات االكتوارية والتحكم يف تطبيقاهتا ممما يرفع من
مستوى آدائهم ،ويسمح هلم مبجاراة كل مستجد ذي عالقة مبعايري التدقيق الدولية.
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الملخص
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز دور التدقيق يف حتسني األداء املايل للمؤسسات االقتصادية وذلك من خالل
تقييم مدى قدرة مراجعي احلسابات على تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة والنتائج احملققة من فرا ا .ولتوضيح
ذلك تناولنا مف وم التدقيق ،أهدااه ،األداء املايل وبعض مؤشراته املتمثلة يف كل من مؤشر املردودية املالية ،مؤشر
املردودية االقتصادية ومؤشرات جودة األرباح ،وهي من أهم املؤشرات املالية املعربة عن األداء املايل هذا يف اجلانب
النظري .
أما يف اجلانب التطبيقي احاولنا تطبيق هذه املؤشرات على مؤسسة اقتصادية جزائرية وهي مؤسسة جو
رويبة الرائدة يف جمال إنتاج عصري الفواكه ،كما قمنا أيضا بتدقيق كل من اصوهلا الثابتة ،أصوهلا اجلارية ،أمواهلا
الدائمة ،خصوم ا اجلارية والغري اجلارية ،لغرض حتديد عالقة التدقيق باألداء املايل يف هذه املؤسسة .وتوصلنا من
خالل هذه الدراسة إىل ان التدقيق ساهم بشكل اعال يف تقييم األداء املايل للمؤسسة حمل الدراسة وذلك بكفاءة
عالية.
الكلمات المفتاحية :التدقيق ،األداء املايل ،مؤشرات اجلودة ،مؤشرات املردودية.
Abstract:
The aims of our study to evaluate the effectiveness of NCA ROUIBA company
«producing the juice drinks "during the period 2012 to 2016 from the annual reports of NCA
company. To reach our purpose, we decided to use some ratios like: the economic and
financial performance and other ratios which expresses financial performance.
Our study revealed that the good diagnose through auditing from financial situation to
company under study were very efficiency.
Keywords: Audit, financial performance, quality ratios, performance ratios.
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المقدمة
تقتضي دراسة األداء املايل يف املؤسسات بصفة عامة إىل تشخيص وضعيت ا بدقة واكتشاف نقاط وجوانب
ضعف ا حىت تتمكن من اختاذ القرارات املالية سواء أنيا أو مستقبليا ،لكن دراسة األداء املايل يستدعي ضرورة
وجود وممارسة التدقيق يف هذه املؤسسات ،حىت يتسىن للمسريين من تقييم السياسات املالية واالستثمارية ،اليت
تساعدهم بدورها على اختيار أاضل البدائل واخليارات االسرتاتيجية ،اليت تداع باملؤسسة حنو حتسني مستوى
أدائ ا املايل مستقبال.
وهبدف معراة مدى مسامهة دور التدقيق يف حتسني األداء املايل ،قمنا بدراسة حالة مؤسسة جو رويبة
الرائدة يف جمال إنتاج عصري الفواكه وذلك هبدف معراة مدى كفاءة وجناعة م نة التدقيق يف زيادة اعالية األداء
املايل وحتسينه.
وبناءا على ما تقدم ميكن فرح السؤال الرئيسي التايل:
ما مدى مساهمة مهنة التدقيق في تفعيل األداء المالي لمؤسسة جو رويبة؟
أهداف الدراسة
هتدف الدراسة إىل حتقيق ما يلي:
 التطرق إىل املفاهيم الرئيسية للدراسة املتمحورة حول التدقيق واألداء املايل. تدقيق القوائم واحلسابات املالية ملؤسسة جو رويبة. حتليل مدى مسامهة التدقيق يف تفعيل األداء املايل للمؤسسة حمل الدراسة.تقسيمات الدراسة
مت تقسيم الدراسة اىل احملاور التالية
 المحور األول :ماهية التدقيق المحور الثاني :ماهية األداء املايل -المحور الثالث :قياس مدى مسامهة التدقيق يف تفعيل األداء املايل ملؤسسة جو رويبة
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أوال :اإلطار النظري التدقيق
يعد التدقيق وسيلة هامة ورئيسية ألي مؤسسة اقتصادية ،إذ يكمن دوره يف تقييم وحتليل الوضعية املالية
للمؤسسة املعدة من فرف احملاسبة ،وذلك هبدف مساعدة املسريين على إجراء تصحيحات سواء يف اجلانب
التسيريي أو يف اجلانب املايل.
.1تعريف التدقيق
تعرف الجمعية المحاسبة األمريكية للتدقيق كما يلي:
مت تعريف عملية تدقيق احلسابات من قبل العديد من رواد الفكر احملاسيب واهليئات واجملالس امل نية ،إال
أهنا تصب يف نفس اهلدف ،ومن أهم تلك التعاريف ما يلي:
"التدقيق هو عملية منظمة ومن جية جلمع وتقييم األدلة والقرائن بشكل موضوعي ،اليت تتعلق بنتائج
األنشطة واألحداث االقتصادية وذلك لتحديد مدى التوااق والتطابق بني هذه النتائج واملعايري املقررة ،وتبليغ
1
األفراف املعنية بنتائج املراجعة".
كما يعرف أيضا على أنه " احص منتظم من قبل شخص اين حمايد للدااتر والسجالت واملستندات
واحلصول على األدلة والقرائن الالزمة إلبداء الرأي الفين احملايد عن مدى عدالة القوائم املالية وكفاءة اإلدارة يف
2
استغالل املوارد املتاحة لدي ا.
أما مصف اخلرباء احملاسبني واحملاسبني املعتمدين الفرنسي ،اقد عرف التدقيق" على أنه احص من م ين
3
مؤهل ومستقل إلبداء رأي حول انتظام ومصداقية امليزانية وجدول حسابات النتائج".
التدقيق هو عبارة عن احص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات واحلسابات والدااتر اخلاصة

باملؤسسة حتت التدقيق احصا انتقاديا منظما ،بقصد اخلروج برأي اين حمايد عن مدي داللة القوائم املالية عن
4
الوضع املايل للمؤسسة يف هناية ارتة زمنية معينة ،ومدى تصويرها أعماهلا من ربح.
ومن خالل هذه التعاريف نالحظ أن عملية التدقيق ترتكز علي ثالث نقاط أساسية:
الفحص :يقصد به التأكد من صحة قياس العمليات اليت مت تسجيل ا وحتليل ا وتبويب ا.
التحقق :يعين إمكانية احلكم على صالحية القوائم املالية كتعبري سليم لنتائج األعمال خالل ارتة معني.
التقرير :هو بلورة نتائج الفحص والتدقيق وإثباهتا بتقرير مكتوب يقدم ملستخدمي القوائم املالية.

5
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 :2أهداف التدقيق:
تكمن أهداف التدقيق ايما يلي:
-

إبداء رأي اين حمايد يستند علي أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم املالية للمركز املايل.
فمأنة مستخدمي القوائم املالية ومتكين م من اختاذ القرارات املناسبة الستثماراهتم.
تقييم نظام الرقابة الداخلية املعمول به بالنسبة لكل عملية من العمليات املالية املسجلة بالدااتر.
مراجعة اخلطط والسياسات ومتابعة درجة التنفيذ ومعراة أسباب االحنرااات.

 تقييم األداء ونتائج األعمال احملققة من فرف املؤسسة.6
 املشاركة يف ختطيط االقتصاد الوفين مبساعدة اجل ات احلكومية. 3العالقة بين التدقيق والمحاسبة
يعترب التدقيق أحد الوظائف الوثيقة الصلة باحملاسبة واملستقلة عن ا ،حيث يقوم التدقيق بقياس درجة الثقة يف
البيانات واملعلومات احملاسبية ،وتوصيل نتيجة القياس بصورة مناسبة ملستخدمي هذه البيانات واملعلومات ،االتدقيق يضفي
علي البيانات واملعلومات احملاسبية درجة أكرب من الثقة هبا واالعتماد علي ا ،االتدقيق ارع من اروع احملاسبة وجمال عمل ا
املستندات والبيانات واملعلومات احملاسبية والقوائم املالية ومثة اارق هام بني احملاسب واملدقق وهو أن احملاسب موظف لدى
املؤسسة خاضع بالتبعية إلدارهتا ،تنحصر م مته يف تسجيل العمليات وتبويب ا ومن مث عرض ا يف قوائم مالية واق إرادة
القائمني علي املؤسسة .أما املدقق اال تربطه باملؤسسة رابطة التبعية ،بل هو شخص اين مستقل ،وخبري م ين حمايد ،ال
خيضع لسلطة إدارة املؤسسة ،وتنحصر م مته يف احص ما حتويه القوائم املالية من بيانات للتأكد من صحت ا وإبداء رأيه
ايما إذا كانت تلك القوائم املالية تظ ر بصدق نتيجة أعمال املؤسسة عن الفرتة املالية املعنية ،وتبني بعدالة حقيقة مركزها
املايل يف هناية تلك الفرتة .وميكن تشبيه العالقة ما بني املدقق احملاسب بتلك القائمة بني القاضي واحملامي إذ يشرتط يف
7
كل اريق اخللفية العلمية املتساوية ،ولكن يضاف إيل املدقق والقاضي احلياد واالستقالل واحلكم الشخصي.
ثانيا :ماهية األداء المالي
يعد مف وم األداء من املفاهيم اجلوهرية يف منشآت األعمال بصورة عامة واملنشآت االقتصادية بصورة خاصة،
ألنه ي دف إىل إعطاء صورة كاملة وشاملة عن سري أنشطت ا وأعماهلا على مستوى البيئة الداخلية واخلارجية.
 .1مفهوم األداء المالي:
يعرف األداء املايل على أنه":مدى مسامهة األنشطة يف خلق القيمة أو الفعالية يف استخدام املوارد املالية
8
املتاحة ،من خالل بلوغ األهداف املالية بأقل التكاليف املالية".
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كما يعرف على أنه " حماولة حتقيق املؤسسة األهداف املنتظرة مع ختفيض املوارد املستخدمة لتحقيق ذلك
9
األهداف ويشتمل مف ومي الفعالية والكفاءة".
كما يقصد باألداء املايل أيضا " مدى جناح املؤسسة يف استغالل كل املوارد املتاحة لدي ا من موارد مادية
10
ومعنوية أاضل استغالل وحتقيق األهداف املسيطرة من فرف اإلدارة".
أما تعريف الذي قدم من فرف Carla Mendozaو Pierre Beescosايلخص مف وم األداء يف البعدين التاليني مها:
الكفاءة
تعرب الكفاءة على العالقة النسبية بني املدخالت واملخرجات واليت تفسر كيفية إجناز العمل بالشكل املطلوب بإتباع
أاضل الوسائل واخليارات املوصلة لألهداف .وعليه ميكن تعريف الكفاءة بأهنا" متثل العالقة بني اجمل ودات املبذولة يف
استغالل املوارد والوسائل املستخدمة يف نشاط معني من ج ة ،واملنفعة احلقيقية اليت حتصل علي ا املؤسسة من ج ة أخرى.
الفعالية:
القدرة على بلوغ األهداف املسطرة وذلك م ما كانت اإلمكانيات املستخدمة يف ذلك.

11

 2مؤشرات األداء المالي:
يتوقف األداء املايل للمؤسسة االقتصادية على قدرهتا على إنشاء القيمة تبعا ألهداف النظرية املالية احلديثة وهذا
األخري ال يتحقق ،إال من خالل مؤشرات ميكن ا تقييم األداء املايل وال تكون هذه النسب ذات مدلولية يف التحليل ،إال إذا
مت مقارنت ا بنسب ذاهتا على مدار عدة سنوات سابقة ،للتعرف على التطور يف هذه النسب واجتاهات هذا التطور أو مقارنة
12
هذه النسب بالنسب املرجعية ،لتحديد درجة االحنراف أو املقارنة بالنسبة لنفس املؤسسات اليت تنتمي لنفس القطاع.
تعرف مؤشرات األداء املايل على أهنا " تعبري رياضي عن عالقة منطقية بني بندين أو أكثر من بنود القوائم
املالية املع ّدة عن ارتة معينة ويعرب عن ا بنسبة مئوية .كما يقصد هبا أيضا " :جمموعة من النسب املالية هتدف إىل

كشف عن نقاط القوة والضعف يف املؤسسة.13
و من مؤشرات األداء املايل جند من ا:

.1.2مؤشرات جودة األرباح :من بني أبرز مؤشرات جودة األرباح جند :
أوال :نسبة العائد على حقوق الملكية :تبني هذه النسبة العائد على حقوق امللكية من التداقات النقدية
من األنشطة التشغيلية وحتسب بالقانون التايل:
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نسبة العائد على حقوق الملكية = صايف التداقات النقدية من األنشطة التشغيلية /حقوق امللكية.
وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان ذلك مؤشرا إجيابيا على كفاءة الشركة يف حتقيق مسعة فيبة تداع
املستثمرين إىل اإلقبال على شراء أس م ا ،األمر الذي يؤدي إىل التأثري على أسعار أس م ا وبالتايل قيمت ا احملسوبة.
 2.2نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى صافي الدخل:
ويطلق على هذه النسبة مؤشر النقدية التشغيلي وتوضح هذه النسبة مدى قدرة أرباح الشركة على توليد تداقات
نقدية تشغيلية وكلما ارتفعت هذه النسبة ،اإن ذلك يشري إىل األداء اجليد للوحدة االقتصادية .وحتسب واقا القانون التايل:
نسبة التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية إلى صافي الدخل = صايف التداقات النقدية من

األنشطة التشغيلية  /صايف الدخل.14

 3.2نسبة العائد على األصول:
هتد ف هذه النسبة إىل قياس قدرة اإلدارة على حتقيق األرباح من األموال املتاحة هلا واخلاضعة لسيطرهتا
وهو بذلك يعكس اثر األنشطة التشغيلية واالستثمارية بالشركة .وحتسب بالقانون التايل:
نسبة العائد على األصول = النتيجة الصااية  /جمموع األصول.

15

 3مؤشرات المردودية:
تعرف املردودية على أهنا ذلك االرتباط بني النتائج والوسائل اليت سامهت يف حتقيق ا ،حيث حتدد مدى
16
مسامهة رأس املال املستثمر يف حتقيق النتائج املالية.
ويوجد نوعين من المردودية:

 املردودية االقتصادية . -املردودية املالية.

 1.3االقتصادية :يقيس هذا املؤشر مدى مسامهة كل وحدة نقدية من األصول االقتصادية يف توليد
نتيجة اقتصادية وذلك مبقارنة ما استثمرته املؤسسة من أموال .وحتسب بالقانون التايل :
المردودية االقتصادية= النتيجة االقتصادية /األصول االقتصادية.

17

 2.3مؤشر المردودية المالية :يقيس هذا املؤشر مدى قدرة املؤسسة على خلق عوائد مالية ،ويعترب مؤشرا هاما

بالنسبة للمسامهني ،ايما خيص زيادة األرباح وكذا س ولة اختاذ القرارات االستثمارية املالئمة .وحيسب بالقانون التايل:
مؤشر املردودية املالية= النتيجة الصااية  /األموال اخلاصة.

18
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 4مؤشرات المديونية:
تظ ر مؤشرات املديونية مدى مسامهة الديون سواء ممثلة يف االلتزامات قصرية األجل أو فويلة األجل يف
19
متويل أصول املؤسسة مقارنة مبسامهة املالك ومن هذه النسب:
 1.4نسبة االستقاللية المالية :تقيس هذه النسبة مدى مسامهة األموال اخلاصة يف متويل استثماراهتا
ذاتيا .وحتسب بالقانون التايل:
األموال الخاصة= األموال اخلاصة /جمموع الديون .وجيب أن تكون أكرب من 5,0
 2.4نسبة إجمالي الدين :تقيس هذه النسبة مدى متويل أصول وممتلكات املؤسسة من خالل الديون
الطويلة واملتوسطة األجل .وحتسب بالقانون التايل:
نسبة إجمالي الدين= جمموع الديون /جمموع األصول .كما جيب أن ال تزيد عن  %05من إمجايل موجوداهتا.
 3.4نسبة السيولة اآلجلة :هي نسبة يفحص ا البنك قبل منح أي قرض إضايف ،ألهنا متثل هامش
استدانة املؤسسة وحتسب بالقانون التايل:
نسبة السيولة اآلجلة= الديون الطويلة واملتوسطة اآلجل /األموال الدائمة وجيب أن تكون هذه النسبة أقل من الواحد.20
ثالثا :دراسة تحليلية لمدى مساهمة التدقيق في تفعيل األداء المالي لمؤسسة جو رويبة
هندف من خالل هذا احملور إىل دراسة مدى مسامهة التدقيق يف حتسني وتفعيل األداء املايل ملؤسسة جو
رويبة ،حيث قمنا بدراسة التدقيق احملاسيب للميزانية املالية ملؤسسة جو رويبة أوال وتدقيق مؤشراهتا املالية ثانيا ،وهذا
فيلة الفرتة املمتدة من  2502إىل غاية  ،2502ذلك حسب املعطيات املتاحة لنا.
.1التدقيق المحاسبي للميزانية المالية لمؤسسة جو رويبة:
يتضمن التدقيق احملاسيب للميزانية املالية ملؤسسة جو رويبة تدقيق كال اجلانبني من امليزانية ومها :جانب
األصول وجانب اخلصوم.
 .1.1تدقيق جانب األصول
عند تدقيق امليزانية املالية ملؤسسة جو رويبة اتبعنا اخلطوات الالزمة لتدقيق جانب األصول واملتمثلة يف:
إعادة حساب املؤشرات باألرقام من أجل التحقق من صحة األصول الثابتة ،وذلك مبطابقة اجملاميع احلسابات
الرئيسية وعمليات الرتصيد بدارت األستاذ.
التحقق من امللكية والتقييم.التحقق من الوجود احلقيقي لألصول.جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
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الفحص املستندي.اإلجراءات التحليلية  :مطابقة نتائج أرصدة وحسابات السنة األخرية من الدراسة مع السنوات املاضية.الجدول رقم ( :)1تدقيق األصول الثابتة لمؤسسة جو رويبة من  2112إلى غاية 2112
األصول

1111

1118

1113

1112

1112

االستخدامات الثابتة

2440688

1390913

4 553 849

553 103 5

5742539835

49,25%

58,20%

63,16%

%99,96

61,87%

4 594 800

5 482 583

7 209 674

8 340 205

9280392524

النسبة المئوية من

االستخدامات الثابتة
المجموع

المصدر  :من إعداد الباحثني باالعتماد على التقرير السنوي املايل ملؤسسة جو رويبة من  2012إىل غاية .2502

من خالل اجلدول أعاله ،نالحظ أن نسبة االستخدامات الثابتة ش دت ارتفاعا مستمر من  2502إىل
غاية  2500إذ قدرت نسبة الزيادة يف هذه السنوات بـ  ،% 05,01ويعود سبب ذلك إىل اقتناء مؤسسة جو

رويبة لتثبيتات مادية كاألراضي واملباين.

الجدول رقم ( :)2تدقيق األصول الجارية لمؤسسة جو رويبة من  2112إلى غاية 2112
األصول

2012

2013

1113

1112

1112

االستخدامات الجارية

2154112

2291645

2 655 825

3 037 647

3537852

46,88%

41,79%

36,83%

36,42%

38,12%

4 594 800

5 482 583

7 209 674

8 340 205

9 280 392

النسبة المئوية من
االستخدامات الجارية
المجموع

المصدر  :من إعداد الباحثني باالعتماد على التقرير السنوي املايل ملؤسسة جو رويبة من  2012إىل غاية 2502

من خالل نتائج معطيات اجلدول السابق نستنتج أن أصول (االستخدامات اجلارية) هلذه املؤسسة عرات
اخنفاضا حمسوس ،إذ قدرت نسبة االخنفاض سنة  2500بـ  %05,02مقارنة بسنة  2502وهذا مؤشر يدل
على حتسن إدارة االئتمان ملؤسسة جو رويبة يف بيع أصوهلا اجلارية يف ارتة زمنية قصرية ،لكن سنة  2502ارتفعت
نسبة االستخدامات اجلارية بـمعدل ففيف  %0,5ويعود السبب يف ذلك إىل زيادة عدد زبائن املؤسسة مببلغ
 2060005212دج سنة  2502مقارنة بـ 0266060510دج سنة .2500
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
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الجدول رقم ( :)3تدقيق الخزينة لمؤسسة جو رويبة من  2012إلى غاية2112
األصول

2012

2013

1113

1112

1112

الخزينة

182 862

174 364

226 129

240 206

121 221

%

3,97%

3,18%

3,13%

2,88%

1,30%

المجموع

4 594 800

5 482 583

7 209 674

8 340 205

9 280 392

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على التقرير السنوي املايل ملؤسسة جو رويبة من  2012إىل غاية 2502

مت تدقيق مبالغ خزينة مؤسسة جو رويبة من خالل قوائم ا املالية وتقارير أنشطت ا التسيريية من  2502إىل
غاية  ،2502امن خالل تدقيق مبالغ القيم اجلاهزة (اخلزينة) هلذه املؤسسة ،تبني لنا أن مؤشر السيولة النقدية
اجلاهزة يف اخنفاض مستمر ،إذ قدر سنة  2502بـ  %6,15بينما سنة  2502سجل معدل  0,65 %وهذا
يدل أن املؤسسة مل حتسن تسيري نشاف ا عامة وخزينت ا بصفة خاصة.
.2.1تدقيق جانب الخصوم:
مت تدقيق األموال اخلاصة ملؤسسة جو رويبة من خالل:
 االستعانة بالتقارير الواردة يف القوائم املالية واملتمثلة يف كل من  :امليزانية ،جدول حساب النتائج جدولتداقات اخلزينة واملالحق الصادرة عن جملس إدارة مؤسسة جو رويبة.
 التدقيق يف احلسابات املالية من خالل حساب املؤشرات املالية ذات العالقة.الجدول رقم ( :)4تدقيق جانب الخصوم لمؤسسة جو رويبة من  2112إلى غاية 2112
الخصوم

2012

2013

1113

1112

1112

األموال الخاصة

1 585 472

1 754 898

1 981 115

2 068 197

2 072 066

نسبة األموال الخاصة من المجموع

34,50%

32%

27,47%

24,79%

22 ,32%

الديون الطويلة األجل

828 821

1 506 577

2 682 150

3 131 159

2 922 690

نسبة الديون الطويلة األجل

18,03%

27,47%

37,20%

37,54%

31 ,49%

الديون قصيرة األجل

2 180 506

2 221 108

2 546 409

3 140 849

4 285 636

نسبة الديون قصيرة األجل

47,45%

40,51%

35 ,31%

37,65%

46,17%

المجموع

4 594 800

5 482 583

7 209 674

8 340 205

9 280 392

المصدر :إعداد الباحثني باالعتماد على التقرير السنوي املايل ملؤسسة جو رويبة من  2012إىل غاية 2502
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
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الفواكه جو رويبة"

د .خيضر خنفري و بورنيسة مريم

من خالل معطيات اجلدول السابق نالحظ أن نسبة األموال اخلاصة إىل إمجايل اخلصوم ملؤسسة جو رويبة يف
اخنفاض مستمر ،إذ قدرت نسبت ا سنة  2502بـ ،%60,05لتنخفض بذلك إىل  %22,62سنة  ،2502اي
اخنفضت مبعدل  %02,01من  2502إىل غاية  ،2502وهذا راجع إىل اخنفاض صايف الدخل للمؤسسة.
أما ايما خيص الديون الطويلة واملتوسطة األجل ،انالحظ أهنا ش دت زيادة قدرت بـ %01,00فيلة الفرتة
املمتدة من  2502إىل غاية  2500وهذا راجع إىل زيادة اقرتاض املؤسسة فيلة هذه الفرتة ،نتيجة توسيع استثماراهتا
وزيادة نشاف ا االستثماري ،ناهيك عن حتميل الضرائب لسنوات إىل غاية سنة  ،2500أين مت التخلص من تراكم
الضرائب وتسديدها كلية إىل مصلحة الضرائب .أما سنة  2502اش دت تراجع هلذا النوع من الديون مبعدل %2
وذلك دليل على تسديد نسبة معتربة من الديون الطويلة واملتوسطة إىل املقرضني ،مما يدل على حتسن سياست ا املالية
مقارنة بالسنوات السابقة .أما الديون القصرية األجل ،انالحظ أهنا عرات تذبذبا من سنة ألخرى ،اأحيانا ترتفع
واحيانا تنخفض وذلك بسبب زيادة عدد املوردين.حيث مت تدقيق الديون قصرية األجل واقا ملا يلي:
 فلب الكشوف اخلاصة بأمساء احلسابات الشخصية للموردين للمواد األولية للمشروبات. مطابقة كشوف مؤسسة جو رويبة مع حساب إمجايل املوردين ،ودارت املشرتيات. التأكد من أن مجيع الفواتري اخلاصة باملشرتيات قد أدخلت إىل املخازن..2.3تدقيق المؤشرات المالية لمؤسسة جو رويبة:
بعد تدقيق عناصر امليزانية املالية املختصرة قمنا بتدقيق بعض املؤشرات املالية لألداء املايل ومشلت كل من
مؤشرات املردودية ،مؤشرات جودة األرباح ومؤشرات املديونية.
 1.2.3تدقيق مؤشرات جدوة األرباح:
الجدول رقم ( :)5تدقيق مؤشرات جودة األرباح لمؤسسة جو رويبة من  2112إلى غاية 2112
البيان

2012

2013

1113

1112

1112

نسبة العائد على حقوق الملكية

%35,93

%15,53

%39,53

%5,16

%5,93

%36,95

%35,93

%33,63

%3,63

%9,03

%3,60

4,17%

4,31%

2,26%

14,08%

نسبة التدفقات النقدية من األنشطة
التشغيلية إلى صافي الدخل
مؤشر العائد على األصول

المصدر :إعداد الباحثني باالعتماد على التقرير السنوي املايل ملؤسسة جو رويبة من  2502إىل غاية .2502
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
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من خالل معطيات اجلدول السابق ،نستنتج أن مؤشرات العائد على حقوق امللكية ومؤشر التداقات
النقدية من األنشطة التشغيلية إىل صايف الدخل للمؤسسة حمل الدراسة يف تذبذب مستمر ،اعامل االخنفاض أو
الزيادة من سنة ألخرى يرجع بدوره إىل تزايد أو اخنفاض النتيجة الصااية للمؤسسة.
كما نستنتج أن مؤشر العائد على األصول ملؤسسة جو رويبة ش د هو األخر تذبذبا فيلة الفرتة املمتدة
من  2502إىل غاية  ،2500يف حني سنة  2502سجل املؤشر معدل  %00,51وهي اعلى نسبة سجلت ا
املؤسسة فيلة اخلمس السنوات حمل الدراسة ،وذلك راجع إىل زيادة النتيجة الصااية للمؤسسة سنة  .2502كما
نستنتج أيضا أن مؤشرات جودة األرباح مل تقيم من فرف املدقق الداخلي فيلة ارتة الدراسة ،مما أدى إىل تذبذب
وعدم انتظام رحبية مؤسسة جو رويبة على فول ارتة الدراسة.
 2.2.3تدقيق مؤشرات المردودية:
الجدول رقم ( :)2تدقيق مؤشرات المردودية لمؤسسة جو رويبة من  2112إلى غاية 2112
البيان
مؤشر المردودية االقتصادية

1111

1118

1113

1112

1112

-14,83%

8,28%

47,95%

13,18%

17%

مؤشر المردودية المالية

3,66%

13,04%

15,69%

9,13%

6,30%

المصدر :إعداد الباحثني باالعتماد على التقرير السنوي املايل ملؤسسة جو رويبة من  2502إىل غاية .2502

من خالل اجلدول أعاله ،نالحظ أن املردودية االقتصادية ملؤسسة جو رويبة خالل سنة  2502سجلت
نتيجة سالبة وهذا بسبب اخنفاض نسبة اهلامش االقتصادي ملؤسسة جو رويبة واملرتبط بدوره باخنفاض رقم
األعمال يف نفس السنة.
لكن ا سرعان ما ارتفعت سنيت  2506و ،2500وهذا راجع إىل حتسن مبيعات املؤسسة يف هاتني
السنتني ،اما سنة  2500اش دت اخنفاض قدر بـ  % 60,55مقارنة بسنة  2500وذلك بسبب زيادة
احتياجات رأس املال العامل لالستغالل يف تلك السنة مقارنة بسنة  ،2500لكن مردوديت ا االقتصادية سنة
 2502ش دت ارتفاع مبقدار  %0وذلك نتيجة تغطية دورهتا االستغاللية ملواردها القصرية األجل مع تسجيل
هامش أمان سنة  .2502لكن على العموم تبقى مدى مسامهة كل وحدة نقدية من األصول االقتصادية يف
توليد نتيجة اقتصادية ضعيفة مقارنة حبجم نشاط املؤسسة حمل الدراسة.
أما ايما خيص املردودية املالية للمؤسسة حمل الدراسة ،انالحظ أهنا ش دت تذبذبا فيلة اخلمس السنوات
حمل الدراسة اأحيانا تنخفض وأحيانا ترتفع ،لكن يف السنوات األخرية ( 2500و )2502عرات تراجعا وهذا
راجع إىل اخنفاض النتيجة الصااية للمؤسسة.
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112
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لذلك جيب إعادة النظر يف سياسة استثمارها للموارد املالية ،مع األخذ بعني االعتبار لبيئت ا الداخلية واخلارجية.
حيث الحظنا أن سياسة تقييم املردودية املالية واالقتصادية من فرف املدققني الداخليني ملؤسسة جو رويبة مل تكن
اعالة خاصة ايما يتعلق بتقييم استثماراهتا ،كما أنه مل يقدم توصيات لإلدارة العليا بشأن إعادة النظر يف السياسة
التمويلية ألصوهلا ،جل هذه األسباب وغريها أدت إىل اخنفاض أداء املؤسسة خالل ارتة الدراسة.
 3.2.3تدقيق مؤشرات المديونية
الجدول رقم ( :)7تدقيق مؤشرات المديونية لمؤسسة جو رويبة من  2112إلى غاية 2112
البيان

1111

1118

1113

1112

1112

مؤشر االستقاللية المالية

%16,50

%13

%35,65

%36,59

%33,13

مؤشر إجمالي الدين

%95,69

68%

72,52%

75,20%

77,67%

المصدر :إعداد الباحثني باالعتماد على التقرير السنوي املايل ملؤسسة جو رويبة من  2502إىل غاية 2502
نستنتج أن مؤشرات املديونية وباألخص مؤشر االستقاللية املالية ملؤسسة جو رويبة يف اخنفاض مستمر ؛
حيث قدرت نسبة االستقاللية املالية سنة  2502بـ  %60,05لتنخفض بعد ذلك إىل  %22,62سنة
 ،2502وهذا دليل على أن مؤسسة جو رويبة ليست مستقلة مالية وأهنا متول استثماراهتا ( اصوهلا الغري اجلارية )
بغري فاقت ا املالية الذاتية وإمنا بالقروض الطويلة واملتوسطة األجل ،األمر الذي ال يعزز من االستقاللية املالية
ملؤسسة جو رويبة خالل الفرتة حمل الدراسة.
أما مؤشر إمجايل الدين اعرف ارتفاعا حمسوسا فيلة السنوات حمل الدراسة ،إذ قدر سنة  2502بـ
 ،%20,01اما سنة  2502اسجل معدل  ،%55,25وهذا يعين أن املؤسسة حمل الدراسة تسدين من الغري (
البنوك) لتمويل دورهتا االستثمارية وهذا ما يعزز نتائج مؤشر االستقاللية املالية ملؤسسة جو رويبة ،اليت تأكد بأن
املؤسسة ليست مستقلة مالية.
وعليه نستنتج أن مدقق أو مدققي مؤسسة جو رويبة مل يسامهوا بشكل اعال يف حتسني وتسيري جناعة
األموال اخلاصة للمؤسسة فيلة السنوات حمل الدراسة ،حيث مل يتجلى دور التدقيق احملاسيب يف حتليل مردودية
وأرباح املؤسسة أو باألحرى النتائج املالية للمؤسسة حمل الدراسة ،كما نستنتج غياب التشخيص الدقيق (التحليل،
املتابعة واملراقبة) لألداء املايل ملؤسسة جو رويبة ،مما جعل ا متول دوراهتا االستثمارية على مر اخلمس السنوات حمل
الدراسة بغري مواردها املالية الذاتية.
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الخاتمة
حاولنا من خالل هذه الدراسة التطرق إىل أهم املفاهيم الرئيسية للتدقيق ،األداء املايل ومؤشراته املالية
واملتمثلة يف كل من مؤشرات الرحبية ،مؤشرات املردودية ومؤشرات املديونية ،حيث قمنا بدراسة مدى مسامهة
التدقيق يف حتسني األداء املايل ملؤسسة جو رويبة املتواجدة مبنطقة رويبة ( اجلزائر) ،وبعد إجراء دراسة تطبيقية
توصلنا إىل جمموعة من النتائج املوجزة يف النقاط التالية:
 نستنتج أن التدقيق ساهم يف تقييم وتشخيص احلالة املالية أو باألحرى األداء املايل ملؤسسة جو رويبة،امن خالل دراستنا ملدى مسامهة التدقيق يف حتسني األداء املايل ملؤسسة جو رويبة ،تبني لنا أن التدقيق ساهم يف
حتليل الوضعية املالية ملؤسسة جو رويبة على مدار اخلمس سنوات.
 نستنتج أن مؤسسة جو رويبة غري مستقلة ماليا ،كوهنا تسدين من الغري لتمول استثماراهتا بالديون الطويلةواملتوسطة األجل ،األمر الذي قد يعرض ا لتحمل تكاليف إضااية ( الفوائد) وإذا استمرت على نفس األداء اإهنا
حتما ستقع يف مشاكل مالية عدة وستكون عرضة خلطر العسر أو الفشل املايل مستقبال.
 مسح التدقيق احملاسيب ملؤسسة جو رويبة يف حتليل النتائج واظ ار جوانب القوة والضعف ،اليت اكتشفتعند اجناز األنشطة داخل مؤسسة جو رويبة.
 عدم كفاءة إدارة االئتمان ملؤسسة جو رويبة يف حتويل أصوهلا اجلارية إىل سيولة نقدية. غياب النظرة االستشرااية للمدققني الداخليني ملؤسسة جو رويبة يف تسيري استثمارات املؤسسة ،تش دزيادة غري مدروسة.
التوصيات :فإننا نوصي بما يلي:

 إعادة النظر يف إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة يف مؤسسة جو رويبة وحتسني جوانب الضعف، -االستعانة مبكاتب االستشارة والدراسات والتدقيق اخلارجيني عن املؤسسة لدراسة أداءها املايل وتصحيح

االحنرااات،
 ضرورة تكوين املدققني الداخليني وبصفة مستمرة ملساعدهتم على متابعة املستجدات احلاصلة يف م نة التدقيق، تكثيف الزيارات امليدانية من فرف املدقق الداخلي ملؤسسة جو رويبة، التنازل عن بعض االستثمارات وحتويل ا إىل سيولة لكي تتفادى االقرتاض من املؤسسات البنكية. -االستعانة باملؤشرات املالية احلديثة للتنبؤ بالفشل املايل للمؤسسات.
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الملخص
يعترب التدقيق التسويقي أو ما يسمى باملراجعة التسويقية عملية أساسية تسبق التخطيط التسويقي واإلعداد
لالسرتاتيجية فضال عن كونه يعترب من األساليب املهمة ملراقبة األنشطة التسويقية.
وهتدف هذه الدراسة حملاولة املعرفة مبوضوع التدقيق التسويقي وإبراز خمتلف أنواعه ،خطواته وعملياته،
والذي جيب تطبيقه يف مجيع املؤسسات وخصوصا ذات الطابع اإلنتاجي ،ألن من شأن ذلك الكشف عن
األخطاء املوجودة يف املؤسسة ،مما يساعد مسؤويل املؤسسة بصفة عامة ومسؤويل التسويق بصفة خاصة على
تقليل االحنرافات واألخطاء وتعديلها.
الكلمات المفتاحية :التدقيق التسويقي ،التخطيط التسويقي ،األنشطة التسويقية.
Abstract
Marketing audit is an essential process that precedes marketing planning and preparation
of the strategy as well as being an important method to monitor marketing activities.
The aim of this study is to try to know the concept of marketing audit and to highlight
it’s various types, steps and processes, which should be applied in all institution, especially of
the productive nature, because this would expose the dangers within the institution, which
helps responsible to reduce deviation and errors and adjust the gaps.
Key words: marketing audit, marketing planning, marketing activities.
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مقدمة
التسويق عبارة عن جمموعة من النشاطات اليت تقوم هبا املؤسسة أو إدارة التسويق من دراسة البيئة التسويقية
صياغة أهداف املؤسسات ،حتديد السوق املستهدف ،تصميم املزيج التسويقي ووضع السياسات والربامج
التسويقية ومراقبة األداء التسويقي ،ومن ضمن مهامها أيضا القيام بالتدقيق أو ما يسمى باملراجعة التسويقية اليت
تعترب اإلجابة على تقييم املمارسات التسويقية ،إذ أن التدفقات الدورية لألنشطة املؤسسة املختلفة هي صفة
مالزمة للمؤسسات الناجحة .كما وال تقل حاجات املؤسسات إىل التدقيق التسويقي عن األنواع األخرى من
التدقيق ،كالتدق يق احملاسيب أو التدقيق االجتماعي بل تكون احلاجة إليه أكرب بسبب التغريات البيئية اليت تنعكس
آثارها على أهداف املؤسسة واسرتاتيجياهتا بصورة سريعة ومستمرة.
وعلى ضوء ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية :كيف يمكن للتدقيق التسويقي أن يساهم في تحقيق
أهداف اإلدارة التسويقية بشكل خاص والمؤسسة بشكل عام؟
.1
.1
.3

ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا بصياغة األسئلة الفرعية التالية:
ماذا نقصد بالتدقيق التسويقي؟
فيما تتمثل أنواع وخطوات التدقيق التسويقي؟
كيف يتم تطبيق عملية التدقيق التسويقي؟

وكإجابة أولية هلذه التساؤالت قمنا بصياغة الفرضية التالية:
تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية تتمثل يف أن التدقيق التسويقي هو فكرة جديدة ومنهجية مميزة جدا
تتصف بدرجة عالية من التعقيد وهو عبارة عن عملية نظامية مستقلة لكافة أو بغض عمليات التسويق والغرض
األساسي من هذه املراجعة التسويقية هي تقدمي اقرتاحات ،أو التعرف إىل النظرة املستقبلية للمؤسسة ،أو هي
اختيار نظامي ألهداف واالسرتاتيجيات التسويقية ملؤسسة.
أهمية الدراسة
تنبع أمهية الدراسة من أمهية املوضوع التدقيق التسويقي حبد ذاته ،حبيث سيتم إبراز مفهوم التدقيق التسويقي والية
استخدامه ،كم أنه سيتم الكشف عن أمهية تطبيق التدقيق لتسويقي يف املؤسسات وكيف ميكن له من مساعدة يف
التعرف إىل املوارد التسويقية املتاحة لتحقيق األهداف املطلوبة وذلك من خالل الكشف عن القصور وحتديدها.
ولإلملام جبوانب املوضوع قمنا بتقسيم دراستنا هذه إىل:
احملور األول اإلطار املفاهيمي للتدقيق التسويقي.
احملور الثاين :التدقيق التسويقي :األنواع واخلطوات.
احملور الثالث :عمليات التدقيق التسويقي.
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أوال-اإلطار المفاهيمي للتدقيق التسويقي
التدقيق كلمة مشتقة من اللغة الالتينية وتعين الشخص الذي يتحدث بصوت عال و قد نشأت هذه املهنة
منذ القدم ،إذ أن الفراعنة يف مصر و اإلمرباطوريات القدمية يف بابل ،وروما و اليونان كانوا يتحققون من صحة
احلسابات عن طريق االستماع إىل املدقق يف الساحات العامة حول اإليرادات و املصروفات .كما أن مواسم احلج
كانت فرصة لعرض حسابات الوالة وتدقيقها يف ضوء الشريعة اإلسالمية ،علما أن التدقيق يف ذلك الوقت كان
يشمل املراجعة الكاملة (،) % 011وكان غرضه الرئيسي اكتشاف الغش و اخلطأ وحماسبة املسؤولني عنها .وقد
خلصت أهداف التدقيق يف ذلك الوقت مبقولة (هو ألجل من نزاهة األشخاص املسؤولني عن األمور املالية).ورغم
التطور الذي حصل يف الصناعة والتجارة والزيادة يف أنشطة الشركات وخصوصا بعد الثورة الصناعية وازدياد
الفجوة ما بني املالكني واإلدارة وتطور النظام الضرييب نالحظ أن اهلدف الرئيسي لتدقيق مل يتغري و هو اكتشاف
اخلطأ والغش ،ولكن التغري املهم الذي طرأ يف الفرتة اعرتاف و الرغبة بوجود احلاجة إىل تدقيق القوائم احملاسبية من
قبل شخص مستقل وحمايد.
ومن هنا مت تعريف التدقيق بأنه "فحص ألنظمة الرقابة الداخلية و البيانات ،واملستندات ،واحلسابات،
والدفاتر اخلاصة بالوحدة االقتصادية حمل التدقيق فحصا انتقادا منظما بقصد اخلروج برأي فين حمايد عن معىن
داللة القوائم املالية عن ا لوضع املايل لتلك الوحدة يف هناية فرتة زمنية معلومة ومدى تصورها لنتائج أعماله من ربح
أو خسارة عن تلك الفرتة.1
1.1

مفهوم التدقيق التسويقي

يرجع تاريخ ظهور التدقيق التسويقي يف أدبيات التسويق إىل سنة  ،0191و يف ذلك الوقت مت تعريف
التدقيق التسويقي كتقسيمات مربجمة ،والتقييم النقدي الذي ميكن من حتقيق األهداف و السياسات املسطرة،
.
ومصمم ألجل حتديد الفرص ونقاط الضعف و الوقاية
وتوجد عدة تعاريف للتدقيق التسويقي نذكر منها:
-

يعرفه  lancaster,massing hainبأنه" مراجعة نظامية مستقلة مهمة غري متحيزة لكافة أو

-

وعرفها النجار "بأهنا اختبار املركز التسويقي للمؤسسة ،وقياس درجة حتقيق األهداف التسويقية

بعض العمليات التسويقية منها و األهداف الرئيسة ،و السياسات ،و العمليات ،والربامج و األداء التسويقي".
وحتديد األهداف يف اخلطة التسويقية و تقييم األداء و النتائج ،ووسائل الرقابة على عملية تنفيذ اخلطة".3
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-

وعرف كوتلر املراجعة التسويقية بأهنا " عملية منهجية شاملة ،مستقلة وفحص دوري لبيئة

التسويقية للمؤسسة ،األهداف ،و االسرتاتيجيات ،واألنشطة هبدف حتديد املشاكل و الفرص و التوصية خبطة
عمل لتحسني األداء التسويقي للمؤسسة".4
-

عرفها  wildبأهنا" تقييم نظامي نقدي غري متحيز جلميع أنشطة التسويق فيما يتعلق باألهداف

والسياسات و االفرتاضات اليت قامت عليها وكذلك التنظيم ،و األفراد ،و األساليب واإلجراءات اليت تستخدم يف

تنفيذ السياسات وبلوغ األهداف".5


وتتمثل أمهية التدقيق التسويقي فيما يلي:6

-0

يسهم يف تشخيص االحنرافات التسويقية.

-2
جتابه املؤسسة.
-3

وضع احللول املناسبة على أسس علمية وموضوعية يف معاجلة احلالة أو املعضلة التسويقية اليت
يسهم التدقيق التسويقي يف تقييم كفاءة و فاعلية األنشطة التسويقية للمؤسسة.

تعد عملية التدقيق التسويقي من األمهية ليست فقط لتحديد و تعليق الواجبات و املسؤوليات
-4
اليت تؤدي باملؤسسة على حنو جيد ،ولكن تساهم يف بيان جوانب الفشل و عدم النجاح يف املؤسسة وتعد مسة
من مسات املؤسسات الفاعلة.


وتتجسد األهداف الرئيسية لعملية التسويق يف النقاط التالية:

-0

يساعد التدقيق التسويقي املؤسسات يف عملية تقييم أدائها واختاذ القرارات التصحيحية الالزمة

وذلك من خالل مجع البيانات و املعلومات الالزمة عن البيئة التسويقية واألسواق و املنافسني و العوامل املؤثرة يف
اسرتاتيجية املؤسسة.
-2

يساعد يف تشخيص عناصر القوة و الضعف للمؤسسة ،إذ أن تشخيص عناصر القوة يساعد

املدقق يف اكتشاف فرص املؤسسة الغري مستغلة بشكل صحيح ،أما تشخيص عناصر الضعف فيساعد املدقق يف
كتابة تقريره عن الطريقة اليت ميكن للمؤسسة من خالهلا جماهبة هذه النقاط و العمل على جتاوزها.
يعزز من قدرة املؤسسة على تقدمي منتجات خمتلفة اليت تليب حاجات و رغبات الزبائن وفقا
-3
ملفهوم التسويقي الذي تراه املؤسسة مناسبا و ذات منفعة للطرفني.
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كما أن هناك أربع خصائص أساسية ملراجعة أو التدقيق التسويقي حسب أبو فارة ()2110

-1

الشمولية  :إذ أنه يغطي كل جوانب العملية التسويقية ،من أهداف ،و اسرتاتيجيات ،وتنظيم

تعرب عن املفهوم الكامل هلا:7

ونظم ،وإنتاجية ،ووظائف و بيئة ،لكن هذا ال ينفي أن عملية املراجعة تتم على مستوى أضيق أي أهنا قد ال تشمل
كل اجلوانب التسويقية ،وذلك حسب األهداف املسطرة خالل املراجعة مثال :مراجعة نشاط أو اإلعالن أو التوزيع.
-1

االستقاللية :إن الطرف الذي ينفذ عمليات املراجعة (سواء أكان فردا أم فريقا) ينبغي أن يكون

مستقال أثناء أداء مهامه بكل موضوعية و نزاهة مع معرفته الدقيقة مليدان التسويق ،أي ال عالقة له بالنشاط
/األنشطة اليت جيري تدقيقها .إن األصوات اليت تنادي بتطبيق الذايت لنشاط (إجابة املدير للنشاط على قائمة
أسئلة فاحصة على التأكد من بلوغ الغايات) ،تتجاهل أن املوضوعية ستفقد بسبب عدم توفر خاصية االستقاللية
فيؤدي بالنتيجة إىل تدقيق غري موثوق وغري صادق.
-3

النظامية :إن عملية املراجعة التسويقية جتري بصورة نظامية مبعىن أن ال ينفذ بصورة عشوائية

-3

الدورية :ينبغي أن تكون املراجعة التسويقية دوريا ،من غري أن تكون املؤسسة قي وضعية حرجة أو

وهذا ال يعين أن تطبيق املراجعة عشوائيا لن يقود إىل نتائج و مقرتحات مهمة ،إمنا فاعليتها تتحقق بشكل أفضل
بكثري عندما يتم توحيد خطوات التشخيص بشكل منهجي كما هو احلال يف التدقيق احملاسيب العام ،وللتأكد من
أن التدقيق التسويقي جيري بصورة نظامية ،فينبغي أن يعتمد الطرف ملراجع خطة خطوة – خبطوة.
يف أزمة لتسويق منتجاهتا ،وهذا ملعرفة كيفية سري هياكلها الداخلية مما يستدعي حتسينها ،وتقوية فعالية وظيفة التسويق.
وكما اقترح البكري ( )2112أن خصائص نظام التدقيق التسويقي الناجح تتمثل يف:8
-0
أكثر تعقيدا.

املالئمة لطبيعة نشاط املؤسسة وحجمها ،فكلما كانت املؤسسة كبرية كان نظام الرقابة فيها

-2

املرونة لغرض التكييف مع املتغريات البيئية الداخلية و اخلارجية ملؤسسة.

-3

وضوح ودقة البيانات و املعايري املستخدمة من القائمني على نظام الرقابة يف املؤسسة.

-4

التحديد املبكر الحنرافات و املعاجلة السريعة لتنفيذ اخلاطئ للحظة حنو حتقيق أفضل األهداف.

-9

جعل اإليرادات املتحققة من نظام التدقيق أكرب من نفقاته.
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وأكدت دراسة ) ) kloudova,2005على  222مؤسسة شيكيه أن التدقيق التسويقي الذي يتم من خارج
املؤسسة أكثر تعقيدا منها يف الداخل كما أكدت على أمهية وجود استمرارية و دورية يف عملية التدقيق التسويقي
يف املؤسسات.
ثانيا -التدقيق التسويقي:األنواع و الخطوات
التدقيق التسويقي أو املرجعة التسويقية هلا عدة أنواع من حيث النشاط ،ومن حيث الوقت ،كما أن
التدقيق التسويقي جيب أن يتبع عدة مراحل وفيما يلي عرض لكل من األنواع و املراحل:
1.1

أنواع المراجعة التسويقية ومجاالتها:

هناك عدة تقسيمات ملراجعة نذكر من بينها:9


المراجعة من حيث النشاط :لقد قسم  crispنقال عن  rokeو آخرين ( )0112املراجعة

التسويقية إىل ما يلي:

 1.1.1المراجعة األفقية :حسب هذا النوع جتري مراجعة األنشطة التسويقية ،مع تأكيدات خاصة على
األمهية النسبية لبعض األنشطة وهنا تتم مراجعة اجملاالت الستة للمراجعة التسويقية اليت أشار إليها "."kotler
 1.1.1المراجعة العمودية :وتعين بفحص نشاط تسويقي حمدد أو أكثر إذ تتم مراجعته بصورة كاملة أي

انه تتم مراجعة واحدة من اجملاالت الستة ملراجعة التسويقية ،أو جزء أو أجزاء من واحد أو أكثر منها.


المراجعة من حيث الوقت :يف إطار املراجعة من حيث الوقت ما يلي:

 3.1.1المراجعة المستمرة :املراجعة اليت يقوم هبا املدقق بالشكل الدوري،باإلضافة إىل املراجعة اليت يقوم هبا

يف هناية العام ،عند غلق الدفاتر(أعمال هناية السنة).وهي" عبارة عن تقييم متواصل لعمال املؤسسة ،حسب الوظائف
املوجودة واملرتبطة بكل مصلحة من مصاحل املؤسسة"،فهو تقييم يعطي صورة لعمل املؤسسة بشكل منتظم دوري.
 3.1.1المراجعة النهائية :اليت تأيت بعد رصد احلسابات و غلق الدفاتر ،ووضع جدول احلسابات و
النتائج (مراجعة حماسبية)،واستخراج األرباح واخلسائر ،ووضع امليزانية اخلتامية ،تتمثل هذه املراجعة بالتدقيق
احملاسيب أكثر منه بالتدقيق للوظائف األخرى للمؤسسة ،وهذا ما جيعل من ميزانية املراجعة النهائية عدم استطاعة
املوظف أو العامل إضافة أو حذف أي شيء من الدفاتر و املستندات احملاسبية للمؤسسة.
و لتتم عملية التدقيق التسويقي يصفه ناجحة و فعالة فإهنا تتم عرب خطوات متسلسلة و منظمة.
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 1.1خطوات التدقيق التسويقي:
يتبع التدقيق التسويقي اإلجراء البسيط املكون من ثالث خطوات تتمثل فيما يلي:10
 1.1.1تحديد األهداف و النطاق الزمني :تستدعي اخلطوة األوىل إىل عقد اجتماع بني مسؤويل

املؤسسات واملدقق التسويقي لكي يتم فحص واستكشاف طبيعة األنشطة التسويقية ،والقيمة املرجوة و احملتملة
من خالل القيام بعملية التدقيق التسويقي و التوصل التفاق حول األهداف ،و التغطية النقدية،ومصادر البيانات،
ومنوذج التقرير والفرتة الزمنية للتدقيق.
 1.1.1جمع البيانات :يتم إنفاق جزء أكرب من وقت املدقق ،وهنا حنن بصدد التكلم عم مدقق واحد،

ألن فريق التدقيق عادة ما يشارك عندما يكون املشروع كبريا ،حبيث جيب إعداد خطة تفصيلية عن الشخص الذي
ستقوم مبقابلته ،األسئلة اليت سيتم توجيهها ووقت ومكان االتصال....وحبيث يتم االحتفاظ بوقت التدقيق و
التكلفة إىل حد أدىن وجيب كتابة التقارير اليومية و مراجعتها حبيث يتمكن الفرد أو الفريق من حتديد مناطق
جديدة حتتاج إىل استكشاف بينما ال يزال يتم يف مجع البيانات.
 3.1.1إعداد وتقديم التقرير :سوف يقوم مدقق التسويق بتطوير استنتاجات مبدئية يف وقت حصوله
على البيانات وان ال بد أن يقابل مسؤويل املؤسسة مرة أو مرتني قبل انتهاء من عملية مجع البيانات لتوضيح بعض
النتائج األولية ملعرفة ردود األفعال واالقرتاحات.وعندما تنتهي مرحلة مجع البيانات يقوم مدقق التسويق بإعداد
املالحظات لتقدمي عرض بصري و شفهي إىل مسؤول الشركة .
والشكل املوايل يوضح خطوات التدقيق التسويقي
الشكل رقم ( : )1خطوات التدقيق التسويقي
إعداد التقارير والعرض
التقدمي

معاجلة البيانات

االتفاق على األهداف
والنطاق الزمين والنهج

Source :kamil vana,lubicacerna,opcit,p132.
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ثالثا عناصر التدقيق التسويقي و عملياته.
و تقتضي عملية تدقيق الربامج التسويقي الضرورة لتحديد املكونات األساسية اليت تنصب عليها عملية

التدقيق وصوال إىل الربامج التسويقية اليت ينطوي عليها كل مكون من مكونات التسويق.11
 1.3عناصر التدقيق التسويقي
وتتكون عناصر التدقيق التسويقي فيما يلي:12
0.3

مراجعة البيئة التسويقية الخارجية:تتكون البيئة التسويقية من البيئة الداخلية و اخلارجية.بالنسبة

للبيئة الداخلية (عناصرها األساسية هي:وظائف اإلنتاج،و العمليات و املوارد البشرية،واملالية،والبحث و التطوير) فانه ال
جيري تدقيقها ضمن عملية التدقيق التسويقي ،بل جيري تدقيقها ضمن عمليات تدقيقية أخرى تندرج حتت التدقيق
الوظيفي،أما مراجعة البيئة اخلارجية فهي التشخيص اخلارجي والذي يقرتب كثريا من نظام املعلومات التسويقي ،و ألنه
يأخذ بعني االعتبار املعلومات اليت مصدرها نظام االستخبارات التسويقي ،أو البحوث التسويقية ،وتشمل مراجعة البيئة
اخلارجية كال من حتليل احمليط الكلي اخلارجي،أال وهو السوق الذي تعمل ضمنه املؤسسة.
2.3

مراجعة اإلستراتجية التسويقية :يرى كوتلر وآخرين ( )0122أن مراجعة اإلسرتاجتية التسويقية

هي "تدقيق شامل ومنظم ودوري إلدارة موارد التسويق ،ويشمل هذا التدقيق مراجعة شاملة لألهداف و
االسرتاجتيات و السياسات ،الربامج و األنشطة املتبعة اليت صيغت يف إدارة التسويق قصد التعرف على نقاط القوة
و الضعف يف تلك اإلسرتاجتية أو يف تنفيذها ،أي يف إدارة األنشطة التسويقية ،بغية وضع التوصيات الالزمة
لتحسني أداء املؤسسة االسرتاجتي يف جمال التسويق"وتتمثل أمهية اإلسرتاجتية التسويقية يف رفع كفاءهتا.
3.3

مراجعة التنظيم التسويقي :و تكون مراجعته هنا هبدف التأكد من مالئمة و فعالية التنظيم

لتحمل األعباء التسويقية و حتقيق األهداف التسويقية ،وأهم اجملالت اليت تشملها املراجعة هنا هي :اهليكل

التنظيمي املسؤوليات والسلطات الرئيسية ،العالقات الرئيسية و التنسيق التنظيمي ،املبادئ التنظيمية اليت تتم
مراجعتها لقيادات و املناصب اإلدارية ،ومدى مناسبتها ملواقعها.
4.3

مراجعة األنظمة التسويقية :املراجعة التسويقية هنا حسب ما أشار إليه كوتلر و آخرون

( )0122يف مقاهلم " " the marketing audit comes of ageو اختبار خمتلف األنظمة املستعملة يف مجع
املعلومات التخطيط و مراقبة النشاط التسويقي وعزز هذا الرأي أبو فارة ( )2110وقد أضاف أن مراجعة

جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

332

أهمية تطبيق التدقيق التسويقي في المؤسسة االقتصادية
د .يسمين دروازي و د .رابح اوكيل و نبيلة سمار

األنظمة التسويقية تقوم بتقدير و تقييم جودة األنظمة الفرعية للمؤسسة يف خدمة أهدافها وحتليل وختطيط و
رقابة األنشطة التسويقية املختلفة وأهم اجملاالت اليت تشملها املراجعة هنا :
أنظمة التخطيط التسويقي ومدى قدرة إدارة التسويق على قياس السوق احملتمل و التنبؤ

باملبيعات بطريقة فعالة ،وحتديد احلصص البيعية على أساس جيد.
أنظمة الرقابة التسويقية من حيث كفاءة اإلجراءات واملعايري املستخدمة يف تقييم األداء

التسويقي،وحتليل رحبية املنتجات البيعية،وقنوات التوزيع باإلضافة إىل قياس التكاليف التسويقية و توزيعها على
املناطق و العمالء .

الوقت املناسب.

أنظمة املعلومات التسويقية ومدى قدرهتا على توليد املعلومات الصحيحة و بطريقة فعالة ويف

نظام تنمية وتطوير املنتجات اجلديدة ،ومدى وجود نظم التحليل و تقييم األفكار التسويقية قبل

االستثمار فيه ،واختيار اخلطط التسويقية قبل تقدمي املنتجات اجلديدة بشكل هنائي.
 9.3مراجعة اإلنتاجية التسويقية :يقوم املدقق يف هذا اجملال بتحليل ودراسة وتقييم املردودية و اإلنتاجية
فاملردودية على مستوى املؤسسة ختص مردودية كل العناصر التسويقية و املكونة لنشاط املؤسسة سواء كانت مردودية
الوظائف األخرى ملؤسسة إلعطاء منتوج (خمرجات املؤسسة) ،تتوافق مع أهدافها ،أي احلصول على منتوج يليب حاجة
السوق بصفة عامة ،واملستهلك بصفة خاصة ،مما يستطيع احلصول على مردودية كمية من حيث البيع و يوافق
التوجهات العامة ومردودية مالية (رقم أعمال هناية السنة).يوافق املخطط السنوي للمبيعات أما حتليلها يعرب عنه بفاعلية
األداء ،أي مدى جناح التنظيم يف املؤسسة يف حتقيق األهداف اليت يروها ،وكيفية التوسع و التكييف مع متغريات احمليط
.وعليه فهي تشمل األهداف طويلة األجل وقصرية األجل،فالكفاءة و الفعالية ترتبط مبدى بقاء و استمرارية املؤسسة
كنظم ،نظرا لوجود تفاعالت و تغريات يف احمليط وكيفية القدرة على التكيف مع احمليط.
 2.3مراجعة وظائف التسويق:من الضروري أن تشمل املراجعة التسويقية الوظائف الرئيسية لتسويق (وظائف
املنتج ،السعر ،التوزيع و الرتويج) و أنشطتها الفرعية ،ومع ذلك فان املؤسسة قد تؤشر الوظيفة أو الوظائف اليت تسبب أو
تعاين من املشكالت أو جتري هلا عملية املراجعة .ووظائف التسويق تعدى أسلوبا لتقسيم وتصنيف األنشطة التسويقية ،إذ
يتم توحيد جمموعة األنشطة ضمن وظيفة واحدة .فمثال أنشطة الرتويج تقع ضمن وظيفة الرتويج.وهذا النوع من املراجعة
 arens and leobbekeيتيح الفرصة لتوفري التخصص لدى املراجعني يف جماالت وظيفية حمددة،إذ سيتفق هؤالء
املراجعون وقتا طويال يف مراجعة النوع نفسه من الوظائف ،وهذا يثمر لديهم اخلربة و العمل بكفاءة اكرب.
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أما حماذير التخصص يف مراجعة وظيفة حمددة فمنها:اإلخفاق يف حتديد اآلثار و العالقات املتبادلة بني
الوظائف (مثل:التداخل بني وظائف املزيج التسويقي األربعة) ،وهذا يلخص إىل نتائج غري دقيقة.
واجلدول املوايل يوضح املكونات الداخلية و اخلارجية لتدقيق التسويقي.
الجدول رقم (:)11املكونات الداخلية واخلارجية للتدقيق التسويقي
التدقيق الخارجي ينصب على :

التدقيق الداخلي ينصب على:
املبيعات :
الوصول اىل املوقع اجلغرايف .
نوع الصناعة
-

 البيئة االقتصادية. البيئة املالية. البيئة االجتماعية. -البيئة التكنولوجية

التسويق
-

السوق:
اخلصائص ،االجتاهات ،قنوات التوزيع املستهلكني،
السلوك الصناعي.

االجراءات.
التنظيم.
املعلومات.
املزيج التسويقي.

Source : :kamil vana,lubicacerna,opcit,p134

2.3عمليات التدقيق التسويقي

13

ميكن إعط اء وظيفة التدقيق التسويقي نشاط استخبارات ومركز مسؤول عن اجلمع والتوليف والتحليل
والتفسري و التوصية بشأن مجيع قرارات التسويق الرئيسية ويستخدم النظام مجيع مصادر املعلومات املوجودة
وجيمعها مع إجراءات وعمليات تدقيق التسويق من أجل رسم صورة كاملة تتضمن التوصيات والنتائج املتوقعة
.ويوفر الشكل رقم

()12

تدفق املعلومات من مجيع البيانات اخلارجية واجلزئية اخلارجية وكذلك املصادر

الداخلية التدقيق التسويقي وسيحافظ التدقيق التسويقي على مجع املعلومات بطريقة تدرجيية وتراكمية وفعالة
من حيث التكلفة.
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الشكل رقم (:)11عمليات التدقيق التسويقي
ختطيط التسويق

إجراءات التدقيق

االسرتاجتي

التسويقي

تنفيذ برامج

صنع القرار

التحليل

معاجلة

التدقيق

التسويق

اإلداري

والتوصيات

املعلومات

التسويقي

ختطيط التسويق

املسح البيئي:
 الكلي اجلزئي الداخلي احلايل األداء -التقييم

التكتيكي

املضمون التكرار توجهات -املصدر

تقييم األداء ودرجة
املراجعة احلالية من
توجه السوق

Source : :kamil vana,lubicacerna,opcit,p1340-135.

وسيقوم التدقيق التسويقي باإلضافة إىل املسامهة يف عملية التخطيط االسرتاجتي و التكتيكي ،مبراقبة تنفيذ الربامج
التسويقية باستمرار ،وسيقوم بتقدمي املعلومات بشأن احنرافات كبرية عن التوقعات املخططة مع توصيات لسماح بالتغريات
يف إعادة ترتيب األنشطة .كما أن مركزية التدقيق التسويقي ستسمح للمديرين باستخدامها لتطوير معرفة تدرجيية وشاملة
بالنظام الذي تعمل فيه وتتيح هلا تقدمي توصيات أكثر استنارة و موثوقية وذات توجه عملي الختاذ القرارات على مجيع
املستويات.ونظرا لدوره املستثمر وطبعه الشامل واحلديث ميكن استخدام التدقيق لتوصية باختاذ إجراءات عند حدوث
التغريات قي بيئة األعمال ،ويف الوقت نفسه ميكن لوظيفة التدقيق التسويقي أن تتفاعل مع تعليمات اإلدارة يف توفري
مشاريع حمددة ،كما من شأنه أن يقدم تسهيالت يف إعادة التخطيط التسويقي تدرجييا يف ظل تطور السوق.
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الخاتمة
تعود فكرة التدقيق التسويقي إىل اخلمسينات ،فلقد استعمل (رادلف و ملاير) وهو املدير التنفيذي السابق لشركة
( )booz allen and hamiltonيف عام  ،0192ولقد لقي التدقيق التسويقي خالل الستينات اهتماما كبريا يف جدول
أعمال شركات خدمات اإلدارية االستشارية .وعلى الرغم من هذا كله مل يصل التدقيق التسويقي إىل درجة عالية من
التعقيد املنهجي ففي الوقت الذي جند فيه أن مدققني احلسابات يستخدمون نفس املنهجية يف عملهم إال أننا جند
اختالف املنهجية اليت يستخدمها مدقق تسويقي عن مدقق تسويقي آخر يف اجنازهم نفس املهمة.
وتعترب عملية التدقيق التسويقي جزء أساسيا يف بداية عملية التخطيط التسويقي ،وهي تشمل نشاطا
تسويقيا حمددا ،أو تشمل مجيع األنشطة التسويقية كما أهنا قد متتد لرسالة املؤسسة ،اسرتاجتياهتا ،أهدافها ونظمها
مبا أن التدقيق التسويقي األفقي يعكس نظرة مشولية واضحة عن النشاطات التسويقية باملؤسسة.
وتتجسد أمهية التدقيق التسويقي يف أنه حيقق رؤية واسعة وشاملة داخليا وخارجيا ،وهذا ما حتتاج إليه
املؤسسات يف وقتنا احلاضر الذي يتسم بشدة املنافسة مما يتطلب منها اهتماما واستخداما كبريا هلذا املفهوم حيث
ميكن يف تعزيز الكفاءة والفاعلية التسويقية وذلك من خالل الرتكيز على توجيه املوارد للمؤسسة وبالشكل الصحيح.
ويعترب التدقيق التسويقي األداة الفعالة يف تزويد املؤسسات عامة واإلدارة التسويقية على وجه اخلصوص باملعلومات
التسويقية الالزمة والدقيقة ويف الوقت املناسب وذلك لقيامه بالتغذية العكسية لإلجراءات التسويقية احملققة يف فرتة
التخطيط السابقة وقبل بداية خطة التسويق اجلديدة ،مما جيعله يلعب دورا مهما يف حتقيق أهداف املؤسسة وبشكل فعال.
الهوامش
 1صاحل ابراهيم يونس الشعباين ،وعد حسني شالش اجلميلي،مالمح تطبيق التدقيق االستراتجي في العراق –دراسة عينة من الشركات الصناعية
في محافظة نينوي ،مجلة جامعة األنبار ااعلوم االقتصادية و االدارية ،اجمللد ،4العدد ،2102 ،9ص.573
 2موسى أمحد السعودي ،حممد عواد الزيادات ،تدقيق البرامج التسويقية و أثرها على األداء التسويقي-دراسة تطبيقية على الشركة العربية لصناعة
األدوية-مجلة العلوم االدارية ،اجمللد  ،59العدد ،2102 ،2ص.035
 3قراع امال ،حممد ابراهيم عبيدات ،نموذج مفاهيمي لعومل المؤثرة في تطبيق عملية المراجعة التسويقية في مجال الصناعة التقليدية ،مجلة
االبتكارو التسويق ،العدد ،2102 ،4ص.39

4 Lipnicka dénisa,dado jaroslav,opcit,p27.

 5قراع امال ،حممد ابراهيم عبيدات،مرجع سبق ذكره،ص.39
 6موسى أمحد السعودي ،حممد عواد الزيادات ،مرجع سبق ذكره ،ص.034
 7قراع أمال ،حممد إبراهيم عبيدات،مرجع سبق ذكره،ص .20-21
 8طارق نائل روحي هاشم و آخرون،أثر مس توى تطبيق التدقيق التسويقي على أداء الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة،جملة االقتصاد
واجملتمع،العدد ،2101 ،13ص.043
 9قراع أمال ،حممد إبراهيم عبيدات،مرجع سبق ذكره،ص.21-39

10 Kamil vana lubbica,the marketing audit as a method of the evaluation of the marketing plan,solvac
university of technology,paulinska16,91724,trnava solvac republic ,2012,p132-133.

 11موسى أمحد السعودي ،حممد عواد الزيادات ،مرجع سبق ذكره ،ص.034
 12قراع أمال ،حممد إبراهيم عبيدات،مرجع سبق ذكره،ص.62-62

13 Kamil vana lubbica,opcit,p134.
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جامعة الجزائر

الملخص

 املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب9101  جوان92  املؤرخ يف10-01 إن صدور القانون رقم
)NAA( املعتمد وكذا النصوص التشريعية التطبيقية والتنظيمية امللحقة به والشروع يف تبين املعايري اجلزائرية للمراجعة
 إال أنه. هو دليل على توجه اجلزائر حنو حتقيق التوافق على الصعيد الدويل،)ISA( املستوحية من املعايري الدولية للمراجعة
الزالت هناك بعض الغموض بشأن مدى توافق تنظيم مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر باملعايري الدولية للمراجعة يف ظل
. خاصة فيما يتعلق بالتقارير باعتبارها املنتج النهائي لعملية املراجعة،النصوص التشريعية السارية املفعول
هتدف هذه الدراسة إىل عرض ومقارنة البنود اخلاصة بتقارير املراجعة اخلارجية املتضمنة يف املعايري الدولية
.9102 للمراجعة بالبنود املتضمنة يف النصوص التشريعية اجلزائرية السارية املفعول والصادرة لغاية الفصل األول من سنة
 تقارير، التوافق، املعايري الدولية للمراجعة، املعايري اجلزائرية للمراجعة،10-01  القانون رقم:الكلمات المفتاحية
.املراجعة اخلارجية
Abstract
The promulgation of Law No: 10-01 of 29 June 2010 on the profession of expert
accountant, commissioner of accounts and approved accountant, as well as the legislative
texts of application and organization referring to this law, and start to adopt to the Algerian
standards of auditing (NAA) inspired on international auditing standards (ISA), is a proof that
Algeria is leading towards the international compatibility. There is still some uncertainty
about a compatibility of the organization of Algeria's external audit profession with
international auditing standards as part of the applicable legislative texts, particularly
concerning the reports as the final product of the audit process.
The purpose of this study is to present and compare the items of external audit reports
included in the international auditing standards with those contained in the Algerian
legislation adopted up to the first term of 2018.
Key words: Law No: 10-01, Algerian Standards of Auditing, International Standards of
Auditing, Compatibility, External Audit Reports.
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مقدمة
إن اجلزائر كغريها من الدول الساعية لتحقيق التوافق الدويل على مستوى األنظمة احملاسبية لتقليل التفاوت
بني ممارسات املهنيني من خمتلف أحناء العامل ،األمر الذي أدى هبا إىل إصالح هذه األخرية من خالل تكييف
املعايري الدولية اليت حتكم احملاسبة ( )IAS/IFRSوفقا ملتطلبات البيئة اجلزائرية ،وذلك عن طريق إصدار النظام
احملاسيب املايل يف سنة  ، 7002ومن هنا جتلت احلاجة إىل ضرورة إعادة النظر يف تنظيم مهنة املراجعة،كون أن
خمرجات النظام احملاسيب متثل مدخالت وظيفة املراجعة ،ويف هذا الصدد مت منذ سنة  7000إصدار القانون
 00-00املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد ،باإلضافة إىل النصوص التشريعية
التطبيقية والتنظيمية امللحقة به ،كما مت إصدار يف اآلونة األخرية (منذ سنة  )7002معايري وطنية متعلقة بتنظيم
مهنة املراجعة واملوسومة باملعايري اجلزائرية للمراجعة  ،NAAوهي مستمدة من املعايري الدولية للمراجعة ،ISA
حيث بلغ عددها يف بداية سنة  7002اثنا عشر معيار ،ومت اإلشارة يف حمتواها إىل معايري مراجعة جزائرية أخرى
واليت يفرتض أهنا ستصدر الحقا ،وهي ختص عدة جماالت يف املراجعة.
ويف هذا السياق جند أن النصوص التشريعية اجلزائرية السارية املفعول واملتعلقة بتقارير املراجعة اخلارجية مت
اإلشارة إليها يف القانون رقم  ،00-00ومت نشر املعايري اخلاصة هبا يف املرسوم التنفيذي رقم  707-00املؤرخ يف
 72ماي  7000احملدد ملعايري تقارير حمافظ احلسابات وأشكال وآجال إرساهلا ،باإلضافة إىل نشر حمتوى هذه
املعايري يف القرار املؤرخ يف  72جوان  7002احملدد حملتوى تقارير حمافظ احلسابات ،كما وردت يف املعيار اجلزائري
للمراجعة رقم  200املوسوم بتأسيس الرأي وتقرير املراجعة على الكشوف املالية.
بغية اإلملام جبوانب هذا املوضوع واخلوض فيه بصفة أكثر تفصيل ،مت طرح اإلشكالية اآلتية:
ما مدى توافق معايري تقارير املراجعة اخلارجية يف اجلزائر السارية املفعول باملعايري الدولية للمراجعة ISA؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية مت التطرق للعناصر اآلتية:
أوال :اإلطار النظري لتقارير المراجعة الخارجية
ثانيا :األسس التشريعية المتعلقة بمعايير تقارير المراجعة الخارجية في الجزائر
ثالثا :مقارنة معايير تقارير المراجعة الخارجية في الجزائر السارية المفعول بالمعايير الدولية للمراجعة
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أوال :اإلطار النظري لتقارير المراجعة الخارجية
سيتم من خالل هذا العنصر عرض األسس النظرية املتعلقة بتقارير املراجعة اخلارجية ،بالتطرق إىل ماهية
املراجعة اخلارجية ومن مث تقاريرها ،وأخريا املعايري املتعارف عليها واملعايري الدولية املتعلقة بتقارير املراجعة اخلارجية.
 .1ماهية المراجعة الخارجية
 1.1تعريف المراجعة الخارجية
عرفها ( BONNAULT ET GERMONDبونولت وجرموند) على أهنا" :اختبار تقين صارم وبناء بأسلوب
من طرف مهين مؤهل ومستقل ،بغية إعطاء رأي معلل على نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف
املؤسسة ،وعلى مدى احرتام الواجبات يف إعداد هذه املعلومات يف كل الظروف وعلى مدى احرتام القواعد والقوانني
()0
واملبادئ احملاسبية املعمول هبا ،يف الصورة الصادقة على املوجودات ويف الوضعية املالية ونتائج املؤسسة".
كما وردت يف تعريف مجعية احملاسبة األمريكية أهنا" :عملية منتظمة للحصول على القرائن املرتبطة
بالعناصر الدالة على األحداث االقتصادية ،وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكد من درجة مسايرة هذه
()7
العناصر للمعايري املوضوعة ،مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية".
على ضوء ما سبق كتعريف شامل للمراجعة اخلارجية ،ميكن القول أهنا عملية فحص منظم للمعلومات
بواسطة شخص مؤهل فين مستقل عن معدي ومستخدمي املعلومات بقصد مجع وتقييم أدلة وقرائن إثبات موثق
فيها ،وإيصال نتيجة الفحص والتحقق إىل مستخدمي املعلومات ،كما تشمل عملية املراجعة اخلارجية حديثا تقييم
()2
القرارات اليت تتخذ على ضوء املعلومات املعدة وفقا ملعايري مهنة املراجعة املتعارف عليها دوليا.
 1.1خصائص (ركائز) المراجعة الخارجية
()2

ترتكز عملية املراجعة اخلارجية على بعض النقاط الرئيسية واليت تتمثل أساسا يف:
 الفحص :أي التأكد من صحة قياس العمليات اليت مت تسجيلها وحتليلها وتبويبها (فحص القياس احملاسيب)؛
 التحقيق :أي إمكانية احلكم على صالحية القوائم املالية كتعبري سليم لنتائج األعمال خالل فرتة معينة؛
 التقرير :ويقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق وإثباهتا بتقرير مكتوب يقدم ملستخدمي القوائم املالية.
 1.1أهداف المراجعة الخارجية
بعد التطور الذي حصل يف بيئة األعمال واالنفتاح االقتصادي الدويل وأثر العوملة على اقتصاديات الدولة
فقد تغريت النظرة إىل املراجعة اخلارجية،مما تطلب من املراجع اخلارجي تقدمي خدمات أهم من اكتشاف األخطاء
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والغش وغريها من األهداف التقليدية ليقوم بعملية املراجعة اخلارجية من أجل حتقيق األهداف العصرية اليت تتالئم
( )5
وبيئة األعمال احلالية حيث أصبحت األهداف احلديثة للمراجعة اخلارجية على النحو التايل.
 1.1.1الهدف الرئيسي
يتمثل اهلدف األساسي للمراجع اخلارجي من وراء الفحص االنتقادي للقوائم املالية يف إعطاء رأي مدعم
()2
بأدلة وبراهني إثبات حول شرعية ومصداقية الوثائق ،وهو هدف عام متفق عليه دوليا.





 1.1.1األهداف الثانوية
مراقبة اخلطة ومتابعة تنفيذها ومدى حتقيق األهداف وحتديد االحنرافات وأسباهبا وطرق معاجلتها؛
تقييم نتائج األعمال وفقا لألهداف املرسومة؛
حتقيق أقصى كفاءة إنتاجية ممكنة عن طريق منع اإلسراف يف مجيع نواحي النشاط؛
()2
حتقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد اجملتمع.
 .1ماهية تقارير المراجعة الخارجية
 1.1تعريف تقرير المراجعة الخارجية

حىت نتمكن من الفهم اجليد لتقرير املراجعة اخلارجية ،البد من التفرقة بني ثالث مصطلحات أساسية
واملتمثلة يف الشهادة ،التقرير والرأي كاآليت:
 الشهادة :تعترب تقرير كتايب عن حقيقة واقعة ،فهي ال متنح إال إذا وصل ماحنها درجة اليقني؛
 التقرير :إن لفظ التقرير أقرب ملا يعطيه املراجع اخلارجي ألنه عاجز عن إعطاء شهادة؛
()2
 الرأي :فهو جزء فقط من الشهادة والتقرير.
بعد أن ّفرقنا بني املصطلحات السابقة ،سنقوم بعرض مجلة من التعاريف املقدمة لتقارير املراجعة اخلارجية
وذلك على النحو التايل:
التعريف األول :تقرير املراجعة اخلارجية هو املنتج النهائي لعملية مراجعة القوائم املالية السنوية للمؤسسة،
( )9
وهو وسيلة أو أداة لتوصيل الرأي الفين احملايد للمراجع اخلارجي على القوائم املالية جمال املراجعة اخلارجية.
التعريف الثاني :التقرير هو وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مهين إلبداء رأي فين حمايد هبدف إعالم
مستخدمي املعلومات حول درجة التطابق بني املعلومات االقتصادية ملعناها املهين املتعارف عليه ،حيث يكمن
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اهلدف األساسي يف إبداء رأي فين حمايد عن مدى توافق وصدق البيانات واملعلومات العتماد عليها ،وما إذا
()00
كانت القوائم املالية اليت أعدت يف السنة املالية حمل املراجعة تعرب بصدق وعدالة عن الوضع املايل للنشاط.
التعريف الثالث :هو وثيقة مكتوبة تصدر من شخص توافرت فيه مقومات علمية وعملية وشخصية معينة
وضمانات جتعله مؤهال إلبداء رأي فين حمايد يعتمد عليه ،ويتضمن تقريره بإجياز ما قام به من عمل ورأيه يف انتظام
()00
الدفاتر والسجالت ومدى دقة ما حتتويه من بيانات حماسبية ومدى تعبري القوائم اخلتامية عن نتيجة املركز املايل.
 1.1خصائص تقرير المراجعة الخارجية
()07

على ضوء التعاريف السابقة يتضح أن تقارير املراجعة اخلارجية تتصف جبملة من اخلصائص ،واملتمثلة يف:
 يعترب تقرير املراجع اخلارجي وسيلة االتصال الرئيسية بينه وبني خمتلف املستخدمني من أصحاب املصلحة يف املؤسسة؛
 من الضروري إعداده يف وقت مبكر بعد إقفال حسابات املؤسسة كلما كان ذلك ممكنا؛
 جيب أن يكون التقرير منظما ومعروضا بطريقة سليمة ،وينطوي على اخلصائص اهلامة واملعربة واملفيدة؛
 ال ينبغي أن يشمل التقرير على أي مالحظات غامضة ،وإمنا جيب أن تكون العبارات خمتصرة وشاملة؛
 أن تكون العبارات الواردة يف التقرير حقيقية ومدعمة بأوراق املراجعة اليت حيتفظ هبا املراجع اخلارجي،
ومعروضة بطريقة متنع أي تأويل أو حتريف غري مقصود.
 .1معايير تقارير المراجعة الخارجية
 1.1معايير المراجعة المتعارف عليها
من أهم املقومات األساسية ألي مهنة وجود معايري ومبادئ علمية يعملون حسبها وهذه املبادئ واملعايري
تكون متعارف عليها من قبل مجيع املمارسني والعاملني يف جمال معني ،إذا هنالك العديد من املهن هلا معايري
متعارف عليها ومن هذه املهن جند املراجعة ،ففي معظم بلدان العامل توجد معايري مراجعة متعارف عليها وكل
املراجعني واحملاسبني يعملون ما يرد يف املعيار ،وأول من أصدر هذه املعايري هو املعهد األمريكي للمحاسبني
القانونيني  AICPAوصدرت يف سنة  0952يف كتيب حتت عنوان معايري املراجعة املتعارف عليها ،وهي تنقسم
()02
إىل ثالثة أقسام رئيسية متمثلة يف املعايري العامة ،معايري العمل امليداين ومعايري إعداد التقرير.
فبالنسبة ملعايري التقرير الصادرة عن هذا األخري فهي تتجلى يف أربعة معايري حتكم إعداد تقرير املراجعة
()02
اخلارجية ،واليت تتمثل فيما يلي:
 المعيار األول :مدى اتفاق القوائم املالية مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها؛
 المعيار الثاني :مدى ثبات التطبيق للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها؛
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 المعيار الثالث :اإلشارة إىل ما إذا كانت القوائم املالية ال تشتمل على اإلفصاح الكايف؛
 المعيار الرابع :مشول التقرير لرأي مكتوب يف فقرة خاصة عن القوائم امللية حسب رغبة الدولة.
 1.1المعايير الدولية للمراجعة

ISA

معايري املراجعة الدولية هي املعايري اليت أصدرها االحتاد الدويل للمحاسبني  ،IFACباعتباره منظمة مهنية عاملية
حيث يضم  022منظمة مهنية متثل  070دولة وتضم لعضويتها  7.5مليون حماسب من خمتلف دول العامل ،وتتفق
معايري املراجعة الدولية اليت يصدرها االحتاد الدويل مع معايري املراجعة املقبولة قبوال عاما واملطبقة يف الواليات املتحدة
األمريكية ،وإن كان هذا االتفاق ال ينفي وجود بعض االختالفات الطفيفة ،وبصفة عامة فإن معايري املراجعة الدولية ال
()05
تعين عدم االلتزام بالقواعد املطبقة يف كل دولة واليت حتكم عملية مراجعة املعلومات املالية.
وبناء على ما تقدم فقد أصدر جملس معايري التدقيق والتأكيد الدويل  IAASBسلسلة من املعايري الدولية
للمراجعة  ISAواليت مت تقسيمها إىل جمموعات ،وفيما يلي عرض جمموعة الصنف السابع ()299 – 200
()02
املتعلقة بإعداد التقارير:
 معيار املراجعة الدويل  :ISA 200تقرير املراجع عن القوائم املالية؛
 معيار املراجعة الدويل  :ISA 205التعديالت على الرأي يف تقرير املراجع املستقل ،حيث مت إصداره عن
طريق سحب معيار املراجعة الدويل ISA 200؛
 معيار املراجعة الدويل  :ISA 202فقرات التأكيد والفقرات األخرى يف تقرير املراجع املستقل؛
 معيار املراجعة الدويل  :ISA 200املقارنات؛
 معيار املراجعة الدويل  :ISA 270املعلومات األخرى يف املستندات اليت حتتوي على قوائم مالية متت مراجعتها.
()02

أما عن املعايري اخلاصة بالصنف الثامن ( )299 – 200فهي تتمثل فيما يلي:
 معيار املراجعة الدويل  :ISA 200اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة القوائم املالية املعدة طبقا ألطر
ذات غرض خاص؛
 معيار املراجعة الدويل  :ISA 205اعتبارات خاصة – عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة ،وعناصر أو
حسابات أو بنود حمددة يف قائمة مالية؛
 معيار املراجعة الدويل  :ISA 200ارتباطات إلعداد تقرير عن القوائم املالية امللخصة.
وجتدر اإلشارة أن هناك معايري أخرى صادرة عن هذا اجمللس وهي ختص جماالت معينة ،منها ما هو متعلق
بإعداد تقارير املراجعة اخلارجية.
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ثانيا :األسس التشريعية المتعلقة بمعايير تقارير المراجعة الخارجية في الجزائر
سيتم من خالل هذا العنصر عرض التطور التشريعي ملعايري تقارير املراجعة اخلارجية الصادرة يف اجلزائر بعد
االستقالل إىل يومنا هذا.
 .1المرحلة األولى :معايير تقارير المراجعة الخارجية في الجزائر غداة االستقالل
املرسوم رقم  022-20املؤرخ يف  02نوفمرب  0920الصادر باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية املؤرخة يف
 70نوفمرب  ،0920العدد  ،92املتعلق بواجبات ومهمات مندويب احلسابات للمؤسسات الوطنية العمومية أو
شبه العمومية ،والذي نص يف جمال مراجعة هذا الشكل من املؤسسات على ضرورة حترير املراجعني اخلارجني املعينني
من قبل وزير املالية لتقرير سنوي يعاجل على اخلصوص املخالفات وأخطاء التسيري أو الغش املالحظة باإلضافة إىل
التقوميات واإلجراءات الالزمة وكذا نوع التسيري املايل والتجاري للهيئة املراقبة وتطور احلالة املالية واملشاريع االقتصادية
املالية املرجوة للمؤسسة حمل املراقبة ،كما يتم إرسال هذه التقارير للجهات املعنية وتعرض أمام اجملالس اجلماعية.
يليه بعد ذلك القانون رقم  05-20املؤرخ يف أول مارس ،0920الصادر باجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية املؤرخة يف  2مارس  ،0920العدد  ، 00املتعلق مبمارسة وظيفة املراقبة من طرف جملس احملاسبة ،وهبذا
أصبحت عملية حترير تقارير املراجعة اخلارجية يتوالها جملس احملاسبة ،حيث نص هذا األخري يف مادته  52على
ضرورة إعداد جملس احملاسبة كل سنة تقريرا عام خيصصه لتقدمي نتائج أعمال مراقبته لرئيس اجلمهورية ،وذلك يف
شكل ملخص جلميع املعلومات واملالحظات املتعلقة بوضعية تسيري املصاحل العمومية واملؤسسات االشرتاكية اليت
يراقبها ،باإلضافة لظروفها وكذا التحليالت اليت تتعلق باإلجراءات ذات الطابع العام اليت يوصي باختاذها بغية
حتسني ظروف تطبيق السياسة املالية واالقتصادية للبالد.
كما مت مبوجب نفس اجلريدة الرمسية صدور املرسوم رقم  52-20املؤرخ يف أول مارس  ،0920املتضمن
إحداث املفتشية العامة للمالية ،اليت تتوىل عملية مراقبة التسيري املايل واحلسايب يف مصاحل الدولة واجلماعات
العمومية الالمركزية وهيئات أخرى عمومية أو تلك اليت استفادت من مالية الدولة ،حيث نص هذا القانون يف
مادته  70على إعداد املفتشية العامة للمالية تقريرا هنائيا لعملية املراجعة أو التحقيق للهيئات حمل املراقبة ،مث حيال
على السلطة السليمة أو سلطة الوصاية وعلى رئيس جملس احملاسبة.
يليه بعد ذلك القانون رقم  02-90املؤرخ يف  72أفريل  0990الصادر باجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية املؤرخة يف  0ماي  ،0990العدد  ،70املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد،
إذ مت مبوجبه إعادة تغيري هيكلة تنظيم املهنة واليت أصبح يتوالها أشخاص مهنيني مستقلني تابعني هليئات معينة،
حيث نص على أنه يرتتب عن مهمة مراقبة حمافظ احلسابات للشركات التجارية مبا فيها شركات رؤوس األموال
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وفقا ألحكام القانون التجاري وكذا لدى اجلمعيات والتعاضديات االجتماعية والنقابات ،إعداد تقرير يتضمن
شهادة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظامية وصحة الوثائق السنوية وعند االقتضاء رفض الشهادة املربر قانونا.
يليه بعد ذلك صدور املقرر رقم  92/SPM/002املؤرخ يف  7فيفري  0992من طرف وزارة االقتصاد،
املتضمن ستة توصيات مهنية حملافظ احلسابات ،حيث تناولت التوصية الثالثة من هذا األخري تقارير املراجعة حول
احلسابات االجتماعية ،باإلضافة إىل مناذج هذه التقارير.
يليه بعد ذلك املرسوم التنفيذي رقم  250-00املؤرخ يف  00نوفمرب  7000الصادر باجلريدة الرمسية
للجمهورية اجلزائرية املؤرخة يف  00نوفمرب  ،7000العدد  ،22املتضمن تطبيق أحكام املادة  000من القانون
 00-99املؤرخ يف  72ديسمرب  0999واملتضمن قانون املالية لسنة  ،7000املتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال
إعانات الدولة أو اجلماعات احمللية للجمعيات واملنظمات ،حيث نص يف املادة  00منه على ضرورة إعداد حمافظ
احلسابات وفقا للمعايري واالجتهادات امل نصوص عليها يف التنظيم املعمول به ،عند هناية أشغاله ،تقريرا كتابيا عن
مراجعة احلسابات يبني فيه الطريقة املتبعة ويبدي رأيه طبقا للنماذج اليت وردت يف ملحق هذا املرسوم ،باإلضافة
إىل تفاصيل نتائج مراجعة احلسابات اليت قام هبا وكذا املعلومات املتعلقة باإلعانات املمنوحة.
 .1المرحلة الثانية :معايير تقارير المراجعة الخارجية في الجزائر في ظل القانون رقم 11-11
والنصوص التشريعية المكملة له
مت من خالل القانون رقم  00-00املؤرخ يف  79جوان  ،7000الصادر باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
املؤرخة يف  00جويلية  ،7000العدد  ،27املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد ،النصوص
يف مادته  75على تقارير املراجعة اخلارجية اليت يرتتب على حمافظ احلسابات إعدادها والبالغ عددها مثانية ( )2تقرير.
يليه بعد ذلك صدور املرسوم التنفيذي رقم  707-00املؤرخ يف  72ماي  7000باجلريدة الرمسية
للجمهورية اجلزائرية املؤرخة يف  0جوان  ،7000العدد  ،20احملدد ملعايري تقارير حمافظ احلسابات وأشكال
وآجال إرساهلا ،والبالغ عددها مخسة عشر ( )05معيار.
يليه بعد ذلك صدور قرار مؤرخ يف  72جوان  7002باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية املؤرخة يف  20أفريل
 ،7002العدد  ،72احملدد حملتوى معايري تقارير حمافظ احلسابات املشار إليها يف املرسوم التنفيذي رقم  707-00أعاله،
كما مت صدور بنفس اجلريدة الرمسية قرار مؤرخ يف  07جانفي  ،7002حيدد كيفيات تسليم تقارير حمافظ احلسابات.
 .1المرحلة الثالثة :تقارير المراجعة الخارجية في الجزائر في ظل المعايير الجزائرية للمراجعة

NAA

صدور مقرر رقم  050مؤرخ يف  00أكتوبر  7002عن اجمللس الوطين للمحاسبة بوزارة املالية ،يهدف
إىل وضع حيز التنفيذ أربعة ( )2معايري جزائرية للمراجعة ،منها املعيار اجلزائري للمراجعة رقم  200املتعلق
جامعة أمحمد بوقرة بومرداس  /مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية  /كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الملتقى العلمي الوطني حول :واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق الدولية  11-11أفريل 1112

331

معايير تق ارير المراجعة الخارجية بين التشريع الجزائري ومتطلبات التكييف مع المعايير الدولية للمراجعة
د .بلق اسم بلق اضي و محمد بوعبيدة و طاهر لمين بلق اضي

بتأسيس الرأي وتقرير التدقيق للكشوف املالية ،حيث يعاجل هذا األخري ضرورة املراجع اخلارجي على تشكيل رأي
حول الكشوف املالية ،باإلضافة إىل شكل ومضمون التقرير عندما تتم عملية املراجعة طبقا للمعايري اجلزائرية
ويكون املراجع اخلارجي قد أدى إىل صياغة الرأي الغري معدل.
حيث تتجلى أهداف املراجع اخلارجي وفقا ما تناوله هذا املعيار إىل ما يلي:

 تشكيل رأي حول الكشوف املالية قائم على أساس االستنتاجات املستخرجة من العناصر املقنعة اجملمعة؛
 التعبري بوضوح عن هذا الرأي يف تقرير كتايب يصف أساس ذلك الرأي.
 كما أنه متت اإلشارة للمعيار اجلزائري للمراجعة رقم  205املتعلق بالتعديالت احملدثة على الرأي املعرب
عنه يف تقرير املدقق املستقل ،والذي سيتم إصداره الحقا.
ثالثا :مقارنة معايير تقارير المراجعة الخارجية في الجزائر السارية المفعول بالمعايير الدولية للمراجعة
سيتم من خالل هذا العنصر عرض ومقارنة البنود احملتواة يف املعايري الدولية للمراجعة بالبنود اليت تتوافق
معها واملتضمنة يف النصوص التشريعية اجلزائرية واملتعلقة مبعايري تقارير املراجعة اخلارجية السارية املفعول.
 .1المقارنة من حيث شكل ومضمون التقرير
نص معيار املراجعة الدويل رقم  200أنه جيب على املراجع اخلارجي إعداد تقرير حول البيانات املالية ،وأن
الغرض من هذا املعيار هو وضع معايري وتوفري إرشادات حول شكل ومضمون تقرير املراجع اخلارجي للمؤسسة

حمل املراجعة )02( .وهو ما تناوله املشرع اجلزائري من خالل ما يلي:

 املادة  75من القانون رقم  00-00املؤرخ يف  79جوان  ،7000وذلك ما يتعلق بإعداد التقرير؛
 معيار تقرير التعبري عن الرأي حول القوائم املالية ،الصادر يف القرار املؤرخ يف  72جوان  7002احملدد

حملتوى معايري تقارير حمافظ احلسابات ،حيث أشارة الفقرة األوىل من هذا األخري أنه يهدف إىل التعريف باملبادئ
األساسية وحتديد كيفيات التطبيق املتعلقة بشكل وحمتوى التقرير العام للتعبري عن رأي املراجع اخلارجي؛
 الفقرة األوىل من املعيار اجلزائري للمراجعة رقم  200الصادر عن اجمللس الوطين للمحاسبة من خالل

املقرر رقم  050املؤرخ يف  00أكتوبر  ،7002واليت مفادها أن هذا املعيار يعاجل شكل ومضمون تقرير املراجع
اخلارجي عند صياغته للرأي غري املعدل ،كما مت يف الفقرة اخلامسة من هذا األخري اإلشارة إىل املعيار اجلزائري
للمراجعة رقم " :205التعديالت احملدثة على الرأي املعرب عنه يف تقرير املدقق املستقل" الذي يفرتض أنه سيصدر
الحقا ،وذلك يف حالة صياغة رأي معدل.
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نص معيار املراجعة الدويل رقم  200يف فقرته اخلامسة على العناصر األساسية اليت يستوجب إدراجها يف
تقرير املراجع اخلارجي ،وهو ما تناوله املشرع اجلزائري من خالل:
 الفقرتني ( )2.0و( )0.0.0من القرار املؤرخ يف  72جوان  7002احملدد حملتوى معايري تقارير حمافظ احلسابات؛
 الفقرتني  2و 2من املعيار اجلزائري للمراجعة رقم .200

كما تناولت الفقرات من  2إىل  79من معيار املراجعة الدويل رقم  200شرح هلذه العناصر ومنوذج كامل
للتقرير متضمنا هلذه العناصر ،وهو ما ورد يف الفقرات  ،2 ،2و 2من املعيار اجلزائري للمراجعة رقم  200وملحقه.
نص معيار املراجعة الدويل رقم  200على أشكال الرأي يف الفقرات من  72إىل  22واليت تتمثل أساسا
يف الرأي غري املتحفظ ،أو اآلراء الناجتة عن التقارير املعدلة املتمثلة يف رأي متحفظ ،رأي معاكس أو سليب وعدم
إبداء الرأي ،غري أن املشرع اجلزائري نص على ما يلي:
 الرأي بتحفظ أو بدون حتفظ أو رفض املصادقة ،من خالل املادة  75من القانون رقم  00-00املؤرخ يف 79
جوان  ،7000وكذا الفقرة ( )7.0من القرار املؤرخ يف  72جوان  7002احملدد حملتوى معايري تقارير حمافظ احلسابات؛
 الرأي املعدل والرأي غري املعدل ،من خالل الفقرات 2 ،2 ،0 :و 5من املعيار اجلزائري للمراجعة رقم .200
نص معيار املراجعة الدويل رقم  200يف فقرته الرابعة على أن يكون الرأي الذي يبديه املراجع اخلارجي يف تقريره
يف شكل مكتوب وواضح ،وهو ما تناوله املشرع اجلزائري من خالل الفقرة الثانية للمعيار اجلزائري للمراجعة رقم .200
نص معيار املراجعة الدويل رقم  200يف فقرته السابعة على أن يتم توجيه التقرير حسب متطلبات شروط
التكليف ،وعادة ما يوجه إما إىل املسامهني أو إىل جملس إدارة املنشأة ،وهو ما تناوله املشرع اجلزائري من خالل
املرسوم التنفيذي رقم  707-00املؤرخ يف  72ماي  7000يف املادتني  5و.2
 .1المقارنة من حيث المعلومات اإلضافية المعروضة بالتزامن مع الكشوف المالية (الفقرة التوكيدية)
نص معيار املراجعة الدويل رقم  200يف الفقرات من  20إىل  22بشأن فقرة توكيدية تتعلق مبسألة
االستمرارية أو يف حالة مهمة من عدم التأكد واليت يعتمد حلها على أحداث مستقبلية قد تؤثر على البيانات
املالية ،وهو ما تناوله املشرع اجلزائري من خالل القرار املؤرخ يف  72جوان  7002احملدد حملتوى معايري تقارير
حمافظ احلسابات يف الفقرة ( )2.0.0املتعلقة باملالحظات واليت يتم إدراجها يف فقرة منفصلة بعد التعبري عن
الرأي يف حالة وجود شكوك معتربة يرتبط حلها بأجداث مستقبلية من شأهنا التأثري يف احلسابات السنوية.
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نص معيار املراجعة الدويل رقم  200يف الفقرتني  22و 25عن إضافة فقرة توكيدية اليت يفضل إدراجها
بعد فقرة الرأي لإلشارة إىل أمور أخرى غري تلك اليت تؤثر على املعلومات املالية مثل حالة وجود ضرورة لتعديل
املعلومات األخرى املوجودة يف الوثيقة املتضمنة للمعلومات املالية حمل املراجعة واإلدارة ترفض إجراء التعديالت
املطلوبة ،وهو ما تناوله املشرع اجلزائري من خالل الفقرتني التاسعة والعاشرة من املعيار اجلزائري للمراجعة رقم
 200واملتعلقني باملعلومات اإلضافية املعروضة بالتزامن مع الكشوف املالية.
أشار معيار املراجعة الدويل رقم  202إىل أنه يف حاالت معينة ميكن تعديل تقرير املراجع بإضافة فقرة تأكيد
املوضوع إلبراز موضوع يؤثر على املعلومات املالية والواردة ضمن إيضاح حول املعلومات املالية اليت تناقش املوضوع على
حنو أوسع نطاقا ،وإضافة فقرة تأكيد املوضوع هذه ال تؤثر على رأي املراجع ،ويفضل إدخاهلا بعد فقرة الرأي ،ولكن
قبل اجلزء اخلاص بأية مسؤوليات أخرى إلعداد التقارير إن وجدت ،وهي تشري عادة إىل حقيقة أن رأي املراجع ليس

متحفظا هبذا اخلصوص )09( .وهو ما تناوله املشرع اجلزائري من خالل الفقرتني التاسعة والعاشرة من املعيار اجلزائري
للمراجعة رقم  200واملتعلقني باملعلومات اإلضافية املعروضة بالتزامن مع الكشوف املالية.
تنص الفقرة األوىل من معيار املراجعة الدويل رقم  270أن الغرض منه يتمثل يف وضع معايري وتوفري
إرشادات حول مراعاة املراجع للمعلومات األخرى يف وثائق حتتوي على معلومات مالية متت مراجعتها ،واليت ال
يلزم املراجع بتقدمي تقارير حوهلا ،وهو ما تناوله املشرع اجلزائري من خالل الفقرتني التاسعة والعاشرة من املعيار
اجلزائري للمراجعة رقم  ،200لكن دون شرحها بالدقة والتفصيل.
 .1المقارنة من حيث المجاالت الخاصة (التقارير المعدلة ،المقارنات واألغراض الخاصة)
يشمل معيار املراجعة الدويل رقم  205الصياغة املقرتحة للعبارات املعدلة الستخدامها عند إصدار تقارير
معدلة ،مع ا ألخذ بعني االعتبار أن التقارير اإليضاحية يف هذا املعيار مبنية على تقرير املراجع حول املعلومات
املالية ذات الغرض العام ،كما يبني هذا األخري كيف يتم تعديل تقرير املراجع يف احلاالت اليت تؤثر على رأيه واليت
تشمل الرأي املتحفظ واالمتناع عن الرأي والرأي العكسي )70( .وهو ما تناوله املشرع اجلزائري بإشارته للمعيار
اجلزائري للمراجعة رقم " :205التعديالت احملدثة على الرأي املعرب عنه يف تقرير املدقق املستقل" الذي يفرتض أنه
سيصدر الحقا ،واحلامل لنفس العنوان املوسوم يف معيار املراجعة الدويل رقم  ،205وذلك من خالل:
 الفقرة اخلامسة من معيار املراجعة اجلزائري رقم 200؛

 الفقرات 02 ،00 ،00 ،9 :و 09من معيار املراجعة اجلزائري رقم " 500مهام التدقيق األولية –
األرصدة االفتتاحية" املتضمن يف نفس املقرر املشار إليه سابقا ،واليت مفادها أن املعيار اجلزائري للمراجعة رقم
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 205حيدد الواجبات امل طلوبة اجتاه الوضعيات اليت قد تؤدي إىل تعديل الرأي حول الكشوف املالية ،طبيعة الرأي
املناسب يف وضعيات مماثلة وحمتوى تقرير املراجعة إذا مت إحداث تعديل على رأي املراجع؛
 الفقرة ( )77من معيار املراجعة اجلزائري رقم " 520استمرارية االستغالل" املتضمن يف املقرر رقم 72
املؤرخ يف  05مارس  ،7002الصادر عن اجمللس الوطين للمحاسبة.
تنص الفقرة األوىل من معيار املراجعة الدويل رقم  200أن الغرض منه يتمثل يف وضع معايري وتوفري
إرشادات حول مسؤوليات املراجع املتعلقة باملقارنات ،حيث تنص الفقرة الثانية من هذا األخري أنه يلزم على
امل راجع حتديد فيما إذا كانت املقارنات مطابقة من كافة جوانبها اجلوهرية مع إطار التقارير املالية املناسب
للمعلومات املالية اليت يتم مراجعتها ،غري أن املشرع اجلزائري مل يتطرق إىل هذا العنصر إال من خالل إشارته يف
املادة الثالثة من املعيار اجلزائري للمراجعة رقم  500عن املعيار اجلزائري للمراجعة رقم " 200املعطيات املقارنة –
األرقام املوافقة والكشوف املالية املقارنة" ،الذي يفرتض أن يتم إصداره الحقا.
ينص معيار املراجعة الدويل رقم  200لتقارير املراجع عن مهمة املراجعة ألغراض خاصة ،واملتمثلة أساسا
يف تقارير حول املعلومات املالية املعدة وفقا ألسس حماسبية شاملة بدال من املعايري الدولية للمحاسبة أو املعايري
الوطنية ،تقارير حول أحد أجزاء املعلومات املالية ،تقارير حول االلتزام باالتفاقيات التعاقدية والتقارير حول
ملخص املعلومات املالية ،غري أن املشرع اجلزائري تناول جزء منها أي تلك اخلاصة بالتقارير حول أحد أجزاء
املعلومات املالية والتقارير حول االلتزام باالتفاقيات التعاقدية ،وذلك من خالل اإلشارة إليها يف املادة  75من
القانون رقم  00-00املؤرخ يف  79جوان  ،7000وكذا عرض املعايري اخلاصة هبا يف املرسوم التنفيذي رقم
 707-00املؤرخ يف  72ماي  7000احملدد ملعايري تقارير حمافظ احلسابات وأشكال وآجال إرساهلا ،ونشر
حمتوى هذه املعايري يف القرار املؤرخ يف  72جوان  7002احملدد حملتوى معايري تقارير حمافظ احلسابات.
كما جتدر اإلشارة هنا أن املشرع اجلزائري مل يتناول أي نص تشريعي متعلق بتقرير املراجع حول املعلومات
املالية املستقبلية ،واليت مت اإلشارة إليها يف معيار املراجعة الدويل رقم .200
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الخاتمة
خضعت اجلزائر يف السنوات األخرية إىل إصالحات عميقة جتسدت يف تغيري أنظمتها احملاسبية عن طريق
تبين النظام احملاسيب املايل املستوحي من املعايري الدولية للمحاسبة ) ،(IAS/IFRSاألمر الذي أدى إىل ضرورة
إعادة النظر يف أنظمة املراجعة نظرا للعالقة الوطيدة اليت تربط بني هذين املهنتني ،وذلك عن طريق تكييفها مع
املعايري الدولية للمراجعة (.)ISA
فمن خالل قراءتنا للبنود اخلاصة بتقارير املراجعة اخلارجية الواردة يف املعايري الدولية للمراجعة ومقارنتها
بالنصوص التشريعية اجلزائرية املتعلقة بتقارير املراجعة اخلارجية السارية املفعول لغاية الفصل األول من سنة
 ،7002واملتمثلة أساسا يف القانون رقم  00-00املؤرخ يف  79جوان  7000املتعلق مبهن اخلبري احملاسب
وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد ،وكذا القرار املؤرخ يف  72جوان  7002احملدد حملتوى معايري تقارير حمافظ
احلسابات واملعايري اجلزائرية للمراجعة بصفة عامة واملعيار اجلزائري للمراجعة رقم  200بصفة خاصة ،واملوسوم
بتأسيس الرأي وتقرير التدقيق على الكشوف املالية ،الحظنا ما يلي:
 هناك توافق شبه تام يف شكل ومضمون تقارير املراجعة اخلارجية بني املعايري الدولية للمراجعة والنصوص
التشريعية اجلزائرية السارية املفعول؛
 هناك توافق بشأن فقرة التوكيد اإلضافية ،غري أن املشرع اجلزائري مل يتطرق إليها بالتفصيل؛
 هناك شبه توافق على مستوى اجملاالت اخلاصة املتمثلة أساسا يف املقارنات ،التقارير املعدلة والتقارير املتعلقة
مبهمة املراجعة ألغراض خاصة ،واليت مت اإلشارة إليها على شكل معايري جزائرية للمراجعة يفرتض إصدارها الحقا.
وعلى ضوء هذه الدراسة ،ميكن تقدمي التوصيات اآلتية:

 يستحسن توضيح مصري القانون رقم  00-00والنصوص التشريعية امللحقة به يف ظل تبين املعايري
اجلزائرية للمراجعة ،خاصة ما يتعلق بتقارير املراجعة اخلارجية باعتبارها املخرجات النهائية لعملية املراجعة؛

 يستحسن توضيح مصري مناذج تقارير املراجعة اخلارجية الواردة يف املقرر رقم  92/SPM/002املؤرخ يف

 7فيفري  0992من طرف وزارة االقتصاد ،واليت الزال يعتمد عليها بالرغم من نصوص القانون رقم 00-00
يف املادة  22منه على إلغاء كل األحكام املخالفة له مبا فيها هذا األخري؛

 حتيني حمتوى املعايري اجلزائرية للمراجعة وفقا للتعديالت اليت تطرأ على املعايري الدولية للمراجعة.
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الهوامش

 1د .طواهر حممد التهامي وصديقي مسعود ،المراجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظري والممارسة التطبيقية ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر ،الطبعة الرابعة ،7002 ،ص .9

 1أ.د .حممد مسري الصبان ،د .إبراهيم حسن إبراهيم ،أصول المراجعة الخارجية –المفاهيم العلمية واإلجراءات العملية ،-دار التعليم
اجلامعي ،اإلسكندرية ،7007 ،ص .00
 1د .حسام إبراهيم حسن ،تدقيق الحسابات بين النظرية والتطبيق ،دار البداية ناشرون وموزعون ،عمان ،الطبعة األوىل ،7000 ،ص
.00
 4د .سامي حممد الوقاد ولؤي حممد وديان ،تدقيق الحسابات ( ،)1مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،عمان – األردن ،الطبعة العربية
األوىل ،7000 ،ص .70

 5د .غسان فالح املطارنة ،المدخل إلى تدقيق الحسابات المعاصر ،زمزم ناشرون وموزعون ،عمان – األردن ،الطبعة األوىل ،7002 ،ص
.72

 6د .أقاسم عمر ،التدقيق الخارجي ومحافظ الحسابات في الجزائر ،دار الكتاب العريب ،اجلزائر ،7002 ،ص .2

 7د .رأفت سالمة حممود ،د .أمحد يوسف كلبونة ،د .عمر حممد زريقات ،علم تدقيق الحسابات النظري ،دار املسرية للنشر والتوزيع
والطباعة ،عمان – األردن ،الطبعة األوىل ،7000،ص .72

 8د .أقاسم عمر ،مرجع سابق ذكره ،ص ص .050 050

 9د .حممد مصطفى سليمان ،األسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،7002 ،ص .727
 11د .أقاسم عمر ،مرجع سابق ذكره ،ص .050

 11د .سامي حممد الوقاد ولؤي حممد وديان ،مرجع سابق ذكره ،ص .722
 11د .حممد مصطفى سليمان ،مرجع سابق ذكره ،ص .722

 11أ.د حمي الدين عبد الرزاق محزة ،أصول مراجعة الحسابات  ،1دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع ،عمان – األردن ،الطبعة العربية
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الملخص
 مما أدى إىل،لقد أثرت التغريات االقتصادية العاملية على عدة قطاعات عموما وعلى مهنة التدقيق خصوصا
 فتضافرت اجلهود من قبل اجلمعيات املهنية من أجل التصدي لتلك.تزايد كبري يف حدة املنافسة بني ممارسي املهنة
 باالستعاةة ببعض اإلجراءات. وحماولة التقليل من املخاطر اليت يتعرض هلا املدقق،املنافسة وضمان جودة التدقيق
 ومن هنا كان من الضروري حماولة اإلجابة.وتبين العديد من االسرتاتيجيات اليت أمهها التخصص املهين للمدقق
على املشكلة الرئيسية للدراسة واملتمثلة يف حماولة التعريف بالتخصص املهين للمدقق وإبراز أمهيته وهلذا أصبح
اهلدف األساسي من هذه الدراسة هو التعرف على خماطر التدقيق مع إبراز طبيعة التخصص املهين للمدقق
،ودراسة أمهية ذلك التخصص من خالل إجراء مسح مكتيب ملختلف الدراسات واألحباث املتعلقة هبذا املوضوع
وجاءت ةتائج هذه الدراسة النظرية لتشري ألثر خماطر التدقيق على جودته وضرورة إعطاء أمهية للتخصص املهين
.للمدقق باعتباره أحد احللول الناجعة اليت تعمل على حتسني تقدير خماطر التدقيق وختفيضها
. التخصص المهني للمدقق، مخاطر التدقيق، التدقيق:الكلمات المفتاحية
Abstract
The world economic changes, influenced before different sectors in general and the
profession of audit in particular, and involved a significant expansion of competition between
the experts. Consequently, efforts were made by professional associations and the advices to
cope with this competition and to make sure of the quality of the service of audit, while trying
to reduce the risks of audit by the use of certain procedures and the adoption of many
strategies, including those relating to the professional specialization of the listener.
Where necessary to try to answer the main problems of the study, namely the following
questions: which is the professional specialization of the listener? Is this specialization
important to reduce the risks of examination of audit? And in order to answer these questions,
the objective of this study is to identify the risks of audit, by consulting the studies and
previous research relative on this subject, whose results indicate the impact of the risks of
audit on the quality of the profession of audit from where need for giving more importance to
professional specialization of audit which is regarded as one of the effective solutions as for
the improvement of the estimate of the risks of audit.
Key words: audit, risk of audit, professional specialization of audit.
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مقدمة:
إن اهلدف من التدقيق هو إعطـاء رأي فين حمايد حول مدى عدالة وصحة القوائم املالية ومتثيلها للمركز املـايل بعد
أن يتم فحص البياةات والعمليات املالية واختبار أرصدة احلسابات الواردة بالقوائم املالية  ،باإلضافة إىل التأكد
من ةتـائج ةشاط املؤسسة اخلاضعة للتدقيق ،ويعترب هذا الرأي مهم جدا بالنسبة ملتخذي القرارات خبصوص
استمرار ةشاط املؤسسة وتطويرها .غري أةه ال ميكن االعتماد على تقرير املدقق إال إذا توفر يف هذا األخري التأهيـل
العلمي والعملي ،ومتيز بنزاهته واستقالله عن املؤسسة حمل التدقيق.
وأثناء تنفيذ املدقق ملهامه فنةه تحتمل تعرضه إىل العديد من املخاطر الناجتة عـن إبـداء رأي غري صحيح عن صدق
وعدالة القوائم املالية للمؤسسة فيتبعه اختاذ قـرارات غيـر صحيحة من طرف أصحاب القرار ،ومن هنا تتحمل
املؤسسة خسائر معتربة ،ولذلك فنن وبسبب هذه املخـاطر قد يتعرض املدقق للمسؤولية القاةوةية سواء كاةت
مدةية ،أو جنائية ،أو تأديبية ،أو مجيعها.
وةظرا لإلفرازات االقتصادية املتجددة على الصعيد الدويل ومع زيادة حدة املنافسة املهنية فـي سوق التدقيق وتنوع
القواعد احملاسبية اخلاصة بكل ةشاط اقتصادي ،بات من الضروري إجياد سبل كفيلة للتخفيض من خماطر التدقيق
اليت أصبحت تؤثر على جودة التقارير املالية .ومن هنا يربز اهلدف من هذه الورقة البحثية والذي يتمثل يف تسليط
الضوء على موضوع خماطر التدقيق اليت قد يتعرض هلا املدقق وحماولة إجياد حلول لتخفيضها ولعال ختصص املدقق
يف تدقيق جمال معني ،يكون ضن هذه احللول  ،وذلك من خالل اإلجابة على اإلشكالية الرئيسة :ماذا يعني
التخصص المهني للمدقق ؟ وهـل لهذا التخصص أهمية من شأنها تخفيض مخاطر التدقيق؟
وعلى هذا األساس سوف حناول اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل التطرق يف دراستنا إىل احملاور التالية:
 أوال :مفهوم خماطر التدقيق ومكوةاهتا األساسية.
 ثانيا :التخصص املهين للمدقق وأمهيته.
 ثالثا :العالقة بني ختصص املدقق وخماطر التدقيق.
كما ستنتهي الدراسة هذه خبالصة للنتائج والتوصيات اليت جيب تطبيقها من أجل التخفيف من حدة خماطر
التدقيق.
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الدراسات السابقة :
 .1دراسة جربوع ( , )1122بعنوان  " :مدى مسئولية املدقق من استخدام أسلوب العينة اإلحصائية يف عملية

التدقيق وجماالت التخفيف من تأثريها على القوائم املالية" هتدف هذه الدراسة اىل حتديد العوامل اليت جيب على
املدقق اخلارجي أن يأخذها يف االعتبار عند تصميم واختيار عينات التدقيق وتقومي ةتائج تنفيذ إجراءات التدقيق
عليها مث توثيق إجراءات الفحص ومن ةتائج هذه الدراسة أن على املدقق التأكد من أن اإلجراءات اليت وضعتها
إدارة املؤسسة يف ةظام الرقابة الداخلية مطبقة على كافة العمليات املالية عند استخدام أسلوب العينة اإلحصائية

وقد خلصت الدراسة إىل تقدمي التوصيات التالية :

 جيب على مراجع احلسابات أن يأخذ يف االعتبار عند حتديد حجم العينة اإلحصائية عما إذا كاةت خماطر
العينة قد خفضت اىل أدىن حد ممكن يقبله املدقق .

 ضرورة أن يقوم مراجع احلسابات بالنظر يف ةتائج العينة ويف طبيعة وأسباب األخطاء اليت مت حتديدها واألثر
املباشر لألخطاء املكتشفة على البياةات املالية ومدى فعالية ةظم الرقابة الداخلية والنظام احملاسيب وأثرها على
طريقة املدققة عندما تكون األخطاء ةاجتة مثالً عن اةتهاك إدارة املنشأة للرقابة الداخلية .
 .2دراسة أحمد زكي حسين متولي ( : (1112هدفت الدراسة إىل تقومي التخصص املهين ملؤسسات املدققة،
ووضع إطار فكري لشرح املتغريات املؤثرة يف قياس دور التخصص املهين للمراجع يف إدارة مهـام عمليـة املدققـة
وتفـسريها ،واملتمثلة بتأثري التخصص املهين يف تقومي املدقق للمخاطر ،ودور التخصص فـي زيـادة جـودة املدققة،
وعالقة التخصص بتعديل التقرير .وتناولت أيضاً التخصص املهين للمراجع كأحد حمددات أتعاب املدققة
اخلارجية ،فضالً عن اةعكاساته على إدارة جودة األرباح احملاسـبية ،وتطـوير أداء املدقق للخدمات والتوكيدية من

منظور التخصص املهين .وخلصت الدراسة إىل أن هناك دليالً ميداةياً وتطبيقياً على أمهيـة التخـصص املهنـي
للمراجـع .ووجود عالقة تأثريية خمتلفة لتطبيق التخصص املهين للمراجع ،من خالل توضيح دور التخـصص املهين
يف تقومي املخاطر بأةواعها املختلفة وتأثريه يف زيادة جـودة املدققـة .فـضالً عـن أن التخصص املهين للمراجع يسهم
يف القضاء على خماطر الغش واالحتيال ويرقى بعملية املدققـة إىل اجلودة املطلوبة ،وكذلك يقضي على فجوة
التوقعات ويزيد من درجة االعتماد علـى اخلـدمات التأكيدية.
 .3دراسة خالد محمد عبد المنعم لبيب( : (1112هدفت إىل القيام بدراسة حتليلية لطبيعة دور التخصص

املهين وةوعيته يف االرتقاء بدرجـة كفـاءة األداء املهين للمراجع اخلارجي ،وذلك من خالل حتليل دور التخصص يف
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حتسني قـدرات املدقق اخلارجي على كل من :دقة تقديرات املخاطر احلتمية ،وجودة قرارات التخطيط لعمليـات
املدققـة ،وكذلك اكتشاف ومواجهة حاالت الغش واالحتيال املايل وأساليب إدارة صايف الدخل احملاسيب ،فضالً

عن تضييق فجوة التوقعات القائمة يف واقع مهنة املدققة .وخلصت الدراسة إلـى أن التخـصص املهين يقدم دوراً يف
االرتقاء بدرجة كفاءة األداء املهين للمراجع اخلارجي ،من خالل حتسني قدرات املدقق يف كل من :دقة تقدير
املخاطر احلتمية ،وجودة قـرارات التخطـيط لعمليـات املدققـة ،أمهية التخصص املهين للمراجع يف حتسني تقدير
خماطر املدققة "دراسة ميداةية يف اجلمهورية اليمنية  " 408واكتشاف ومواجهة حاالت الغش واالحتيال املايل،
وأساليب إدارة صايف الدخل احملاسيب ،وتضييق فجوة التوقعات القائمة يف واقع مهنة املدققة.
 .4دراسة أبو موسى ( )1112بعنوان " خماطر أمن ةظم املعلومات احملاسبية االلكرتوةية – دراسة ميداةية على
املنشآت اليت هتدد أمن ةظم املعلومات احملاسبية االلكرتوةية واستكشافها واختبارها يف املنشآت السعودية .ومن
ةتائج هذه الدراسة بأن كثرياً من املؤسسات قد عاةت من وجود خسائر مالية بسبب التعديات على أمن ةظم
املعلومات احملاسبية بواسطة أشخاص من داخل املنشآت أو من خارجها متثلت يف اإلدخال املتعمد أو غري املتعمد
لبياةات غري سليمة ،كذلك التدمري غري املتعمد للبياةات من قبل املوظفني وكذلك توجيه بعض خمرجات احلاسب
اآليل إىل أشخاص غري خمول هلم باستالمها واالطالع عليها  .وقد توصلت الدراسة اىل بعض التوصيات منها :
تدعيم الضوابط الرقابية على ةقاط الضعف يف ةظم الرقابة الداخلية املتعلقة بتلك املخاطر  ،ضرورة زيادة الوعي
داخل املنشآت السعودية فيما يتعلق بأمن املعلومات احملاسبية االلكرتوةية لكي توفر احلماية الالزمة والكافية ضد
املخاطر احلالية واحملتملة اليت هتدد أمن تلك النظم .
 .5دراسة ليلى عزيز صليب ( :)1112هدفت الدراسة إىل حتديد مدى تقبل السوق املصري للتخصص يف
عمـل املدقق ،ومـدى إدراك األطراف ذات الصلة بأمهية التخصص ،وكذلك مناقشة أمهية التخصص فـي مرحلـة

تكـوين رأي املدقق .وخلصت الدراسة إىل أن االقتناع بالتخصص يف عمل املدقق وأثر هذا التخـصص فـي تقليل
خطر املدققة ال خالف عليه بني آراء املدققني الذين مشلتهم الدراسة ،وذلك إذا مت التغلـب على العوامل اليت
تعرقل هذا التخصص واملتمثلة يف :ارتفاع تكلفة التخـصص ،وصـعوبة تـوافر الدراسات املتخصصة ،فضالً عن عدم
كفاية الطلب الذي يدفع إىل التخصص ،وحجم مكتب املدققة.
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أوال :مخاطر التدقيق ومكوناتها األساسية
إن البحث يف موضوع خماطر التدقيق ومكوةاهتا األساسية يقودةا إىل عدة مفاهيم اختلف املفكرين يف صياغتها
لكنها تتشابه يف جوهرها ،واليت ميكن إدراجها فيما يلي :
البحث يف موضوع خماطر التدقيق ومكوةاهتا األساسية يقودةا إىل عدة مفاهيم اختلف املفكرين يف صياغتها لكنها
تتشابه يف جوهرها ،واليت ميكن إدراجها فيما يلي :
 .1تعريف مخاطر التدقيق:
إن خماطر التدقيق تعين أةه على املدقق قبول مستوى ما من عدم التأكد عند تنفيذ التدقيق ،حيث يعلم املدقق
مثال أن هناك عدم تأكد خبصوص صالحية األدلة ،وفعالية الرقابة الداخلية لدى العميل ،وما إذا كاةت القوائم
الدالية اليت متت مراجعتها تتسم بالعدالة ،فاملدقق اجليد يعلم أن املخاطر موجودة وأن عليه أن يتعامل معها على
النحو املالئم ،ويصعب قياس معظم املخاطر اليت يواجهها املدققني ويتطلب ذلك توافر فكر جيد لالستجابة على
( )1
النحو املالئم.
كما عرف معهد احملاسبني القاةوةيني األمريكي  AICPAخماطر التدقيق ضمن معياره رقم ( )24أهنا املخاطر
الناجتة عن فشل املدقق يف تعديل رأيه"دون أن يدري " بشكل مالئم  ،خبصوص قوائم مالية هبا أخطاء جوهرية.
ولقد أكد معهد احملاسبني القاةوةيني األمريكي على ضرورة تقدير املخاطرة عند التخطيط لعملية التدقيق حبيث
تكون خماطر التدقيق عند أدىن حد ممكن ومناسب إلبداء رأي سليم يف القوائم املالية  ،كما يتم تقدير املخاطر
بصورة كمية أو غري كمية.
كما يعرف أحد الكتاب  Janet Colbertخماطر التدقيق بأهنا احتمال إبداء رأي غري سليم يف القوائم املالية
حمل الفحص وذلك بسبب فشل املدقق يف اكتشاف األخطاء اجلوهرية اليت قد توجد يف تلك القوائم اليت يبدي
رأيه فيها وأيضا ميكن تعريف خماطر التدقيق بأهنا احتمال إبداء املدقق لرأي غري متحفظ يف قوائم مالية حتتوي على
( )2
خطأ جوهري.
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و تعد خماطر التدقيق مبثابة عوامل مهمة جيب أن تأخذ بعني االعتبار من طرف ممارسي مهنة التدقيق على
مستوى خمتلف مراحل تنفيذ عملية التدقيق إبتداءا من التخطيط هلذه العملية مث عند حتديد إجراءاهتا أو حىت عند
تقومي املدقق ألدلة وقرائن اإلثبات اليت سيستند عليها.
و اجلدير بالذكر أةه وفقا ملعايري املدققة املتعارف عليها يف الواليات املتحدة  ،فنن املدقق يبدي رأيه احملايد حول
القوائم املالية كوحدة واحدة  ،إال أةه عند حتديده ملستوى املخاطر ،يقوم املدقق بذلك على مستوى كل عنصر
من عناصر القوائم املالية  ،ويف هذا احلالة سيتعلق مستوى املخاطر بكل رصيد من أرصدة احلسابات الواردة يف
القوائم املالية أو بكل ةوع من املعامالت املالية  ،وذلك حىت يتمكن من حتديد إجراءات التدقيق الالزمة للتأكد
من كل رصيد أو كل ةوع من املعامالت  ،وهذا بطريقة متكنه من إبداء الرأي يف القوائم املالية كوحدة واحدة
ملستوى منخفض من املخاطر.
 1.1مكونات مخاطر التدقيق:
ةظرا ألن املدقق يقوم بتحديد اخلطر على مستوى الرصيد الفردي أو النوع املعني من املعامالت  ،فنن املخاطر
النهائية لعملية التدقيق تتوقف على طبيعة الرصيد املعني أو النوع املعني من املعامالت وما يتعلق به من إجراءات
الرقابة الداخلية من ةاحية  ،وعلى فاعلية إجراءات املدققة التحليلية والتفصيلية من ةاحية أخرى ،حيث أوضح
املعيار رقم ( )044من معايري التدقيق واخلاص بتقدير املخاطر والرقابة الداخلية والصادر عن جملس معايري على
أن خماطر التدقيق تتكون من ثالثة عناصر أساسية IAASB )3( .التدقيق والضمان الدويل
و ميكن إدراج خماطر التدقيق فيما يلي :
 1.1.1مخاطر المالزمة أو المصاحبة:
"هي قابلية رصيد حساب معني أو جمموعة من املعامالت إلـي أن تكـون خاطئـة بـشكل جوهري  ،منفردة أو
عندما جتمع من املعلومات اخلاطئة يف أرصدة حسابات أو يف طوائـف أخرى  ،مع افرتاض عدم وجود ضوابط
( )4
داخلية ذات عالقة" .
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و ميكن مالحظة ذلك يف عدة أمثلة حيث من احملتمل أن حتتوي العمليات احلسابية املعقدة على غش وأخطاء
مهمة بدرجة أكرب من العمليات احلسابية البسيطة ،كما أن النقود أكثر قابلية للسرقة من خمزون املواد األولية،
مثالً.
و احلسابات اليت تتكون من مبالغ مستمدة من تقديرات حماسبية تتضمن خماطر أكرب من احلسابات اليت تتكون
من بياةات عادية واقعية .كما تؤثر عوامل خارجية أيضا على املخاطر املالزمة ،فعلى سبيل املثال  ،قد تؤدي
التطورات التقنية إىل تقادم منتوج معني ،ويؤدي ذلك من مث إىل جعل املخزون أكثر قابلية للتضخم.
وباإلضافة إىل العوامل اليت تتعلق بتأكيد معني عن رصيد أحد احلسابات أو ةوع من العمليات  ،فهناك عوامل
أخرى قد تتعلق بعدة أرصدة أو جبميع األرصدة أو أةواع العمليات ،ميكن أن تؤثر يف املخاطر املالزمة املتعلقة
بتأكيد عن حساب معني أو ةوع من العمليات .وتشمل هذه العوامل  ،على سبيل املثال  ،عدم وجود رأس مال
عامل كاف لالستمرار يف اإلةتاج  ،أو صناعة معينة يف مرحلة اضمحالل تتميز بفشل عام على مستوى منشآت
األعمال.
ما يجب على المدقق تقييمه عند تقدير المخاطر المالزمة:
لتقدير املخاطر املالزمة جيب علي مدقق احلسابات تقييم بعض العوامل منها :
أ -على مستوي البيانات المالية:

()5

 خربة اإلدارة واملعرفة لديها والتغريات اإلدارية. طبيعة عمل املنشأة. أماةة اإلدارة. الضغوط اليت تتعرض هلا اإلدارة.ب -على مستوي رصيد الحسابات والمعامالت:

()6

 حسابات البياةات املالية احملتمل أن تكون قابلة للتحريف.-التعقيد يف املعامالت األساسية واألحداث األخرى اليت قد تتطلب خبري.

قابلية األصول للخسارة أو االختالس.إمتام املعامالت غري االعتيادية واملعقدة  ،خاصة يف أو قرب هناية الفرتة املالية.معامالت مل ختضع للمعاجلات االعتيادية.
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وكلما زاد اخلطر املتالزم كلما زاد اجلهد املبذول عنـد مستوي أقل من املستوي احلقيقي الذي قد يؤدي إىل عدم
بذل مدقق احلسابات للجهد املطلوب منه  ،وبالتايل يبدي رأي غري سليم  ،مما قد يعرض لفقد مسعته وإمكاةية
رفع دعاوي قضائية عليـه ةتيجة اإلضرار اليت حلقت مبستخدمي القوائم املالية.
و ةتيجة لكل ما سبق جند أن هناك عالقة طردية بني تقدير مراجع احلسابات للخطر املـتالزم واجلهـد املبذول منه
يف عملية املدققة بغرض احلصول على أدلة مالئمة وكافية إلبداء الرأي .كما جيب اإلشارة إىل أةه تُع ّد املخاطر
املالزمة من أهم األخطار اليت جيب تقديرها بصورة دقيقة إ ْذ إهنا تؤثر بصورة جوهرية على كفاءة وفاعلية عملية
املدققة  ،حيث تتأثر كفاءة عملية املدققة إذا ما مت حتديدها بأعلى مما جيب  ،ويتطلب ذلك جمهوداً أكرب من
املدقق والعكس صحيح حيث كما تفقد عملية املدققة فاعليتها إىل حد كبري إذا مل يتم حتديد اخلطر املالزم يف
مستواها املالئم.

1.1.1

المخاطر الرقابية :

ينص املعيار رقم ( )044من معايري التدقيق واخلاص بتقدير املخاطر والرقابة الداخلية يف فقرته  341على أن
"خطر الرقابة هو األخطاء اليت ميكن أن حتدث يف رصيد حساب معني أو عمليات إما متفردة أو متجمعة مع
( )7
أخطاء بياةات أخرى لعمليات أو أرصدة".
و يعترب هذا اخلطر دالة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية  ،حيث أةه كلما كاةت الرقابة الداخلية أكثر فعالية كان
هناك احتمال عدم وجود أخطاء أو اكتشافها بواسطة هذا اهليكل أو كان معامل اخلطر الذي ميكن حتديده
للمخاطر الرقابية أقل وةظرا للحدود الالزمة ألي ةظام رقابة داخلية فنةه ال مفر من وجود هذا اخلطر.كما يتوقف
تقدير املدقق هلذا النوع من املخاطر على قيامه باختبارات االلتزام واختبارات مدى االلتزام بنظام الرقابة الداخلية
اخلاص املؤسسة اخلاضعة للفحص .ويف حالة عدم ثبوت وجود مثل هذا التقييم ،فعلى املدقق أن يفرتض أن
املخاطر الرقابية مرتفعة.
و الشيء املالحظ هنا هو اشرتاك املخاطر الرقابية مع املخاطر املالزمة يف أن كليهما ال يتوقف على املدقق وإمنا
يعتمد على املؤسسة حمل عملية التدقيق.
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ويقوم املدقق عادة بتقدير املخاطر الرقابية يف ضوء دراسة وتقومي إجراءات الرقابة الداخلية فيما يتعلق باحلساب أو
النوع املعني من املعامالت.كما يقرر املدقق بعد ذلك إمكاةية االعتماد على هذه اإلجراءات مع حتمل درجة
اخلطر املرتتبة على ذلك أو عدم االعتماد عليها والتوسع يف إجراءات التدقيق التحليلية والتفصيلية اليت حتتاج إىل
تكاليف إضافية.
ومن هنا فنن تقدير املدقق للمخاطر الرقابية ال يتوقف على الرقابة الداخلية فحسب ،وإمنا يتوقف أيضا على قوة
اختبارات مدى االلتزام  ،وعلى ةتيجة تلك االختبارات .فنذا كاةت النتائج إجيابية فنن تقدير املدقق للمخاطر
الرقابية يقل  ،وإذا كاةت ضعيفة فنن تقدير املدقق للمخاطر الرقابية سوف يرتفع.
وعموما فنن حتديد املدقق ملخاطر الرقابة الداخلية وجماالت الضعف يف ةظام الرقابة الداخلية يعتمد إىل حد كبري
على احلكم الشخصي للمدقق  ،ويعرف ضعف الرقابة الداخلية الذي يؤدي إىل تقدير مرتفع ملخاطر التدقيق بأةه
غياب أو عدم فاعلية إجراءات الرقابة  ،واليت تؤدي إىل وجود خطأ أو عدم اةتظام يف القوائم املالية  ،وتتحدد
األمهية النسبية هلذا اخلطر مبقدار أثره على القوائم ،حيث يرتتب على ذلك ضرورة قيام املدقق بتحديد احتمال
حدوث خطأ أو أوجه عدم اةتظام ال تكتشف يف الوقت املناسب وتؤثر جوهريا على عناصر القوائم املالية.
 8.1.1مخاطر االكتشاف :
معني أو عملية وهناك وجود دائم خلطر االكتشاف حىت ولو قام مراجع احلسابات وتعرب على " اخلطر "
الناتج عن فشل إجراءات مبراجعة مجيع احلسابات أو العمليات بنسبة  ، %211بسبب أن معظم األدلـة مقنعـة
( )7
وليست حامسة".
وحسب الفقرة  222من املعيار رقم ( )044من معايري التدقيق اخلاص مبخاطر التدقيق والرقابة الداخلية  ،فنن
هذه املخاطر تنشأ جزئيا من عناصر عدم التأكد الناشئة من عدم قيام املدقق بفحص  %211من رصيد أحد
احلسابات أو ةوع من العمليات  ،ومن عناصر عدم التأكد األخرى املوجودة حىت لو قام املدقق بفحص %211
من رصيد احلساب أو ةوع العمليات.كما تنشأ عناصر عدم التأكد األخرى من قيام املدقق باختيار إجراء تدقيق
غري مالئم  ،أو لسوء تطبيق إجراء مالئم  ،أو لسوء تفسري ةتائج الفحص .وميكن ختفيض عناصر عدم التأكد
األخرى إىل مستوى ضئيل ميكن إمهاله عن طريق التخطيط الكايف واإلشراف وتنفيذ أعمال املدققة اخلاصة
( )8
باملكتب وفقا ملعايري رقابة ةوعية مالئمة.
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وتُع ّد خماطر االكتشاف دالة إلجراءات التدقيق وتطبيقها بواسطة املدقق  ،وينتج هذا اخلطر جزئيا من حالة عدم
التأكد اليت تسود عملية الفحص عندما ال يقوم املد بالفحص الشامل للعمليات  ،كما أن مثل هذا اخلطر قد
يوجد حىت لو قام املدقق بالفحص الشامل  ،فقد تكون حاالت عدم التأكد ةاجتة من استخدام املدقق إلجراءات
غري مالئمة أو بسبب عدم تطبيق اإلجراءات بطريقة سليمة أقو التفسري اخلاطئ لنتائج الفحص.
مع مالحظة أن ظروف عدم التأكد األخرى ميكن ختفيضها إىل مستوى ميكن التغاضي عنه من خالل التخطيط
واإلشراف الكايف والقيام بنجناز عملية املدققة وفقا ملعايري رقابة جودة األداء املناسبة .وتتضمن خماطر االكتشاف
حسب معهد احملاسبني القاةوةيني األمريكي ' 'AICPAعنصرين مها:
األول  :المخاطر المتعلقة بفشل إجراءات المدققة التحليلية في اكتشاف األخطاء التي ال يتم منعها أو :
".اكتشافها عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية ،ويسمى أيضا ب "مخاطر المدققة التحليلية".
الثاني  :المخاطر المتعلقة بالقبول غير الصحيـح لنتائج االختبارات التفصيلية فـي الوقت الذي يكون هناك
خطأ جوهري يوجب الرفض ولم يتم اكتشافه عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية وإجراءات المدققة
"التحليلية وغيرها من االختبارات المالئمة ويسمى "مخاطر المدققة التفصيلية".
وختتلف خماطر االكتشاف عن كل من املخاطر املالزمة واملخاطر الرقابية يف كوهنا تتوقف على إجراءات املدققة
اليت يستخدمها املدقق ومن مث ميكن التأثري عليها من خالهلا .كما ميكن القول بصفة عامة أن هناك عالقة
كل من املخاطر املالزمة واملخاطر الرقابية  ،فكلما اخنفضت درجة املخاطر املالزمة
عكسية بني خماطر االكتشاف و ّ
واملخاطر الرقابية اليت يعتقد املدقق بوجودها زادت خماطر االكتشاف اليت يتحملها املدقق  ،وعلى العكس فنةه
كلما زادت درجة املخاطر املالزمة واملخاطر الرقابية اخنفضت خماطر االكتشاف اليت يتحملها املدقق.

ثانيا :التخصص المهني للمدقق وأهميته
لقد أكدت العديد من الدراسات ليت حبثت يف أسباب إخفاق مهنة التدقيق للوصول للدور املنوط هبا  ،أن
التخصص يف النشاط يزيد من التمسك مبعايري التدقيق ،ويعد دليالً على التأهيل الفين للمدقق،
وأوصت بأن يتم الرتكيز عند اختيار املدقق على معيار التخصص يف النشاط بدالً من األتعاب األقل
للحصول على جودة عالية ةسبياً .ويعد التخصص املهين للمدقق مدخالً معاصراً للتميز والتحسني املستمر
يف جودة اخلدمات اليت يقدمها هذا األخري يف ظل التغريات والتطورات يف بيئة األعمال املعاصرة من جهة ويف ظل
خماطر التدقيق اليت سبق ذكرها من جهة أخرى.
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وتعرف اخلربة العامة أو ما يطلق عليها سنوات املمارسة أو األقدمية بأ ههنا "طول املدة اليت يقضيها شخص معني يف
وظيفة متخصصة أو يف أداء مهمة حمددة ".

( )9

كما يرى بعضهم أن اخلبـرة العامة وإن كان يصعب وصفها يف جمال التدقيق ،لكن هلا دالئل ومقاييس ميكن من
خالهلا حتديـد مفهومها عن طريق دراسة العوامل العقلية اليت يستخدمها املدققون ،واليت تعمل على حتديـد أبعاد
اكتساب املعل ومات واستخدامها ،وحتديد عوامل ومعايري تقييم املعلومات واليت عن طريقها يتم حتديد األةواع
اخلاصة من املعلومات ذات االهتمام والرتكيز من قبل املدققني )11( .ومـن ثـم ميكـن استخدام مفهوم أو مضمون
سنوات املمارسة لتحديد مفهوم اخلربة .أما اخلربة املهنية فتعرف بأهنا "املقدرة على األداء الكفء للمهام املعقدة
غري اهليكلية بطريقة متميزة ،اعتمـاداً علـى املعرفـة املرتاكمة يف جمال معني ،واإلجراءات احملددة ألداء مثل تلك
()11
املهام".
يف حني جند ان التخصص أو اخلربة املتخصصة هي امتالك مساحة عريضة مـن املعرفـة واملهـارة العلمية يف جمال
معني أو بأهنا املعرفة اليت يكتسبها املدقق ةتيجة للتخصص يف تدقيق مؤسسات ذات ةشاط صناعي معني أو أداء
مهام حمددة.

()12

فيما تحدد بعض املفكرين تعريف املدققون املتخصصون بأهنم" :مدققون متخصصون يف

مكاتبهم ،وتعد عمليـة تـدريبهم وممارسـتهم للخربة مقتصرة يف صناعة معينة" .

()13

ويشار إىل ختصص املدقق أيضاً بأةه" قيام املدقق بـأداء خدمات التدقيق املستقلة إىل عمالء ينتمون إىل قطاع أو
ةشاط صناعي واحد ،مبا يتـضمن ذلـك متاثل طبيعة العمليات اليت تقوم هبا املنشآت يف القطاع ةفسه ،وإمكاةية
احلصول علـى املعـارف واخلربات املتعلقة بطبيعة تلك العمليات".

()14

واستنادا ملختلف املفاهيم املتعلقة باخلربة العامة واخلربة املهنية والتخصص املهين املذكورة سابقا ،ميكن القول إن
اخلبـرة العامة عبارة عن املدة الطويلة اليت يقضيها الفرد يف وظيفة معينة أو يف أداء مهمة حمـددة ،فـي حني تعكس
اخلربة املهنية املهارة يف أداء مهمة يف جمال معني وال تقاس بعدد الـسنوات بـشكل مطلق ،وإمنا ينبغي ةسبتها إىل
مهمة معينة ،يف حني يعين التخصص املهنـي للمدقق املعرفـة املتعمقة يف ةشاط اقتصادي معني.
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 .1أهمية التخصص المهني للمدقق :
يعترب التخصص املهين للمدقق أحد التوجهات املعاصرة اليت من شأهنا االرتقاء مبهنة التدقيق ،ومن أبرز مـداخل
االستمرارية يف سوق خدمات التأكيد والتدقيق وهذا من أجل مواجهة املنافسة املتزايدة يف ظل العوملة واةفتاح األسواق.
ومـع ذلك ال يوجد معيار يدل صراحة على ضرورة التخصص املهين للمدقق .إال أن هناك معايري تبني أن تفهم املدقق
لطبيعة النشاط الصناعي للمؤسسة ،واليت يقوم بأداء خدمة التدقيق فيها يعد ضـرورة أولية لكي يؤدي عمله على أكمل
وجه ،حيث يساعده ذلك يف معرفة مكامن وجود األخطـار فـي تلـك الصناعات وختطيط أفضل لعمليات للتدقيق .
ومن أبرز املعاي ري اليت أدت إىل ظهور مفهوم التخصص املهين استجابة هلـا ،هـي معـايري التدقيق األمريكية
املتعارف عليها ،ومعايري التدقيق الدولية .حيث يقضي املعيار األول من معايري العمل امليداين ،أن يتم التخطيط
لعملية التدقيق على حنو مناسب ،وكجزء رئيسي من هذا التخطـيط يعرفهم على عمل العميل والنشاط الذي
يعمل فيه .وميثل حصول املدقق على املعرفة املتعلقـة ببيئـة ةشاط العميل ،اإلطار الذي من خالله ميارس دوره يف
القيام بأعمال التخطيط االسرتاتيجي للمراجعـة ،ومن خالل فهم بيئة األعمال احمليطة ،وفهم األحداث واملعامالت
()15
داخل املؤسسة ميكن للمدقق تقيـيم املخاطر وحتديد الصعوبات اليت تواجه تنفيذ عملية التدقيق.
وتقضي الفقرة السادسة من معيار التدقيق الدويل رقم (( 221بعنوان "األطراف ذوو العالقة" بأن املدقق
تحتاج إىل مستوى من املعرفة بأعمال املؤسسة والصناعة اليت تنتمي إليها ملـساعدته فـي التعرف على األحداث
واملعامالت واملمارسات اليت قد يكون هلا أثر جوهري يف القوائم املاليـة )16( .وعمليـاً فنةهه من الصعب أن تتوافر
للمدقق املعرفة الكافية بطبيعة النشاطات اليت تتطلب خدمات التدقيق وليت جتعل منه مدققاً لتلك النشاطات
مجيعها ،وهو ما يضع هذا األخري أمام خيارين مها:
 أن يكون لديه اإلملام الكايف بأمور الصناعات املوجودة بالبيئة احمليطة اليت تتطلب خدماته ،وهذا يتطلبمنه تكاليف ضخمة يف احلصول على تلك املعرفة وتكاليف عملية التدريب ،ممـا يـصعب على مكتب التدقيق
حتمل تلك التكاليف ،ويف ٍ
أحيان أخرى يكون من غري العملي اإلملام بكل تلك الصناعات.
أو قبول املدقق لعمليات التدقيق يف ظل عدم املعرفة الكافية واملتخصصة بطبيعة النـشاطات يف البيئةاحمليطة ،ويف هذه احلالة قد تكون املؤسسة اليت يراجعها ضمن صناعات تتميز مبخاطر مرتفعة ،وهو ما يعرضه
ملخاطر التقاضي إذا أخفق يف عملية التدقيق ،سواء من جاةب العميل أو من جهة الطرف الثالث ،ومن مث
يتحمل املدقق دفع تعويضات قد تفوق إمكاةياته ،فضالً عـن فقدان الثقة من قبل اجلمهور باملدقق وباملهنة
عموماً .ويؤكد ذلك إحدى الدراسـات التـي أشارت إىل أن حاالت اإلخفاق اليت حصلت خالل املدة املاضية يف
()17
عمليات التدقيق يرجع السبب يف أغلبها إىل عدم معرفة املدقق بصناعة العميل.
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فضالً عما سبق يعد اجملمع األمريكي للمحاسبني القاةوةني  AICPAمسألة التخصص يف مهنـة التدقيق أحد

أبرز مخس قضايا تواجه املهنة يف القرن الواحد والعشرين ،وأن الطلب على خـدمات التدقيق يف املكاتب املتخصصة
سوف يكون هو الطابع الغالب يف هذه اآلوةة ،وباملقابـل يـنخفض الطلب على خدمات التدقيق يف املكاتب األخرى.
ومن هنا تفرض البيئة االقتصادية احلاليـة علـى املدقق أن يتخصص يف ةشاط معني ،وهو ما قد يؤدي إىل التخفيف من
حاالت إخفاق التدقيق .وتربز أمهية التخصص املهين للمراجع أيضاً يف رغبته بتعزيز مسعته املرتبطة بتقدمي خـدمات ذات
)18( ،

جودة عالية

حيث ينتج عن ذلك تقدمي املكتب املتخصص ملستوى مرتفع من التأكيد مقارةة بعمليات التدقيق

املقدمة من قبل مكاتب التدقيق غري متخصصة  .وبذلك أصبح التخصص املهين للمدقق ميثل إحدى االسرتاتيجيات
اليت يتبعها املدقق أو شركات التدقيق للمنافسة يف سوق املهنة بـدالً عن األتعاب.

()19

ثالثا :العالقة بين تخصص المدقق ومخاطر التدقيق
تقوم اإلدارة بنعداد القوائم املالية واالحتفاظ بسجالت حماسبية منتظمة ،ويقع على عـاتق املدقق مسؤولية
إبداء الرأي يف عدالة تلك القوائم يف التعبري بوضوح عن املركز املايل للمؤسسة .وتـشري معايري التدقيق إىل أن عوامل
الصناعة جيب أن تؤخـذ فـي احلـسبان عنـد التخطـيط لعملية التدقيق ،حيث يشري معيار التدقيق األمريكي رقم
 24إىل أن " ةظـام الرقابـة مصمم ملنع األخطاء اجلوهرية أو كشفها أو سوء التقدير يف القوائم املالية .وهكذا كلما
()21
كان هيكـل الرقابة قوياً اخنفض احتمال وجود أخطاء جوهرية يف القوائم املالية".
وتؤدي املعرفة بطبيعة أسباب اخلطأ يف صناعة ما أو فئة من الصناعات ،إىل التـأثري فـي حتديـد اإلسرتاتيجية
املناسبة للمراجعة ،فمثالً اكتشاف األخطاء الروتينية تحتاج إىل اختبار العمليات خـالل السنة ويف هنايتها،
()21
ف بالرتكيز على العمليات غيـر املتكـررة وتعـديل القيود مثل التقديرات احملاسبية.
األخطاء غري الروتينية تُكتَ َش ُ
فضالً عن ذلك ،فنن التخصص املهين يكسب املدقق خربة عالية لتقييم األخطاء املهمـة وإجيـاد احللول
املمكنة هلا ،وذلك مقارةة باملدقق غري املتخصص  ،إِ ْذ إن ةوع الصناعة يؤثر فـي خمـاطر أعمال املدقق .ومن هنا يأيت

دور املدقق املتخصص يف حتسني تقدير خطر التدقيق وتقليلهـا ويكمن خطر التدقيق يف إبداء رأي غري سليم عن
التقارير والقـوائم املاليـة التـي تعـدها إدارة املؤسسة ،مبعىن عدم اكتشاف أي حتريف مهم يف تلك البياةات .أي ان
خطر التدقيق = خطر التحريف يف البياةات املالية × خطر االكتشاف
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الخالصة والنتائج والتوصيات:
أصبح مصطلح التخصص يرتبط ارتباطاً متزايداً ليس فقط مبكاتب التدقيق  ،وإمنـا أيـضا باملدققني األفراد العاملني
يف مكاتب التدقيق ،حيـث إن ظهـور مكاتـب التدقيق واألفـراد كمتخصصني يؤدي إىل أفضلية يف تقدمي اخلدمات
للعمالء ،واستخدمت هذه الفكرة من قبـل مكاتـب التدقيق يف تسويق خدماهتا .وعليه فنن الدراسة احلالية
حاولت البحث يف أمهية التخصص املهين للمدقق وأثرها على التقليل من خماطر التدقيق.

كما وتداولت العديد من الدراسات السابقة -العربية واألجنبية -ذات الصلة باملوضوع ،وفـي ضـوء مـا توصلت
إليه هذه الدراسات من ةتائج ،حاولنا معرفة أمهية التخصص املهين للمدققني بالنسبة إىل عمليـة التدقيق  ،وحماولة
إبراز دور التخصص املهين للمدقق يف حتسني كفاءة تقدير خماطر التدقيق والتقليل منها .وبعد إجراء بعض
التحليالت مت التوصل إىل ما يلي :
• عدم وجود اختالفات جوهرية حول أمهية التخصص املهين للمدقق بالنسبة إىل عملية التدقيق ،من خالل حتسني
كفاءة تقدير خماطر التدقيق ،وحتسني قـرارات ختطـيط عملية التدقيق ،وتدعيم استقالل املدقق ،واكتشاف حاالت
إدارة األرباح ،واالرتقـاء مبـستوى املنافسة املهنية بني مكاتب التدقيق ،وختفيض حاالت االستعاةة باخلرباء.
• يعد التخصص املهين للمدقق اجتاها حديثاً يف ممارسة املهنة رغبة يف زيادة الكفاءة املهنيـة اليت يوفرها التخصص،
فضالً عما ما يوفره التخصص من زيادة يف أحجام مكاتب التدقيق الذي بدوره يوفر ميزات أخرى ،مثل زيادة
األتعاب ،وحتسني مسعة املكتـب واملدقق ،واسـتخدام األساليب احلديثة واملتطورة يف التدقيق ،وهو ما يعكس ذلك
على أداء املدقق يف كفاءته يف الكشف عن أخطاء القوائم املالية ،ومن مث تقليل خطر التدقيق وهو ما جيعل
العمالء يفـضلون املدقق املتخصص للقيام بتدقيق ةشاطاهتم.
• اتفاق املدققني على أمهية التخصص املهين للمدقق يف حتسني كفاءة تقدير خماطر التدقيق املتمثلة يف خطر الرقابة
وخطر االكتشاف ،واخلطر احلتمي .وذلك من خالل دقة حتديد اختبـارات االلتزام ،واحلكم على فاعلية ةظام
الرقابة الداخلية ،ومعرفة أماكن تكرار األخطاء ،ودقـة حتديـد إجراءات الفحص التحليلي ،ومعرفة العالقة بني البنود
املرتبطة بدقة ،ودرجة التأثري يف تفـسري النتائج ،ومعرفة البنود واحلسابات اليت متثل خطراً بطبيعتها ،وتسهيل مراجعة
تقديرات اإلدارة.
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وبناء على النتائج السابقة ميكن إعطاء التوصيات التالية:
• جيب على املدقق القيام مبمارسة املهنة وفقاً للتخصص املهين وتحتم عليه مواكبة خمتلف التطورات وإال فقد
سيطرته على املنافسة يف السوق .ألن ذلـك يـوفر للمدقق إملاماً ومعرفة بكل النواحي الفنية والقاةوةية واالقتصادية،
ومن مث معرفة مدى خطورهتا وكيفية التعامل معها وهو ما يؤدي إىل التقليل من خماطر التدقيق.
• ينبغي على شركات ومكاتب التدقيق القيام بنمتام املزيد من عمليات االةدماج بينهـا ،كي تتوافر هلا القدرات
البشرية واملهنية واالقتصادية الالزمة ملواجهة اآلثـار املرتتبـة علـى التغريات العاملية ،وآثار العوملة بشىت صورها،
االقتصادية واملهنية والتقنية ،إِ ْذ إن االةدماج بني مكاتب التدقيق سينعكس أثره بشكل مباشر على توافر املقومات
الالزمة للمدققني يف ممارسة عملهم املهين وفقاً للتخصص املهين ،مبا يتالءم وقطاعات النشاط االقتصادي الـسائدة
بـسوق األعمال ،ولالرتقاء جبودة األداء املهين.

• ضرورة قيام اجلمعيات العلمية املهنية بتنظيم دورات تدريبية متخصصة للمدقق فـي الـصناعة اليت يريد التخصص
في ها ليكون على علم هبا من النواحي الفنية والقاةوةية واالقتصادية مجيعها ،وحتديد إطار مستقل ملشاكل كل
صناعة ودراستها وبيان مدى خطورهتا علـى عمـل املدقق وكيفية التعامل معها وبيان املؤشرات اخلاصة بكل صناعة
اليت تعرض فرض االستمرارية للخطر الذي يعد أحد أضالع فجوة التوقعات ،وهو ما سيؤدي إىل صياغة
إرشادات تدقيق خاصة بكـل صناعة ،وجيعل املدقق يف النهاية قادراً على اإلملام بكل ما هو جديد يف جمال
ختصصه.
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ملخص
ظهر املعيار اجلزائري للتدقيق م ،ج ،ت

505

املتضمن التأكيدات اخلارجية ،املستمد أساسا من املعيار

الدويل للتدقيق  ISA505املتضمن أيضا التأكيدات اخلارجية ،حبيث يسمح بوضع اجراءات ومبادئ أساسية بغية
الوصول ايل أدلة عناصر رقابية مقنعة ،وذلك من خالل استخدام املدقق اإلجراءات اخلاصة بالتأكيدات اخلارجية
كمتوسط للحصول على عناصر الرقابة املقنعة.
ان املدقق ملزم بتحديد وتقدير االجراءات اخلاصة بالتأكيدات اخلارجية حلتمية وضرورية احلصول على أدلة
العناصر الرقابية املقنعة ،سواء كان ذلك بالكامل أو اجلزئي على مستوي التأكيد ،مع أخذ املدقق  ي احلسبان
اخلطر الغري متوقع االستثنائي على مستوي التأكيد مع وضع طريقة جذب عناصر الرقابة املقنعة لتنفيذ اإلجراءات
األخرى املخططة من طرف املدقق من أجل تقليص اخلطر بنسبة ضعيفة ومقبولة.
الكلمات المفتاحية :التأكيدات اخلارجية ،التدقيق ،املدقق ،اإلجراءات ،الغري
Résume
L’objet de la présent norme algérienne d’audit NAA 505, confirmations externes, et de
définir des procédures et des principes fondamentaux et de préciser leurs modalités
d’application, concernant l’utilisation par l’auditeur sur la procédure de confirmations
externes comme moyen d’obtention d’élément probants.
L’auditeur doit déterminer de la procédure de confirmations externes et nécessaire à
l’obtention d’éléments probants, suffisants et appropries au niveau des assertions. A ce titre,
l’auditeur doit prendre en compte le risque d’anomalies significatives au niveau des assertions
et la façon dont les éléments probants recueillis lors de la mise en œuvre d’autres procédures
d’audit planifiées réduiront ce risque un niveau faible acceptable,
Les mots clés: Confirmations externes, Audit, Auditeur, Procédures, Tiers.
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مقدمة
جاء موضوع البحث حول املعيار اجلزائري للتدقيق  ،505املتضمن التأكيدات اخلارجية ،اليت مت انشاءه  ي
الذي مت انشاءه  ي 92جوان ISA505للتدقيق  00فيفري من عام  9002م ،ويستمد من املعيار الدويل
من عام  9002م ،اهلدف أو الغرض من املعياريني هو وضع مبادئ وإجراءات أساسية لتمكني املراقبة من
طرف املدقق باستعمال التأكيدات اخلارجية كمتوسط للحصول على عناصر الرقابة املقنعة.
واجلزائر كباقي الدول قامت بوضع جمموعة من املعايري منها املعيار اجلزائري للتدقيق  505املتضمن التأكيد
اخلارجي ،غري أهنا ومنذ أكثر من  90سنة واملدقق يقوم هبذه اإلجراءات الرقابية
إشكالية البحث
نسعى من خالل هذا البحث اىل االطالع على املقاربة بني املعيار الدويل للتدقيق 505واملعيار اجلزائري
للتدقيق  505وذلك من خالل تقدمي اإلجراءات وتوضيحها باملعلومات املتاحة.
تساؤالت البحث
ملعاجلة موضوع البحث ارتأينا ان ندعم اإلشكالية ببعض التساؤالت الفرعية املتمثلة  ي:
0ـ ـ ـ ما املقصود باملعيار اجلزائري للتدقيق 505
9ـ ـ ـ ما موقع املعيار اجلزائري للتدقيق   505ي العملية الرقابية
 3ـ ـ ـ ما هي اإلجراءات املتخذة  ي املعيار اجلزائري للتدقيق 505
0ـ ـ ـ ماهي املعوقات والنتائج املستخلصة من تطبيق املعيار اجلزائري للتدقيق 505
فرضيات البحث
لقد قمنا بوضع جمموعة من الفرضيات املتمثلة  ي:
0ـ ـ ـ االطالع على مفهوم املعيار اجلزائري للتدقيق  505مستمد من املعيار الدويل للتدقيق 505
 9ـ ـ االهتمام باملعيار اجلزائري للتدقيق  ،505ال يعين ان العملية الرقابية  ي اجلزائر من قبل مل تكن  ي احلسبان.
3ـ ـ االطالع على اإلجراءات املعمول هبا واملتاحة  ي تطبيق املعيار اجلزائري للتدقيق   505ي إطار العملية الرقابية.
0ـ ـ ـ مدي فعالية الرقابة لدي املدقق باستخدام املعيار اجلزائري للتدقيق ,505
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أهداف البحث
ـ ـ ـ التعرف على مدي تطور نظام الرقابة  ي اجلزائر
ـ ـ ـ التعرف على طريقة استخدام التأكيد اخلارجي
ـ ـ ـ االطالع على الصعوبات اليت تقف  ي طريق املدققون
أهمية البحث
يهتم حبث املداخلة  ي جمال املعيار اجلزائري للتدقيق  505املتضمن التأكيدات اخلارجية ،ملا له من أمهية
بالغة  ي الرقابة ،ولكونه يوضح فكرة التأكيدات اخلارجية للكشف عن أدلة ثابتة ومؤكدة.
منهجية البحث
ارتأينا ان نقدم هذا املوضوع املتمثل  ي املعيار اجلزائري للتدقيق  505التأكيدات اخلارجية ،ملا مدي قدرته
وفعاليته  ي جمال الرقابة من خالل احملاور التالية:
المحور األول :مقاربة جمال تطبيق وهدف معيار اجلزائري للتدقيق  505ومعيار التدقيق الدويل 505
المحور الثاني :إجراءات التأكيد اخلارجي
المحور الثالث :نتائج إجراءات التأكيد اخلارجي
المحور الرابع :التأكيدات الضمنية وتقييم األدلة املثبتة املتحصل عليها,
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المحور األول :مقاربة مجال تطبيق وهدف معيار الجزائري للتدقيق  505ومعيار التدقيق الدولي

505

يعاجل كال املعيار اجلزائري للتدقيق  505واملعيار الدويل للتدقيق  505التأكيد اخلارجي ،من خالل حتديد اإلجراءات
واملبادئ األساسية ووضع الكيفية التطبيقية املستخدمة من طرف املدقق للوصول اىل عناصر أدلة مؤكدة ومثبتة.
يلجأ عادة املدقق  ي وضع إجراءات " التأكيد اخلارجي " من أجل احلصول عناصر أدلة مثبتة ،غري أن  ي
هذه احلالة ،يستلزم على املدقق أن يأخذ  ي احلسبان خطر االحنرافات اليت هي ذو معىن وداللة على مستوى
التأكيد والطريقة اليت أتت منه هذه العناصر املقنعة واملثبتة اجملمعة أنداك من جراء تنفيذ إجراءات أخري خمططة
من طرف املدقق لتقليص اخلطر اىل مستوى ضعيف ومقبول.
يعترب التأكيد اخلارجي دليل مقنن ومثبت يتم احلصول عليه من خالل الرد اخلطي املرسل مباشرة اىل املدقق
من طرف الغري ،سواء كان هذا الرد اخلطي  ي شكل ورقي أو الكرتوين ...اخل.
 0ـ ـ طلب تأكيد مستعجل ( تأكيد خارجي ) :املقصود به طلب من خالله يكون الغري مدعو مباشرة للرد على
املدقق ،ما اذا كان يؤكد أو ينفي املعلومات الواردة  ي الطلب ،إضافة اىل ذلك ميكنه ان يقدم معلومات إضافية مطلوبة.
 9ـ ـ ـ طلب تأكيد ضمين ( تأكيد سليب ) :املقصود به طلب من خالله يكون الغري مدعو للرد مباشرة على
املدقق ال غري  ،ي حالة نفيه للمعلومات الواردة  ي الطلب.
المحور الثاني :إجراءات التأكيد الخارجي
 ي حالة جلوء املدقق اىل التأكيد اخلارجي ،فان احلفاظ على الرقابة على طلبات التأكيد يتطلب األمر التايل:
 0ـ ـ حتديد وتقدير معلومات موضوع التأكد أو الطلب ،إضافة اىل رصيد احلسابات ،مكوناهتا ،أجال
االتفاقات والعقود والعمليات اليت أبرمتها املؤسسة مع الغري.
 9ـ ـ ـ اختيار" الغري" املؤهلني واملناسبني للتأكيد أو الطلب ،حيث الردود على طلبات التأكيد ترفق مع األدلة
املقننة واملثبتة لتكون ذو معىن ومصداقية أكرب إذا ما مت تبليغ الطلب اىل املسؤول ،وفق ما حيدده املدقق باعتباره
على دراية واطالع على املعلومات والبيانات اليت يبحث عليها ،واليت من خالهلا تسمح باحلصول على التأكيد.
 3ـ ـ تصور ورؤية طلبات التأكيد ،لضمان أن هذه الطلبات قد وجهت وارسلت اىل اجلهات الصحيحة ،مع
الرتكيز على ان هذه اإلجابات والردود قد اسرتجعت مباشرة اىل املدقق.
 0ـ ـ ـ مث تقوم بإرسال الطلبات اىل الغري ومتابعتها.
ان العوامل أو العناصر الواجب اختادها  ي احلسبان عند تصور ورؤية طلب التأكيد تتضمن ما يلي:
أ ـ ـ االثباتات املؤشرة
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ب ـ ـ اخطار وتنبيه باالحنرافات واالنزالقات املعتربة واملثبتة على وجه اخلصوص ،مبا  ي ذلك اخطار وتنبيه بالغش.
ج ـ ـ شكل وتوجيه الطلب
د ـ ـ اخلربة والتجربة املكتسبة املتأتية من مهنة التدقيق وامللتقيات أو املهمات املتقاربة  ي السابق.
و ـ ـ وسيلة التواصل ،على سبيل املثال الفاكس ،طلب دعامة الورقة االلكرتونية ...اخل.
ن ـ ـ ـ حتفيز اإلدارة برتخيص أو تشجيع الغري للرد على املدقق ،حيث جند بعض األطراف ال تقيل الرد اال على
طلبات التأكيد املتضمنة رخصة اإلدارة.
ه ـ قدرة الغري على تأكيد و توجيه املعلومات املطلوبة ،على سبيل املثال ( مبلغ الفواتري املعزولة مقابل الرصيد االمجايل)
 ي اجلهة األخرى فيما خيص رفض اإلدارة السماح بإرسال طلب التأكيد ،يستوجب على املدقق ما يلي:
أ ـ ـ التحري عن أسباب رفض اإلدارة ،وبالتايل البحث عن أدلة العناصر املقنعة حول مدى صحة ومنطقية
األسباب اليت أدت لذلك.
ب ـ ـ تقييم أثر أداء رفض اإلدارة ،من خالل تقييم املدقق أخطار االحنرافات واالنزالقات ذات معىن وداللة
خاصة ،مبا  ي ذلك خطر الغش ،طبيعتها مع مراعاة توسيع وامتداد رزنامة إجراءات أخرى للتدقيق
ج ـ ـ حتديد إجراءات تدقيق بديلة ،وذلك من أجل الوصول اىل أدلة مقننة ومثبتة ذات معىن ومصداقية.
أما  ي حالة استنتاج واستخالص املدقق أن رفض اإلدارة والسماح بإرسال التأكيد بسبب خمالفات غري
مقبولة ،أو لعدم قدرهتا الوصول اىل أدلة العناصر املثبتة ،ذات معىن ومصداقية من خالل إجراءات التدقيق البديلة،
فان املدقق جمرب على ابالغ األشخاص الساهرين على سري املؤسسة مع فحص أثار وضعية التدقيق وإعطاء رأيه.
المحور الثالث :نتائج إجراءات التأكيد الخارجي
يتم نتائج إجراءات التأكيد اخلارجي من خالل العناصر التالية:
 1ـ ـ ـ مصداقية الردود على طلبات التأكيد الخارجي  :ي هذه احلالة إذا تبني للمدقق أن االجراء املتخذ
مؤمن ومراقب بطريقة مالئمة ومناسبة ،فان مصداقية الرد تكون ذات معىن وداللة عالية.
أما إذا قام الغري ،الذي وجه اليه طلب التأكيد باالستعانة بطرف أخر ،واهلدف من ذلك التنسيق أو بكيفية اعداد
الردود على طلبات التأكيد ،فان املدقق له صالحيات حتديد إجراءات الرد على املخاطر وتكون على النحو التايل:
أ ـ ـ الرد غري وارد من املصدر األصلي والصحيح
ب ـ ـ املكلف بالرد غري مرخص له بإعداد األجوبة
ج ـ ـ سالمة االرسالية مت اعرتاضها
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أما إذا تلقى املدقق رد شفهي على طلب التأكيد ،مبكانه وحسب الظروف املتاحة ،أن يطلب مباشرة من
الغري بالرد عليه خطيا ،و ي حالة عدم تلقى املدقق الرد اخلطي ،تفرض عليه البحث عن أدلة العناصر املثبتة
األخرى لتدعيم املعلومات الصادرة  ي الرد الشفهي.
أما  ي حالة تقدير وحتديد املدقق أن الر على طلبات التأكيد ليس ذو معىن وداللة ومصداقية ،يستوجب
عليه تقييم اخلطر املنبثق من تقييم االحنرافات واالنزالقات املعنية ،ميا  ي ذلك خطر الغش وطبيعته ورزنامة توسيع
وامتداد إجراءات أخرى للتقييم.
 2ـ ـ ـ حالة عدم تلقي الردود  :ي حالة عدم تلقي الرد أو غياب الرد أو تلقي رد جزئي من طرف الغري على

طلب التأكيد املستعجل ،يعيد ارسال املدقق طلب التأكيد لعدم متكن املرسل اليه استالمه.

و ي جزئية أخرى  ي حالة عدم تلقى الرد ،بجب على املدقق وضع حيز التنفيذ إجراءات تدقيق بديلة ،من
أجل الوصول اىل أدلة مقنعة ومثبتة تكون ذو معىن وداللة ومصداقية ،على سبيل المثال.

ـ ـ ـ جزئية رصيد حسابات الزبائن  ،ي هذه اجلزئية يقوم املدقق بفحص وبدقة عالية التحصيالت ،ووثائق
املبيعات ،ووصوالت التسليم والتوزيع القريبة من تاري االقفال.
ـ ـ ـ جزئية رصيد حسابات املوردين  ،ي هذه اجلزئية يقوم املدقق بفحص وبدقة عالية النفقات ،وثائق املشرتيات
واالستالم القريبة من تاري االقفال ،زيادة على ذلك فحص املراسالت الصادرة واملتأتية من الغري.
 3ـ ـ حالة الرد على طلب التأكيد المستعجل لضرورة الحصول على أدلة العناصر المثبتة والكافية  :ي
هذه احلالة إذا الحظ أو رأى املدقق ،أن الرد على طلب التأكيد املستعجل يعترب ضروري من أجل الوصول اىل
أدلة العناصر املثبتة والكافية ،وأن إجراءات التدقيق البديلة لن تقدم أدلة للعناصر املثبتة اليت حيتاجها املدقق،
وبالتايل إذا مل يتحصل املدقق على التأكيد الضروري ،فانه جمرب على حتديد أثار ذلك ،سواء كان ذلك عن طريق
التدقيق من جهة أو كان عن طريق رأي املدقق من جهة أخرى.
 4ـ ـ الفوارق :املقصود هنا هو ذلك الفارق أو ذلك االختالف  ي الرد بني املعلومات والبيانات الواردة من
الغري ،واملعلومات والبيانات اليت طلب املدقق تأكيدها ،أو حمتوي مضمون الوثائق احملاسبية للكيان.
ان املدقق يباشر البحث  ي اكتشاف الفوارق لكي يقوم بتحديد ما إذا كانت تلمح اىل وجود احنرافات،
هنا نشري اىل بعض الفوارق باملقارنة مع طلبات التأكيد ،ألن باستطاعتها ان تشري اىل وجود احنرافات وانزالقات
حقيقية أو حمتملة  ي الكشوفات املالية.
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و ي حالة رفع االحنرافات  ،فالبد للمدقق مبسك التقييم ومعرفة مكونات االحنرافات واالنزالقات ،وهل تشري
عن مؤشر الغش ،أو تشري اىل وجود الفوارق اليت بإمكاهنا ان تلمح اىل وجود نقص أو امهال أو جمموعة من
النقائص  ي العملية الرقابية الداخلية للمعلومة املالية.
المحور الرابع :التأكيدات الضمنية وتقييم األدلة المثبتة المتحصل عليها
يتم هذا احملور  ي جزئيتني ممتثلني ،األوىل التأكيدات الضمنية والثانية تقييم أدلة العناصر املثبتة املتحصل عليها.
 1ـ ـ ـ التأكيدات الضمنية  :ي هذه احلالة التأكيدات الضمنية تقوم بتقدمي أدلة وقرائن أقل اثباتا ،مقارنة
بالتأكيدات املستعجلة ،وبالتايل ال يستعملها املدقق اال بتوفر مجيع الشروط التالية واملكونة من:
أ ـ ـ إذا حدد وقدر املدقق أن خطر االحنرافات ذو معىن وداللة ضعيفة ،مث حتصل أدلة عناصر مثبتة كافية
ومالئمة وفق فعالية التسيري واملراقبة ذات الصلة املباشرة بتأكيد املعين.
ب ـ ـ ـ إذا احتوت مجيع األدلة اخلاضعة إلجراءات التأكيد الضمين على عدد كبري من أرصدة احلسابات
والعمليات ،أو على شروط متجانسة وقليلة األمهية.
ج ـ ـ  ي حالة ما إذا كانت نسبة الفوارق متوقعة وجد متدنية.
د ـ  ي حالة ما إذاكان املدقق بجهل بالظروف أو احلاالت اليت أدت باملرسل إليهم ،امهال أو جتاهل طلبات التأكيد الضمين.
 2ـ ـ ـ تقييم األدلة المثبتة المتحصل عليها
 ي هذ ه احلالة املدقق ملزم بتحديد وتقدير ما إذا كانت نتائج التأكيد اخلارجي تقدم أدلة العناصر مثبتة ذو
معين وداللة ومصداقية ،أو ملزم باحلصول على أدلة عناصر مثبتة متممة ومكملة ،وبالتايل فبإمكان املدقق عند
تقييمه لنتائج كل طلب تأكيد خارجي يصنفها وفق ما يلي:
أ ـ ـ ـ رد من الغري  :ي هذه احلالة املؤهل يتضمن املعلومات املقدمة أو املعلومات املطلوبة ،دون وجود
االختالالت ( الفوارق )
ب ـ ـ ـ الرد يعترب غري موثوق
ج ـ ـ عدم الرد
د ـ ـ رد حيمل االختالالت ( الفوارق )
من خالل التقييم أعاله ،يقوم املدقق بتحديد وتقدير اجراءات التدقيق املنجزة واملتحصل عليها من جهات
خمتلفة ،مع حتديد ما إذا كانت قد متت مجع أدلة العناصر املثبتة والكافية واملالئمة ،أو ضرورة وحتمية االستعانة
بأدلة عناصر مثبتة ومكملة.
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خاتمة
ان موضوع املعيارين  ISA 505و  505 NAAيوضحان إجراءات التأكيد اخلارجي ،ذلك باستخدام
إجراءات ومبادئ اساسية وتوضيح كيفية استعماهلا ،هذا من أجل احلصول على أدلة عناصر مثبتة ومؤكدة.
ان التأكيدات اخلارجية عادة ما تستخدم مقارنة مع رصيد احلسابات أو مكوناته ،لكن هذا ال يقتصر على
هذه العناصر فقط ،فبإمكان املدقق طلب التأكيد اخلارجي من خالل االتفاقيات ،أو املعامالت والصفقات
التجارية املنجزة مع الغري...اخل.
يعتمد املعيار الدويل للتدقيق  505واملعيار اجلزائري للتدقيق  505على مجلة من املبادئ واملعايري منها:
ـ ـ ـ االعتماد على العناصر املؤكدة
ـ ـ معرفة الوصاية مع البيئة وتقييم اخلطر الغري متوقع اخلاص
ـ ـ إجراءات قيد التنفيذ من طرف املدقق من خالل وظيفة تقييمه للخطر
ـ ـ ـ مسؤولية املدقق مع األخذ  ي احلسبان الغش  ي الكشوفات املالية
ـ ـ ـ استطالع التدقيق مع أساليب أخرى الستخالص العناصر األخرية للفحص
الهوامش:

 0ـ ـ اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية ،وزارة املالية ،مقرر رقم  009املؤرخ  ي  00فيفري  9002م ،املتضمن املعايري
اجلزائرية للتدقيق
 9ـ ـ ـ نظام احملاسبة املالية اجلديد،
3-Copyright Eurl Pages Bleues Internationales. Maison d’édition pour l’enseignement et la formation.
septembre 2008
4 –Normes Internationale D’audit 505 .Confirmations Externes.cncc-ire /ccdsch/version
29juin2006.copyright IFAC.
 5ـ الموقع االلكترونيwww : Normes Internationale D’audit،
6 –International Financial Reporting Standards IFRSs*.Including International. Accounting Standards
IASs*.And Interpretations as at 1junvier2006.
7 – Université D’angers, Faculté de droit D’economie et de gestion, Ecole D’octorale D’angers , Reda
Sefsaf , Contribution à l’analyse de L’effet de l’adoption des IFRS sur la qualité des chiffres
comptables ,13 décembre 2012.

 8ـ ـ ـ املرسوم التنفيذي رقم  00ـ ـ ـ  909املؤرخ  ي  93مجادي الثاين عام  0039ه ،املوافق ل 92مايو عام  9000م ،املتعلق
مبعايري تقارير حمافظ احلسابات و أشكاله و أجال ارساله.
 9ـ ـ القرار املؤرخ  ي  05شعبان عام  0030ه املوافق ل 90يونيو عام 9003م ،احملدد حمتوى معايري تقارير حمافظ حسابات.
 10ـ ـ القرار املؤرخ  ي  00ربيع األول عام  0035ه ،املوافق ل  09يناير عام 9000م ،احملدد كيفيات تسليم تقارير حمافظ حسابات.
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جامعة أحمد بوقرة ببومرداس
الملخص
تعرف مهنة الـمراجعة يف الـجزائر يف اآلونة األخرية تطورا كبريا وهذا لـمواكبة التغريات اليت عرفتها الـمـحاسبة يف
 وتعد التأكيدات الـخارجية من أهم الـمعايري اليت تسمح. وكذلك لتكييفها مع معايري الـمراجعة الدولية،الـجزائر
للمراجع بـجمع أدلة تدقيق كافية من خالل احرتام قواعد وشروط التعامل مع هذا النوع من األدلة اليت حددها
 يهدف هذا البحث إىل تـحديد االختالفات حول التأكيدات الـخارجية إن وجدت.505 الـمعيارين الـجزائري والدويل رقم
.بني الـمعيارين الـجزائري والدويل

. معايري التدقيق الـجزائري، معايري الـمراجعة الدولية، التدقيق، الـمراجعة:الكلمات المفتاحية
Abstract
La profession d'audit en Algérie a connu récemment un développement majeur pour
suivre l'évolution rapide de la comptabilité dans le pays, ainsi que sont adaptation aux normes
d'audit internationales. Les « DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS » sont parmi
les critères les plus importants permettant à l'auditeur de collecter des éléments probants
suffisants en respectant les termes et conditions de traitement de ce type de preuves énoncées
dans les normes algériennes et internationales N°505. Cette recherche vise à identifier les
éventuelles divergences entre les normes algériennes et internationales.
Key words: Demandes de Confirmation des Tiers, Audit, Normes d’Audit Algérien.
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مقدمة
يـجب على الـمدقق أن يـجـمع أدلة كاف ية ومناسبة للتوصل إىل استنتاجات معقولة يستند إليها يف رأيه.
ويتـم الـحصول على األدلة من مـجـموعة مناسبة من اختبار اإلجراءات اليت يتوصل بـها إىل التقييـم النـهائي لنظام
الرقابة الداخلية ،أو االختبارات األساسية للوصول إىل أدلة مالية بعد تدقيقه يف الدفاتر والسجالت الـمـحاسبية.
ويف بعض الـحاالت قد تأيت األدلة حصريا من االختبارات األساسية فقط.
ولـجـم ع األدلة الكافية والضرورية إلبداء الـمدقق رأيه حول القوائم الـمالية كجزء من مراجعة الـحسابات،
يـمكنـه استـخدام التقنيات التالية:
 إعادة تنفيذ عملية الرقابة اليت يقوم بـها الكيان؛ فحص التسجيالت أو الوثائق ،سواء كانت داخلية أو خارجية ،يف شكل ورقي ،يف شكل إلكرتوين؛ تطبيق اإلجراءات التـحليلية؛-

طلب الـمصادقات والتأكيدات من أطراف أخرى؛
الـمالحظة الـمادية؛
فحص التثبيتات الـمادية ،أي الـجرد الـمادي لألصول الـملموسة؛

-

طلب معلومات من أشخاص داخل الكيان أو خارجه؛
التـحقق من العمليات الـحسابية.

يـمكن استـخدام تقنية واحدة من التقنيات السابقة أو االستعانة بـهـم جـميعا ،كما يـمكن أن يتـم ذلك عن
طريق أخذ العينات أو باستـخدام عمل مدقق حسابات آخر.
اإلشكالية
يشري كل من معيار الـمراجعة الدويل رقم  500ومعيار التدقيق الـجزائري رقم  500أيضا على أن هناك
اختالف يف حجية أدلة اإلثبات حسب مصدرها وطبيعتها ،حيث تعترب األدلة اليت يـحصل عليها الـمدقق من
مصادر مستقلة عن الكيان أكثر مصداقية من غريها خاصة إذا كانت مرسلة إليه مباشرة ،أي قبل أن تطلع عليها
اإلدارة .وتعترب التأكيدات الـخارجية 1،من أكثر األدلة حجية التسامها بالصفات السابقة اليت حددها الـمعيار
رقم  ،500ما يـجعلـها ذات أهـمية بالغة للمدقق.
وانطالقا من أهـمية التأكيدات الـخارجية للمدقق ،وتـخصيص كل من معايري الـمراجعة الدولية ومعايري
التدقيق الـجزائري لـمعيار خاص لـها على حدى ،تـحت رقم  505فإننا نطرح التساؤل التايل:
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هل يوجد هناك اختالفات بين معيار الـمراجعة الدولي رقم  050ومعيار التدقيق الـجزائري رقم 050؟
أهـمية البحث
تكمن أهـمية البحث يف دراسة االختالفات الـموجودة بني معايري التدقيق الـجزائري ومعايري التدقيق الدويل
يف استعمال التأكيدات الـخارجية للـحصول على أدلة كافية ومناسبة لكتابة الـمدقق تقريره النـهائي .ويأيت هذا
البحث نظرا للـجهود الـمبذولة من الـجهات الوصية لتطوير مهنة التدقيق يف الـجزائر ،بإصدارها بعض من معايري
التدقيق ومـحاولة تكييفها مع معايري الـمراجعة الدولية.
أهداف البحث
يهدف البحث إىل تسليط الضوء على أهـمية التأكيدات الـخارجية يف الـمراجعة ،سواء يف الـمعايري
الـجزائرية أو معايري الـمراجعة الدولية ونقارنـها يف بعض األحيان بـمعايري العمل الـمهين الفرنسي .كما نسلط
الضوء على جـميع الـجوانب الـمتعلقة بكيفية تطبيق هذه التقنية ،بإبراز الـجوانب اإليـجابية والسلبية لـها.
فرضيات البحث
توجد بعض االختالفات الطفيفة اليت تراعي فيها الـهيئات الـجزائرية البيئة القانونية واالقتصادية للبلد.
أوال :تعريف التأكيد الـخارجي
يعرف معيار التدقيق الـجزائري رقم  500التأكيد الـخارجي على أنـه "دليل مثبت يتـم الـحصول عليه عن
طريق رد خطي موجه مباشرة إىل الـمدقق من طرف الغري ،سواء كان يف شكل ورقي ،الكرتوين أو شكل آخر".

2

كما عرف معيار الـمراجعة الدويل رقم  500الـمصادقات الـخارجية بأنـها "عبارة عن أدلة تدقيق تـم
الـحصول عليها كرد خطي مباشر من طرف ثالث (الطرف الـمصادق) على الـمدقق بصورة ورقية أو إلكرتونية أو
3
بأي صورة أخرى".
من الواضح جدا أن التعريفني السابقني متطابقني ،وال يوجد اختالف إال كلمة الـمصادقة مع التأكيدات
اليت تـم التنبيه لـها سابقا.
يف حني أن معيار العمل الـمهين الفرنسي رقم  505عرف التأكيدات الـخارجية على أنـها "الـحصول على
تصريـحات من طرف ثالث موجه بشكل مباشر إىل الـمدقق خبصوص معلومات واحدة أو أكثر".

4
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تتـمثل األطراف األخرى اليت يـمكن للمدقق االتصال بـهـم كل من الـموردون والزبائن والبنوك ،وكذلك على
سبيل الـمثال تأكيد معلومات عن ملكية العقار...الـخ .وتُستـخدم هذه التقنية للتأكيد رصيد حساب أو عناصر
أيضا لتأكيد:
الـمـحاسبة ،كما يـمكن استعمالـها ً
-

شروط العقد أو عدم وجود اتفاقات مـحددة قد تؤثر على االعرتاف باإليرادات؛
عدم وجود التزامات خارج الـميزانية.

ثانيا :أنواع التأكيدات الـخارجية
حسب الـمعيار الـجزائري للتدقيق رقم  ،505يوجد نوعان من التأكيدات الـخارجية وهي:
.1

طلب تأكيد مستعجل
هو طلب من خاللـه يكون "الغري" مدعو للرد مباشرة على الـمدقق ما إذا كان يؤكد أو ينفي الـمعلومات

الواردة يف الطلب أو يقدم معلومات مطلوبة .يسمى هذا النوع من التأكيد حسب معيار الـمراجعة الدويل رقم
 505بالتأكيد اإليـجايب.
.1

طلب تأكيد ضمني
هو طلب من خاللـه يكون الغري مدعو للرد مباشرة على الـمدقق فقط يف حالة نفيه للمعلومات الواردة يف

الطلب .يسمى هذا النوع من التأكيد حسب معيار الـمراجعة الدويل رقم  505بالتأكيد السليب.
مع العلم أن التأكيدات الضمنية تقدم أدلة أقل إثباتا مقارنة بالتأكيدات الـمستعجلة ،ألن عدم استالم الرد من
الطرف اآلخر ال يعين بالضرورة إقراره بصحة الـمعلومات الـموجودة يف الطلب ،بل عادة ما يتـم الرد إذا كانت الـمعلومة
يف غري صالـحهـم .ويستوجب على الـمدقق أن ال يستعمل هذا النوع من التأكيد إال إذا توفرت الشروط التالية:
 إذا قدر الـمدقق أن خطر وجود انـحرافات معتربة ضعيف وحصل على أدلة إثبات كافية ومالئمة حولفعالية أنظمة الرقابة.
 إذا احتوت األدلة على جمموعة كبرية من األرصدة والـمعامالت الصغرية.-

إذا كانت الفارق (االستثناء) الـمتوقع متدين.
عدم علم الـمدقق بالظروف أو الشروط اليت قد تؤدي إىل رفض مستقبلي لطلبات الـمصادقة السلبية لـهذه الطلبات.
أما معيار العمل الـمهين الفرنسي رقم  ،505فيقسمها أيضا إىل قسمني هـما "طلب التأكيد الـمغلق"

الذي يطلب من الطرف الثالث الـموافقة على الـمعلومات الـمقدمة و"طلب التأكيد الـمفتوح" الذي يُطلب من
الطرف الثالث تقديـم الـمعلومات بنفسه .وهي مـختلفة نوعا ما مع الـمعايري الـجزائرية والدولية.
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ثالثا :طلب اإلذن من اإلدارة
ال يـمكن للمدقق أن يتصل باألطراف األخرى إال بإذن من إدارة الكيان ،وهذا أمر يعترب بديهي ،فمن غري
الـمعقول أن تتصل بأشخاص ال تربطك عالقة مباشرة بـهـم لتطلب معلومات حول كيان آخر .ويف حالة ما تـم
الرفض من اإلدارة بإرسال طلب التأكيد يـجب عليه أن حسب معيار التدقيق الـجزائري:
 تـحرى أسباب الرفض ويـحاول الـحصول على عناصر مقنعة حول صحة ومنطقية هذه األسباب. يقيـم آثار الرفض على تقييـمه ألخطار االنـحرافات الـمعتربة الـمعنية بـما فيها خطر الغش وعلى طبيعة،رزنامة وامتداد إجراءات التدقيق األخرى.
 وضع إجراءات تدقيق بديلة للـحصول على أدلة إثبات ذات داللة ومصداقية.إذا استـخلص الـمدقق أن رفض اإلدارة السماح لـه بإرسال طلب التأكيد غري معقول أو عدم قدرته على
الـحصول على عناصر مقنعة ذات داللة ومصداقية بواسطة إجراءات التدقيق البديلة ،يـجب عليه إعالم
األشخاص القائمني على الـحكم يف الكيان كما يـجب عليه أيضا فحص آثار هذه الوضعية على التدقيق وعلى
رأيه كذلك 5.وهي نفس اإلجراءات اليت نص عليها معيار الـمراجعة الدويل رقم .505
رابعا :إجراءات التأكيدات الـخارجية
يف حالة قبول اإلدارة يقوم مدقق الـحسابات باختيار جمموعة من األطراف لطلب منـهـم تأكيد لـه بعض
الـمعلومات .ويستعني الـمدقق بطريقة الـمعاينة (السرب) ،ويستند هذا التقييـم إىل نوعية اإلجراءات والرقابة الداخلية
الـمعمول بـها .ويـج ب أن يراعى يف اختيار األرصدة اليت يتعني تأكيدها مجيع خصائص الـمؤسسة باإلضافة إىل
األخذ بعني االعتبار :األرصدة الكبرية ،األرصدة القديـمة ،الـحسابات الـملغاة أو الـخاضعة للتـحويالت،
حسابات باسم الـموظفني ،أرصدة غري طبيعية (يف سياق الشركة :زبائن دائنون ،على سبيل الـمثال).
كما يـجب على الـمدقق أيضا حسب الـمعيار الدويل رقم  505وكذلك الـمعيار الـجزائري ،أخذ
بالـحسبان النقاط التالية:
 تـحديد الـمعلومات اليت سيتـم تأكيدها أو طلبـها. اختيار الطرف الثالث بشكل مالئم حبيث يكون مؤهل للرد على الطلب. تصميـم طلب تأكيد واضح مع ضمان أنـها توجه إىل الـجهة الـمعنية ،مع وجوب أن ينص الطلب توجيهالردود إىل الـمدقق مباشرة.
-

إرسال الطلبات ،بـما فيها متابعة الطلبات حيثما أمكن.
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أضاف معيار الـمراجعة الدويل رقم  505شرح لكل عنصر من العناصر السابقة يف فقرات الحقة ،فيـما
اكتفى معيار التدقيق الـجزائري فقط بشرح العنصر الثالث.
خامسا :توقيت التأكيدات الـخارجية
مل يـحدد كل من معيار التدقيق الـجزائري ومعيار الـمراجعة الدويل تاريخ معني للقيام بطلب التأكيدات
الـخارجية من األطراف األخرى ،ومن غري الـممكن تـحديد تاريخ مـحدد مسبقا .ومع ذلك ،بالنسبة لألطراف
اليت سيطلب منـها التأكيد (الزبائن والـموردين بشكل رئيسي):
 إذا كانت اإلجراءات والرقابة الداخلية مرضية ،فمن الـممكن تنفيذ الطلب قبل بضعة أشهر من التاريخأو بعده إقفال الـحسابات .وإال القيام بـها يف بداية العمل.
 من الضروري أيضا إتاحة الوقت الكايف للـحصول على اإلجابات.سادسا :مـحتوى طلب التأكيد
يـجب أن يتضمن أي طلب للتأكيد ما يلي:
 رسالة تفسريية أو استـمارة تـحدد بدقة ما هو مطلوب من الطرف الـمستـجيب. عند االقتضاء ،الـمبالغ اليت يطلب االتفاق بشأنـها .من الـمستـحسن أن ترسل كشوف الـحساب.-

ظرف بريدي موجه إىل الـمدقق (وليس للشركة).

سابعا :معالـجة اإلجابات
يتـم وضع ورقة عمل خاصة مقسمة حسب عناصر الـميزانية اليت اختريت سابقا ،حيث يؤشر الـمدقق (أو
مساعدوه) كلما استقبل إجابة على الرسالة ،موضحا الـمبالغ اليت تـم تأكيدها أو مل يتـم تأكيدها ،تاريخ االرسال
وتاريخ رجوع الرسالة.
يركز الـمدقق عملـه خاصة على الـمبالغ اليت مل يتـم تأكيدها ،حيث أن األخطاء تكون إما الشركة أو
األطراف األخرى ،بالنسبة للزبائن على سبيل الـمثال ،األسباب الرئيسية لعدم التأكيد هي أن الفوارق ناتـجة عن
الفواتري (مل يسجلـها الزبون بعد) أو التسديد (الكيان مل يسجلـه بعد) ،أو ربـما يكون هناك دعاوى قضائية...
الـخ .ونلـخص نتائج إجراءات التأكيد كالتايل:
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.1

موثوقية الردود

يشري معيار الـمراجعة الدويل رقم  500على أن رغم قوة األدلة الـخارجية إال أنـه من الـممكن وجود
ظروف تؤثر على موثوقيتها 6.وتوجد هذه الـمـخاطر بغض النظر عن شكل الدليل سواء ورقي أو إلكرتوين أو غري
ذلك ،وتشمل العوامل التالية:
 استالم الرد من قبل الـمدقق بصورة غري مباشرة، الـمجيب غري مرخص لـه بإعداد الرد.وقد اتفقت الـمعايري الـج زائرية مع الدولية على أن الردود اليت تأيت عن طريق الفاكس أو الربيد إلكرتوين
تـحتوي على مـخاطر لصعوبة تـحديد الطرف الـمرسل ،إال إذا كان مقتنعا بأن مصدرها صحيـح .وقد اقرتح معيار
الـمراجعة الدويل بعض الـحلول لتـجاوز هذه النقطة كاالستعانة مثال بالتشفري والتوقيع الرقمي ،أو االتصال بالطرف
الـمرسل هاتفيا للتأكد من صحة الرسالة اإللكرتونية.
وقد اتفق كل من الـمعيار الـج زائري والدويل على أن الرد الشفهي من الطرف اآلخر ال يعترب حبد ذاته
تأكيدا خارجيا ،ولكن يـمكن للمدقق أن يطلب منـهـم الرد بصورة خطية ومباشرة إىل الـمدقق .ويف حال عدم
تلقي الرد فعليه البحث عن أدلة تدقيق أخرى تدعم الـمعلومات الواردة يف الرد الشفهي ،منـها مطابقة الفواتري مع
سندات االستالم والطلبيات ،إال أن هذا العمل يتطلب جهدا كبريا أيضا.
أما إذا تأكد الـمدقق من أن الرد الـمتـحصل عليه ليس ذو مصداقية ،فال بد عليه أن يقيـم تأثريات ذلك
على تقييـمه للمـخاطر البيانات الـخاطئة الـجوهرية وخاصة إىل خطر الغش واالحتيال.
.1

عدم الرد

يف بعض األحيان ال يتلقى الـمدقق من األطراف األخرى إجابات على رسائلـه أو يتلقى إجابة ناقصة أو
ال يصل الطلب إىل الطرف اآلخر إما عن طريق اإلهـمال أو ألن نظام الرقابة الداخلية ال يسمـح لـهـم بتأكيد
الـمعلومات ،من الضروري أن يواصل الـمدقق الفحص بوسائل مـختلفة ،أو إلغاء العينة واللـجوء إىل الطرق البديلة.
.3

االستثناءات

أطلق معيار التدقيق الـجزائري على االستثناءات كلمة الفوارق ،وعرف معيار الـمراجعة الدويل رقم 505
االستثناءات على أنـها الفوارق اليت تظهر يف الرد على الطلب مع ما هو مسجل يف مـحاسبة الكيان ،وقد تشري
هذه الفوارق إىل وجود انـحرافات حقيقية أو مـحتـملة يف القوائم الـمالية.
كما أن الوقوف على بعض الفروقات قد يـجعلنا نستنتـج نقاط ضعف يف نظام الرقابة الداخلية مل يكن
ظاهرا سابقا.
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خالصة
تعرف مهنة الـمراجعة يف الـجزائر يف اآلونة األخرية تطورا كبريا وهذا لـمواكبة التغريات اليت عرفتها الـمـحاسبة
يف الـج زائر ،وكذلك لتكييفها مع معايري الـمراجعة الدولية ،رغم أن الوترية بطيئة ،حيث تـم إصدار  12معيار
تدقيق جزائري على  3فرتات متقطعة بداية من  .2015وقد قمنا بدراسة معيار التدقيق الـجزائري رقم 505
ومقارنته مع معيار الـمراجعة الدويل ،وتوصلنا إىل بعض النتائج أهـمها:
-

ال يوجد اختالفات كبرية بني معيار التدقيق الـجزائري رقم  505مع معيار الـمراجعة الدويل رقم ،505

إال يف بعض التسميات مثل :التأكيدات = الـمصادقات ،االستثناءات = الفوارق.
-

يفصل ويشرح معيار الـمراجعة الدويل رقم  505بطريقة أكثر من معيار التدقيق الـجزائري .505
ّ

 يربط معيار الـمراجعة الدويل رقم  505مع بقية الـمعايري ،عكس معيار التدقيق الـجزائري رقم ،505لعدم صدور باقي الـمعايري.
 وجود اختالف ظاهر بني معيار التدقيق الـجزائري رقم  505ومعيار العمل الـمهين رقم  ،505علىعكس ما هو معتاد يف الـجزائر.
يـمكننا القول أن الـجزائر تبنت نفس معيار الـمراجعة الدويل رقم  ،505ومن الضروري جدا إكمال إصدار
باقي الـمعايري ،لتسهيل تطبيق باقي الـمعايري.

الـهوامش
 1تستعمل معايري الـمراجعة الدولية كلمة الـمصادقات بدل التأكيدات.
 2معيار التدقيق الـجزائري رقم .505
 3معيار الـمراجعة الدويل رقم .505
 5معيار التدقيق الـجزائري رقم .505
 6معيار الـمراجعة الدويل رقم 505

Norme d'exercice professionnel (NEP) N° 505.

4
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د .أحمد نقاز
compt_2014@yahoo.fr

جامعة عمار ثليجي باألغواط

د .نجيب نور الدين
noureddine.n@univ-boumerdes.dz

جامعة أحمد بوقرة ببومرداس

ملخص:
هتدف عملية التدقيق إىل إضفاء الصبغة الشرعية والسالمة واالنتظام على البيانات املالية للكيانات
االقتصادية ،من أجل طمأنة مستخدمي القوائم املالية عند اختاذ القرارات املختلفة ،ولبلوغ ذلك هناك عدة
منهجيات يعتمدها املدقق عند مجع األساس الذي يستند إليه يف إبداء رأيه حول خلو البيانات املالية من
الت حريفات اجلوهرية للبيانات املالية ،ومن بني هذه املناهج ،منهجية التدقيق املبين على املخاطر واليت أساسها
تقدمي خدمات التأكيد جبودة عالية وبدون خماطر فشل ،ولقد أكدت املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق
واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة على هذه املنهجية بصفة غري صرحية ،حيث أكدت
صراحة على اتباع مراحلها ،فنجد أنه مت إصدار جمموعة من املعايري حتث على ذلك ،فنجد مثال أهنا عنونت
اجملموعة  944-033بتقييم اخلطر واالستجابة يف تقدير األخطار ،وعلى هذا األساس جاءت هذه املداخلة
لتسليط الضوء على حيثيات هذه املنهجية وفلسفتها.

التدقيق المبني على المخاطر المنهجية المفتاح لتبني السليم للمعايير الدولية للتدقيق
د .أحمد نق از و د .نجيب نور الدين

 -1مفهوم المخطر

يعترب اخلطر حدث قد يقع ما أو لشخص ما  ،مما يؤدي إىل إحداث هتديد أو إصابة أو ضرر ما به،

واخلطر خيتلف بشكل كامل عن جمرد هذا التعريف اللغوي  ،ألن اخلطر حينئذ يشمل معنيان :التهديدات
والفرص ،فاخلطر هو عبارة عن حدث سببه نقص يف املعلومات – يُعرف بالاليقني – مما يؤدي إىل حدوث نتائج
سلبية أو إجيابية ،هذه النتائج السلبية تعرف بالتهديدات اليت قد تواجه الشركة ،أما النتائج اإلجيابية فهي الفرص
املتاحة للشركة واليت من شأهنا أن تساعد على منوها ،إذا حتديد املخاطر بشقيها :التهديدات والفرص ال يشرتط
وجود نظام رمسي إلدارة املخاطر ،وهذا خيتلف من مؤسسة ألخرى على حسب طبيعة نشاطها ،و ترك احلرية لكل
مؤسسة يف كيفية توثيق عملية حتديد املخاطر وتقييمها واليت تعرف حاليًا مبنهجية "التفكري املبين على املخاطر".
 -2عالقة الجودة بالخطر

يف عصر احلرفيني مل يكن هناك نظام خاص باجلودة  ،بل كان احلريف هو عامل اإلنتاج والقائم بأعمال اجلودة
أيضا ،ومع ظهور الثورة الصناعية وانتشار املصانع ،كانت عمليات الفحص الكامل " "inspection %033هي
ً
النظام السائد آنذاك لتقليل "اخلطرالناتج" من عيوب التصنيع ،وللتأكد من سالمة املنتجات وخلوها من العيوب قبل
شحنها للعمالء .فقد كان الغرض األساسي من عمليات الفحص هو تقليل اخلطر والتأكد من تصنيع منتجات
مطابقة ملتطلبات العمالء واملواصفات الدولية ،وأخذت عمليات الفحص صور متعددة منها:
أ .الفحص النهائي :وذلك لتقليل اخلطر الذي قد حيدث نتيجة شحن منتج معيب ألحد العمالء؛
ب .الفحص املرحلي :وذلك لتقليل خطورة انتقال جزء معيب من مرحلة إىل اليت تليها.
ج .فحص الواردات :لتقليل خطورة استخدام مواد خام أو مكونات أخرى معيبة.
د .تقييم املوردين :لتقليل خطورة استخدام مواد خام أو منتجات معيبة من املوردين.
ه .مراجعة التصميمات :لتقليل خطورة إصدار رسومات هندسية غري مطابقة ،مما قد يؤدي إيل تصنيع
منتجات غري مستوفية ملتطلبات العمالء.
و .حتليل املوثوقية :لتقليل خطورة توقف بعض املنتجات خالل فرتة عملها املقننة.
ز .مراجعة العقود :لتقليل خطورة التوقيع على عقود  ،قد ال تستطيع املؤسسة الوفاء هبا.
 -3األسئلة التي يجب طرحها لفهم منهجية التفكير المبني على المخاطر:

هذه بعض األسئلة املبدئية اليت قد تساعد أثناء حتديد املخاطر وتبين منهجية التفكري على املخاطر:
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عرض مؤسستنا للخطر ومينعها من حتقيق أهدافها؟
أ .ما الذي ميكن أن يُ ِّ
ب .كيف ميكن هلذه املخاطر أن تؤثر على أدائنا؟
ج.
د.
ه.
و.

ما هي اإلجراءات اليت ميكن أن نتخذها الحتواء هذه املخاطر؟
كيف ميكن معرفة أن هذه املخاطر مت احتوائها بشكل كامل؟
كيف ميكن التأكد من سالمة اإلجراءات املتخذة الحتواء هذه املخاطر؟
كيف ميكن منع حدوث هذه املخاطر مرة أخرى؟

هناك عدة خيارات للتعامل مع املخاطر:
أ .إما عن طريق جتنب املخاطر؛
ب .حتمل املخاطر من أجل احلصول على الفرص املمكنة؛
ج .حذف املصدر الرئيسي للخطر؛
د .تغيري االحتماالت والعواقب الناجتة عن اخلطر؛
ه .تقاسم اخلطر؛
و .حتمل املخاطر بناء على قرارات معتمدة على حقائق.
جديدا وإمنا هو عملية منطقية منارسها بشكل يومي بدءًا من اختيار
يعترب التفكري املبين على املخاطر ليس ً
ويسارا قبل عبور الطريق لتفادي خطر
مرورا بالنظر ميينًا
ً
نوع املالبس وف ًقا حلالة الطقس قبل الذهاب إىل العمل ً ،
اإلصابة بالسيارات وغريها من النماذج احلياتية اليومية،
يبقى األمر األهم والتحدي األكرب ،وهو كيفية تطبيق هذه املنهجية وحتويلها إىل ثقافة داخل املؤسسات؟
 -4مفهوم التدقيق المبني على المخاطر:

خالل عقد التسعينات من القرن املاضي ،قامت العديد من املؤسسات احملاسبية الدولية الكربى ،بتطوير

أعماهلا مبا يتالءم وطبيعة عمل املنشآت اليت تقوم بتدقيق أعماهلا ،ومن بينها منجية التدقيق حيث مشل التطوير
عددا من اجلوانب املتعلقة ببنية عملية التدقيق والعالقات اليت تؤسس لنموذج خماطر التدقيق وإجراءات وطرق
احلصول على القرائن ،وطرق تثبيت املسؤولية ،إذ أن التغريات املتسارعة يف بيئة األعمال الداخلية واخلارجية فرضت
تغريات يف خطط ال تدقيق من حيث األولويات واملوضوعات اليت يتناوهلا املدقق وصالحيات الوصول إىل القرائن،
وعلى الرغم من اختالف طبيعة أعمال املنشآت وتفاوهتا فإن خماطر األعمال تتحدد بشكل متشابه إىل حد ما.
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ظهرت منهجية التدقيق املبين على املخاطر يف النصف الثاين من التسعينات من القرن املاضي كابتكار
رئيسي يف منهجية التدقيق ،إذ مت استخدامه من قبل كربى شركات التدقيق يف العامل ،يف هذا املنهج على املدقق
معرفة املزيد عن االسرتاتيجيات اخلاصة بالعميل والعمليات وبيئة العمل لفهم ما إذا كانت البيانات املالية تعرض
بشكل عادل ،مما يؤدي إىل حتسني ق درة املدقق على حتديد املخاطر اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على
البيانات املالية ومعرفة أثرها ،وعلى هذا األساس ميكن القول إن التدقيق املبين على املخاطر يتحقق بطريقتني مها:
أ .تغيري الرتكيز على خطر البيانات املالية إىل خطر األعمال؛
ب .تغيري طبيعة اختبارات التد قيق من اختبارات كبرية احلجم إىل اختبارات على مستوى الرقابة أو
اإلشراف مدعوما بأعمال حتليلية عالية الدقة.
لقد مت اقرتاح طريقة التدقيق املبين على املخاطر وفقا للمنهج من أعلى إىل أسفل ( ،)Top-Downحيث تبدأ
عملية التدقيق من عمليات املنشأة وتنتهي بالقوائم املالي ة ،أين يعمل املدقق على تركيز اجلهود على النقاط اليت
تتواجد فيها املخاطر املهمة غري املسيطر عليه.
 1-4لمحة عامة :ميكن تلخيص األهداف الشاملة للمدقق واملذكورة يف معيار التدقيق الدويل  033الفقرة 00

كما يلي:1

 احلصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية ككل خالية من األخطاء اجلوهرية ،سواء
كانت نامجة عن احتيال أم خطأ ،مما ميكن املدقق من التعبري عن رأي حول ما إذا كانت البيانات املالية معدة من
كافة النواحي اهلامة ،وفقا إلطار إعداد تقارير مالية مطبق؛

 اإلبالغ عن البيانات املالية ،واالتصال بشأهنا حسبما تقتضي معايري التدقيق الدولية ،وفقا للنتائج اليت

توصل إليها املدقق.
كما تنص الفقرة  5من معيار التدقيق الدويل 033 2على أن معايري التدقيق الدولية تقتضي كأساس لرأي املدقق،
أن حيصل املدقق على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية ككل خالية من األخطاء اجلوهرية ،سواء كانت
نامجة عن إحتيال أم عن خطأ ،أن التأكيد املعقول هو مستوى عال من التأكيد ،ويتم احلصول عليه عندما حيصل املدقق
على أدلة تدقيق كافية ومناسبة للحد من خماطر التدقيق إىل مستوى متدن مقبول ،ومع ذلك ال ميكن للمدقق أن يقدم تأكيدا

مطلقا بسبب القيود المتأصلة يف العمل املنفذ ،وينتج هذا من غالبية أدلة التدقيق ليكون مقنعا أكثر من كونه قاطعا.
 2-4القيود (المخاطر)المتأصلة :ميكن احلديث عن القيود املتأصلة من خالل اجلدول التايل:

 1املعايري الدولية للرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة ،ترمجة اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني ،اجلزء األول ،إصدار  ،0309ص .77
 2نفس املرجع ،ص .77
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الجدول رقم( :)11طبيعة القيود المتأصلة وأسباب وجودها
األسباب

القيود
طبيعة إعداد التقارير
املالية

يتضمن إعداد التقارير املالية :
 التقدير من قبل اإلدارة يف تطبيق إطار إعداد التقارير املالية؛ -القرارات الذاتية أو التقييمات (مثل التقديرات) من قبل اإلدارة واملتضمنة مدى التفسريات أو التقديرات املقبولة.

طبيعة أدلة التدقيق
املتوفرة

يتألف معظم عمل ا ملدقق يف تشكيل قرار املدقق من احلصول على دليل التدقيق وتقييمه ،ومييل هذا الدليل ألن يكون مقنعا يف
طابعه أكثر منه حامسا.
ويتم احلصول على دليل التدقيق بشكل أساسي من إجراءات التدقيق اليت يتم أداؤها خالل مسار التدقيق ،كما قد يتضمن
أيضا معلومات مت احلصول عليها من املصادر األخرى مثل:
 التدقيقات املسبقة؛ إجراءات رقابة اجلودة يف الشركة لقبول واستمرارية العميل؛ السجالت احملاسبية للشركة؛ -دليل التدقيق املعد من قبل خبري موظف أو مكلف من قبل الشركة.

طبيعة إجراءات
التدقيق

ال تكشف إجراءات التدقيق مهما وضعت بعناية كل البيانات اخلاطئة وهذا لالعتبارات التالية:
 تضع عينة تقل عن  %033من اجملتمع بعض املخاطر بأن ال يتم كشف البيانات املالية اخلاطئة؛ قد ال تقدم اإلدارة أو اآلخرون بقصد أو بدون قصد املعلومات الكاملة املطلوبة ،وقد يتضمن االحتيال خمططاتمعقدة ومنظمة بعناية وضعت إلخفاء ذلك االحتيال؛
 -قد ال تكشف إجراءات التدقيق املستخدمة جلمع دليل التدقيق نقصان بعض املعلومات.

مييل ارتباط قيمة املعلومات املالية إىل اإلخنفاض مع مرور الوقت ،ولذلك توجد حاجة ألن يوضع توازن بني موثوقية املعلومات وكلفتها.
توقيت إعداد التقارير
ويتوقع مستخدمو البيانات املالية أن يبدي املدقق رأيه ضمن فرتة معقولة وبكلفة معقولة ،وبناءا على ذلك ليس من العلمي تناول مجيع
املالية
املعلومات اليت قد وجدت ،أو تتبعكل مسألة بشكل مستنزف على فرضية أن تكون املعلومات خاطئة أو احتيالية ما مل يثبت خالف ذلك.
المصدرwww.ifac.org/publications,jan 2011, p42 :

تزيد وتنقص هذه القيود حبسب وجود إجراءات الردع ( )sicولكن ال تنعدم.
 3-4نطاق التدقيق :يعترب نطاق التدقيق وتقدمي الرأي مقتصرا عادة على ما إذا كانت البيانات املالية معدة،
بكافة نواحيها اهلامة ،وفقا إلطار إعداد التقارير املالية املطبق ،وكنتيجة لذلك ال يؤكد تقرير املدقق غري املعدل

اجلدوى املستقبلية للمنشأة ،وال كفاءة أو فعالية ما قامت به اإلدارة يف تسيري شؤون املنشأة ،ويتطلب أي توسيع
ملسؤولية التدقيق األساسية ،مثل تلك املطلوبة من قبل القوانني احمللية أو أنظمة األوراق املالية ،من املدقق القيام
بعمل إضايف ،وتعديل أو توسيع تقرير املدقق وفقا لذلك.
 4-4األخطاء الجوهرية  :وفقا لـ ( - )IAS 8صايف الربح أو اخلسارة للفرتة ،األخطاء اجلوهرية ،والتغيريات يف
السياسات احملاسبية  -عبارة عن أخطاء هامة يتم اكتشافها يف الفرتة احلالية ذات أمهية لدرجة أن البيانات املالية
اخلاصة بفرتة مالية سابقة واحدة أو أكثر غري قابلة لالعتماد عليها يف تاريخ إصدارها.
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 5-4األخطاء الجوهرية :حتدث األخطاء اجلوهرية (سواءً كانت فردية أو جمتمعة مع مجيع البيانات اخلاطئة غري

املصححة واإلفصاحات املفقودة /املضللة يف البيانات املالية) حني ميكن بشكل معقول توقع تأثريها على القرارات
االقتصادية للمستخدم واملتخذ بناء على البيانات املالية.

 6-4المخاطر التجارية ومخاطر االحتيال المنفصلة :ميكن للعديد من املخاطر املتأصلة أن تؤدي إىل خماطر
األعمال التجارية االحتيال ،قد خيلق نظام حماسيب جديد أخطاء حمتملة (جتارية) ،ولكن قد يوفر أيضا الفرصة

لشخص ما للتالعب يف النتائج املالية أو إساءة استخدام األصول(خماطر االحتيال) ،ولذلك عند حتديد خماطر
أعمال ما متعن دائما يف ما إذا كانت تفعل ذلك ،قم بتسجيل وتقييم خماطر احتيال منفصلة عن عوامل خماطر
التجارية ،وإال فإنه من املمكن أن تشري استجابة التدقيق فقط ملكون خماطر جتارية وليس ملخاطر االحتيال.
يتم تسجيل خماطر االحتيال من خالل حتديد االحتيال غالبا من خالل اختبارات:
 األمناط غري االعتيادية ،أو اإلستثتاءات والوقائع الغريبة يف املعامالت/األحداث؛
 األشخاص ذوي الدافع والفرص والتربير املنطقي الرتكاب عملية االحتيال.

إذا متت مالحظة أي من مثل هذه املسائل (خالل أي مرحلة من مراحل التدقيق) ،ينبغي أن يتم تسجيلها
وتقييمها كمخاطر احتيال ،حىت وإن كانت تبدو يف الظاهر غري جوهرية ،ويساعد تسجيل هذه املخاطر يف
ضمان أهنا تؤخذ يف االعتبار بشكل مالئم عند تطوير استجابة التدقيق.
 -5طبيعة ومصادر مخطر التدقيق:

تعترب خماطر التدقيق هي خماطر (الفشل) يف التعبري عن رأي تدقيق غري مالئم حول البيانات املالية اخلاطئة

جوهريا ،ويعد اهلدف من التدقيق هو التقليل من خماطر التدقيق إىل منخفض مقبول ،وحيتوي التدقيق على
مكونني رئيسني كما هو موضح يف اجلدول التايل:
الجدول رقم( :)12مكونات مخاطر التدقيق ومصادرها
المخاطر

الطبيعة

المصدر

خماطر متأصلة وخماطر
الرقابة

قد حتوي البيانات املالية على أخطاء جوهرية.

أهداف/عمليات الشركة وتصميم /تنفيذ
اإلدارة ألنظمة الرقابة الداخلية.

خمطر اإلكتشاف

قد خيفق املدقق يف كشف األخطاء اجلوهرية يف
البيانات املالية.

طبيعة ومدى اإلجراءات اليت قام املدقق
بتأديتها.

المصدر :اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني ،دليل استخدام معايري التدقيق الدولية للتدقيق املؤسسات الصغرية ومتوسطة احلجم،ج ،0ط ،0املطابع

املركزية ،األردن ،0300 ،ص .07
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ولتقليل خماطر التدقيق إىل مستوى منخفض مقبول ،يطلب من املدقق:
تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية؛ حصر خماطر االكتشاف ،وميكن حتقيق ذلك من خالل أداء اإلجراءات
اليت تستجيب إىل املخاطر املقيمة لألخطاء اجلوهرية ،وعلى كل من مستوى البيانات املالية وعلى مستوى التأكيد
لفئات املعامالت وأرصدة احلسابات واإلفصاحات.
تعرف معايري التدقيق الدولية خماطر األخطاء اجلوهرية عند مستوى التأكيد بأهنا تتألف من مكونني إثنني
مها :خماطر متأصلة وخماطر الرقابة ،وبناء على ذلك ال تشري معايري التدقيق الدويل على حنو عادي إىل املخاطر
املتأصلة ،وخماطر الرقابة بشكل منفصل ،ولكن إىل تقييم موحد يدعى "خماطر البيانات اخلاطئة اجلوهرية" وبالرغم
من ذلك جيوز للمدقق أن يقوم بفصل أو مجع تقييمات املخاطر املتأصلة وخماطر الرقابة الداخلية ،معتمدا على
تقنيات أو منهجيات التدقيق املفضلة واالعتبارات العملية.
 -6المنطلقات الخاصة بالمؤسسة والتي يعتمد عليها المدقق في تدنية مخاطر التدقيق:
الجدول رقم( :)13هدف المؤسسة عند إعدادات بيانات مالية خالية من األخطاء الجوهرية
خماطر عالية

خماطر منخفضة

خماطر معتدلة

المخاطر التجارية /مخاطر االحتيال التي تمنع تحقيق األهداف

خماطر متأصلة

استجابة اإلدارة :أنظمة الرقابة اليت ختفف من املخاطر اليت مت حتديدها

خماطر رقابة
املخاطر املتبقية لإلدارة

عالية

خماطر البيانات اخلاطئة
اجلوهرية

خماطر التعرض لالحتيال أو اخلطأ

منخفضة

المصدر :اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني ،نفس املرجع ،ص.04

نالحظ أن هناك عالقة تبادلية بني املخاطر الرقابية ،وحيتوي شريط املخاطر املتأصلة على مجيع عوامل
املخاطر التجارية وخماطر االحتيال اليت ميكن أن تؤدي إىل خطأ جوهري يف البيانات املالية (قبل أي إعتبار
للرقابة)  ،ويعكس شريط الرقابة إجراءات الرقابة احملددة والسائدة املوضوعة حتت التنفيذ من قبل اإلدارة للتخفيف
من خماطر خطأ البيانات املالية ويطلق غالبا على املدى الذي ال تكمل فيه أشرطة خماطر الرقابة عملية التقليل من
املخاطر املتأصلة مصطلح (املخاطر املتبقية) لإلدارة أو قابلية املخاطر أو حتمل املخاطر.يختلف طول األشرطة في
التوضيح بناءً على الظروف المعنية وملف المخاطر المؤسسة.
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ويأيت دور املدقق يف تقييم خماطر األخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية ،ومن مث أداء إجراءات التدقيق االستجابية
املصممة للتقليل من خماطر التدقيق إىل مستوى منخفض بشكل مالئم.
الجدول رقم( :)16هدف المدقق

تحديد ما إذا كانت البيانات المالية للمؤسسة خالية sمن األخطاء الجوهرية
خماطر عالية

خماطر منخفضة

خماطر معتدلة

أين يمكن أن تحدث األخطاء الجوهرية في البيانات المالية؟

خماطر متأصلة

هل تقلل الرقابة الداخلية لإلدارة املخاطر املتأصلة احملددة؟

خماطر رقابة
خماطر البيانات اخلاطئة
املقيمة

إجراءات التدقيق املصممة لإلستجابة ملخاطر البيانات اخلاطئة

خماطر البيانات اخلاطئة
اجلوهرية

ختفيض خماطر التدقيق
إىل مستوى منخفض مقبول

عالية

خماطر التعرض لالحتيال أو اخلطأ

منخفضة

المصدر :اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني ،نفس املرجع ،ص.90

 -7المراحل التفصيلية للتدقيق المبني على المخاطر:
 1-7تقييم المخاطر:
ينص املعيار رقم  005الفقرة  0أن هدف املدقق هو حتديد وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية سواءً كانت
نامجة عن االحتيال أو اخلطأ عند مستوى البيانات املالية وعند مستوى اإلثبات من خالل املؤسسة و بيئتها مبا يف
ذلك رقابتها الداخلية األمر الذي يؤدي إىل توفري أساس تصميم وتطبيق االستجابات للمخاطر املقيمة لألخطار
اجلوهرية.وميكن توضيح هذه املرحلة بكل نواحيها اإلجرائية والتوثيقية بالشكل التايل:
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النشاط
أداء أنشطة العملية األولية

الغرض
إختاذ قرار بشأن قبول العملية
أم ال

التوثيق
قائمة بعوامل املخاطر ،االستقاللية
 ،عقد العملية
األمهية :مناقشات فريق

ختطيط التدقيق

تقييم

تطوير إسرتاتيجية تدقيق

التدقيق ،إسرتاتيجية التدقيق
الشاملة

شاملة وخطة تدقيق

المخاطر
أداء إجراءات تقييم
املخاطر

حتديد/تقييم خماطر البيانات املالية اليت
حتتوي على أخطاء جوهرية من خالل فهم
املؤسسة

خماطر العمل والتزوير من ضمنها
املخاطر اهلامة
تصميم/تنفيذ الرقابة الداخلية ذات
الصلة
تقييم خماطر البيانات املالية اليت حتتوي على
أخطاء جوهرية

وتتضمن مرحلة تقييم املخاطر الفعالة ما يلي:
 املشاركة الواضحة لألعضاء األعلى يف الفريق؛
 التأكيد على التشكك املهين؛
 التخطيط؛

 مناقشات الفريق واستمرارية االتصال؛


الرتكيز على حتديد املخاطر؛

 قابلية تقييم إستجابة اإلدارة للمخاطر؛
 استخدام التقدير املهين.
 2-7االستجابة للمخاطر:
ينص املعيار الدويل للتدقيق رقم  003الفقرة  0على أن املدقق يهدف إىل احلصول على ما يكفي من أدلة
التدقيق املناسبة حول املخاطر املقيمة لألخطاء اجلوهرية من خالل تصميم وتنفيذ استجابات مناسبة لتلك املخاطر.
وميكن توضيح هذه املرحلة بكل نواحيها اإلجرائية والتوثيقية بالشكل التايل:
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النشاط

التوثيق

الغرض

حتديث اسرتاتيجية التدقيق

اإلستجابة
المخاطر

تصميم االستجابة الكلية

وضع استجابات مناسبة

وإجراءات التدقيق اإلضافية

ملخاطر البيانات اخلاطئة
اجلوهرية

الشاملة ،االستجابات
الكلية ،خطة التدقيق اليت
تربط خماطر البيانات اخلاطئة
اجلوهرية بإجراءات التدقيق
اإلضافية

تنفيذ االستجابة ملخاطر

تطوير إسرتاتيجية تدقيق

العمل املنجز ،نتائج التدقيق،

البيانات اخلاطئة اجلوهرية

شاملة وخطة تدقيق

اإلشراف على املوظفني،

املقدرة

مراجعة أوراق العمل.

يف هذه املرحلة يتمعن املدقق يف (املخاطر املتأصلة وخماطر الرقابة) تقييمات املخاطر عند مستوى البيانات
املالية ومستوى التأكيد ويطور إجراءات التدقيق االستجابة.
ويتم توثيق استجابة املدقق للمخاطر املقيمة للمخاطر املقيّمة لألخطاء اجلوهرية يف خطة تدقيق:
 حتتوي استجابة شاملة للمخاطرة احملددة عند مستوى البيانات املالية؛
 تتناول نواحي البيانات املالية اجلوهرية؛
 حتتوي طبيعة ومدى وتوقيت إجراءات التدقيق احملددة واملصممة لالستجابة لألخطاء اجلوهرية يف املخاطر
املقيمة عند مستوى التأكيد.
وتتناول االستجابة الشاملة املخاطر املقيمة لألخطاء اجلوهرية عند مستوى البيانات ،وتتضمن هذه االستجابات
تعيني وإشراف املوظفني املالئمني ،واحلاجة للتشكك املهين ،ومدى التعزيز املطلوب لتفسريات وتوضيحات اإلدارة،
والتمعن يف نوع إجراءات التدقيق املراد أداؤها ،وما الوثائق اليت يتم فحصها دعماً للمعامالت اجلوهرية.
وتتألف مزيد من إجراءات التدقيق عامة من إجراءات جوهرية مثل اختبارات التفاصيل ،واإلجراءات
التحليلية واختبارات أنظمة الرقابة الداخلية ،ومن املسائل اليت ينبغي على املدقق أخذها بعني االعتبار عند ختطيط
خليط من إجراءات التدقيق املالئمة من أجل االستجابة للمخاطر احملددة ما يلي:
اإلجراءات التحليلية اجلوهرية؛
•
 استخدام اختبارات أنظمة الرقابة الداخلية؛
جتاوزات اإلدارة؛
•
 عدم القدرة على التنبؤ على االحتيال احملتمل؛
 املخاطر اهلامة (أنشطة ذات خماطر عالية ،معامالت ضخمة غري اعتيادية(باحلجم أو بالطبيعة) ،املسائل
اليت تتطلب التقدير أو تدخل اإلدارة ،احتمالية االحتيال).
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 3-7اإلبالغ:
ذكر املعيار الدويل للتدقيق رقم  733الفقرة  7على أنه تتلخص أهداف املدقق يف تكوين رأي حول
البيانات املالية القائمة على تقييم لإلستجابة اليت مت التوصل إليها بناء على أدلة التدقيق مت احلصول عليها ،والتعبري
بوضوح عن ذلك الرأي يف تقرير خطي يصف أيضا األساس الذي استند إليه ذلك الرأي.
وميكن توضيح هذه املرحلة بكل نواحيها اإلجرائية والتوثيقية بالشكل التايل:
عودة إىل تقييم املخاطر 0

النشاط

التوثيق

الغرض

عوامل املخاطر وإجراءات
تقييم أدلة التدقيق اليت مت
احلصول عليها

اإلبالغ

نعم
ال

حتديد عمل التدقيق اإلضايف
املطلوب (إن وجد)

التدقيق اجلديدة/املعدلة
التغريات يف األمهية النسبية
اإلتصاالت حول نتائج
التدقيق االستنتاجات حول
إجراءات التدقيق املنفذة

هل هناك عمل
إظايف مطلوب؟

إعداد التقرير املدقق

تكوين رأي إستنادا إىل

القرارات اهلامة

نتائج التدقيق

رأي املدقق املوقع

وتكون املرحلة النهائية من التدقيق هي بتقييم دليل التدقيق الذي مت احلصول عليه وحتديد ما إذا كان ٍ
كاف
ومالئم للتقليل من خماطر التدقيق إىل مستوى منخفض مقبول ،ومن املهم خالل هذه املرحلة من التدقيق حتديد:
 أي تغري يف مستوى تقييم املخاطر؛
 ما إذا كانت اإلستنتاجات اليت مت الوصول إليها من العمل الذي مت أداؤه مالئمة؛
 إذا ما مت مواجهة أي ظروف مريبة؛
 إذا ما مت تقييم املخاطر اإلضافية (اليت مت حتديدها مسبقا) بالشكل املالئم ومت أداء إجراءات التدقيق
اإلضافية كما هي مطلوبة.
وعند أداء مجيع اإلجراءات والوصول إىل استنتاجات ينبغي:
 إبالغ اإلدارة وأولئك املكلفني باحلوكمة بنتائج التدقيق؛
 تكوين رأي التدقيق واختاذ قرار استخدام الصيغ املالئمة يف تقرير التدقيق.
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 يتم طلب وثائق تدقيق كافية لتمكني املدقق اخلبري ،والذي مل يقم بإجراء اتصال مسبق مع التدقيق ،من
فهم  -طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق اليت مت أداؤها - ،نتائج أداء تلك اإلجراءات ودليل التدقيق الذي
مت احلصول عليه -،املسائل اهلامة املثارة خالل التدقيق ،واالستنتاجات اليت مت الوصول إليها هبذا الشأن ،والتقدير
املهين اهلام الذي مت اختاذه للوصول إىل تلك االستنتاجات.
خالصة
مما سبق ميكن القول أن التفكري املبين على املخاطر يساعد بشكل كبري يف ختطي العقبات اليت حتول دون
حتقيق األهداف ،األمر الذي أسهم يف بناء منهجية التدقيق املبين على املخاطر ،ولعل الدارس واملتمعن يف املعايري
الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى والعمليات ذات العالقة ،يالحظ أن بناء هذه
اجملموعات من املعايري يف جمملها حتث املدققني واملمارسني على تبين هذه املنهجية عند ممارسة املهنة كما حتث
الدول واهليئات املهنية الدولية على هذه املنهجية عند تبين هذه املعايري.
هتدف منهجية التدقيق املبين على املخاطر إىل التقليل من املبالغة يف استخدام األدلة ،وذلك بالتخطيط السليم
الذي يضمن الفعالية االقتصادية للمهمة من جهة وجودة العملية من جهة أخرى ،حيث يعتمد املدقق على عنصرين
من داخل العميل ،ومها مدى تعقد وتشابك العمليات ،وما قد حتمله من خماطر ،على مدى قوة وجناعة نظام الرقابة
الداخلية ،حيث يعمل على تقييم هذين األخريين ليحدد حجم األدلة ،ومن مث وضع برنامج العمل و اخلطة األنسب
للحجم األدلة املراد مجعه ،وهبذا يكون املدقق قد مجع بني التأكد من بيانات العميل وفقا لقاعدة  Top Downواحلكم
على مدى عدالة تعبري القوائم البيانات املالية للعميل ،وبني العائد من تقدمي هذا النوع من اخلدمات.
قائمة المراجع
املعايري الدولية للرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة ،ترمجة
اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني ،اجلزء األول ،إصدار  ،0309املطابع املركزية ،األردن.0305،
اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني ،دليل استخدام معايري التدقيق الدولية للتدقيق املؤسسات الصغرية
ومتوسطة احلجم،ج ،0ط ،0املطابع املركزية ،األردن.0300 ،
Handbook of international Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and

-

Related Services Pronouncements 2014 Edition – ISBN 978-1-60815-185-1

-

www.ifac.org/publications,jan 2011.

-

www.iaasb.org

-
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توصيات الملتقى
يف ختام أشغال هذا امللتقى العلمي املوسوم بـ واقع مهنة التدقيق في الجزائر في ظل معايير التدقيق
الدولية ،ننوه باجملهودات املبذولة من أجل النهوض مبهنة التدقيق .وتثمينا منا هلذه اجلهود ،ومن خالل األشغال
اليت قمنا هبا على مدار يومني يف ملتقانا هذ ا ،نرى أنه من الضروري تقدمي مجلة من التوصيات واليت تعترب حوصلة
للنقاشات اليت دارت بني األكادميني واملهنيني املختصني يف جمال احملاسبة والتدقيق ،وأهم ما خلصت إليه

جهودهم البحثية حول موضوع امللتقى .جمموعة من التوصيات نوجزها يف االيت:
 .1ضرورة الرسكلة والتدريب وإ جراء تربصات ميدانية للمدققني فيما خيص تطبيق معايري التدقيق الدولية
( )ISAومعايري التدقيق اجلزائرية (.)NAA
 .2ضرورة انشاء مدارس ومعاهد عليا متخصصة يف التدقيق واحملاسبة حتت اشراف وزارة املالية ،تعمل على
تكوين كوادر يف جمال احملاسبة والتدقيق ،وتسهر على ممارسة مهمة التدقيق الداخلي واخلارجي ومهنة احملاسبة،
وتأطريا من طرف أساتذة اجلامعات اجلزائرية واألجنبية.
 .3ضرورة جتسيد نظام رقابة داخلية يف املؤسسات اليت هتدف إىل حتقيق الربح ،واملؤسسات العمومية والعمل
على تطبيق معايري التدقيق الداخلية وإصدار معايري التدقيق الداخلية من طرف وزارة املالية تتماشى مع معايري
التدقيق الدولية.
 .4االستفادة من التجارب الدولية يف تبين معايري التدقيق الدولية وجتنب األخطاء املمكن حدوثها من
خالل تكييف هذه املعايري مع البيئة اجلزائرية ،ومراقبة اجلهات احلكومية للمعنيني بتطبيقها مع حتديثها كلما
كان ذلك مناسبا.
 .5صياغة نصوص قانونية جديدة تتماشى مع املتطلبات الدولية للمهنة ،تسمح بإرساء قاعدة لتبين املعايري
الدولية للتدقيق أو التكيف معها ،ما يعين ضرورة العمل على تفعيل وتدعيم القانون .10-01
 .6ضروررة إشراك املهنيني بالتعاون مع جملس احملاسبة يف وضع التشريعات والقوانني اليت تضمن إجياد معايري
حملية للتدقيق تتوافق مع املعايري الدولية ،وكذا التشريعات والقوانني اليت تسمح بالتطبيق الفعال والصحيح هلذه
املعايري يف أرض الواقع.
 .7ضرورة تفعيل التواصل بني املهنيني واهليئات املنظمة للمهنة.
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 .8قيام اجلامعات واملعاهد واملؤسسات املهنية املتخصصة يف هذا اجملال بنشر وتوصيل كل ما يتعلق مبعايري
التدقيق اجلديدة مع التوجيه لكيفية تطبيقها.
 .9قيام مكاتب التدقيق على املستوى احمللي بإشراك العاملني واملرتبصني لديهم يف دورات تدربيبة متخصصة
يف هذا اجملال.
 .11عقد أيام دراسية وتنظيم ورشات مفتوحة جتمع بني املمارسني وهيئات اإلشراف يف اجلزائر وبالتعاون مع
اجلامعات وخمابر البحث املختصة ،يتم من خالهلا شرح وتوضيح املعايري الدولية للمراجعة ،والتشاور حوهلا ،من
أجل تكييفها مع الواقع اجلزائري واخلروج بالصيغة املشرتكة حوهلا.
 .11جيب تكملة اصدار املعايري اجلزائرية للتدقيق لتصبح اطار مرجعي يعتمد عليه مزاويل املهنة.
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