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  التنظيـم املهنـي للمراجعـة

  -دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس واململكة املغربية- 
العديد من بلدان تربطها  ةتناولت هذه الرسالة دراسة مقارنة للتنظيم املهين للمراجعة يف ثالث

ت املقارنة من خالل اجلزائر وتونس واململكة املغربية، وقد مت يقتصادية وهاخلصائص التارخيية واال
 : عناصر التنظيم املهين للمراجعة املتمثلة يف

 ؛اإلطار العام للممارسة املهنية -
 ؛هليآت املهنية املشرفة على تنظيم املهنةا- 
   ؛معايري املراجعة -
  .دستور آداب وسلوك املهنة -

وتونس واململكة املغربية، وعلى ضوء الدراسة املقارنة لعناصر التنظيم املهين للمراجعة بني اجلزائر 
فقد مت التوصل إىل أن التنظيم احلايل للمهنة يف اجلزائر ال يتوفر على العديد من اخلصائص واملتطلبات 
الكفيلة بنجاح وتطور املهنة، وقد قدم البحث مسامهة لتطوير التنظيم املهين للمراجعة يف اجلزائر مبا 

  .فهايسمح باإلرتقاء مبستوى املهنة وحيقق أهدا
  

Résumé 
 

L’organisation professionnelle de l’audit  
Etude  comparative entre l’Algérie,  la Tunisie et le Royaume du Maroc 
La présente  thèse  se présente  comme étant une étude comparative de  l’organisation  

professionnelle de l’audit dans trois pays du Maghreb à savoir l’Algérie, la Tunisie et le 
Maroc. Pays liés par de nombreux liens tant  historiques, qu’économiques. 

  Cette comparaison a mis en évidence les éléments essentiels de l'organisation 
professionnelle : 

-  Cadre général de la pratique professionnelle, 

-  Organismes professionnels  encadrant la profession d’audit, 

-  Normes d'audit, 

-  Charte de l'éthique et de déontologie.  

 L'étude comparative des éléments sus cités  de l'organisation professionnelle de 
l’audit  entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, a démontré que l'organisation actuelle de la 
profession en Algérie présente des lacunes  sur de nombreuses caractéristiques et exigences  
qu’il faut nécessairement levés afin d’assurer le succès et le développement de la profession. 

L’étude  se définit, aussi, étant comme une  contribution à  la recherche pour le 
développement de l'organisation professionnelle  en Algérie, afin de  promouvoir la 
 profession d’audit  et lui permettre l'atteinte de ses objectifs.  
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  متهيـد
 ،قتصاد وتزايد حاجات اتمع بصفة عامة أدى إىل ظهور شركات أموال كبريةإن تطور اال

نفصال ملكية هذه الشركات عن إدارا وتوسع الفجوة بني اإلدارة نفسها ومستوياا اإلدارية اصاحبها 
ات إىل التعرف على مدى كفاءة اإلدارة يف أداء املختلفة، وهذا ما أظهر حاجة أصحاب هذه الشرك

، وبالتايل ظهور شركةوظائفها وتقييم أداء املستويات اإلدارية املختلفة واإلستغالل األمثل ملوارد ال
  . املراجعة كأداة رقابية فعالة يف يد املالك أو املسامهني لرقابة من أوكلت هلم إدارة تلك الشركات

ام احملاسيب يف املؤسسة هي املرآة اليت تعكس الوضعية املالية للشركة وباعتبار أن خمرجات النظ
 ،ونتائج نشاطها خالل الدورة املالية، فإن املراجعة تعترب الوجه املكمل للعمل احملاسيب واملايل بصفة عامة

الية باعتبارها املرآة اليت تعكس مدى صدق وصحة وموضوعية نتائج هذا العمل يف اية الدورة املوذلك 
أي القوائم املالية الصادرة عن النظام احملاسيب، وبذلك تتركز مهمة املراجع يف عملية فحص ومراجعة 

قتصادية اليت تقوم ا املؤسسة من واقع املستندات يف إطار جمموعة من األنشطة واألحداث االنتائج 
  .القواعد واملعايري اليت حتكم طبيعة مهنة املراجعة

أن األطراف املستفيدة من القوائم املالية اليت تنشرها املؤسسات االقتصادية خمتلف  تأدركولقد 
املراجعة هي الوسيلة القادرة على احلكم على مدى تعبري خمرجات النظام احملاسيب على الواقع الفعلي 

يه يبد الرأي الذيالقرارات املختلفة على ضوء  اختاذ مكانيةاحلاجة إهذه صحاب مما يتيح ألللمؤسسات، 
 مينظت علىخمتلف الدول  وألجل هذا عملتسالمة القوائم املالية اخلتامية للمؤسسة، مدى املراجع حول 

من خالل وضع شروط ملمارستها وخلق اهليآت املنظمة هلا ، يدانيةاملراجعة من الناحية النظرية وامل مهنة
تنجح العديد من الدول خاصة  ولكن مل ،ووضع دساتري آلداب وسلوك املهنة ومعايري املمارسة املهنية

  .النامية منها يف االرتقاء مبستوى املهنة إىل ذلك املستوى الذي وصلت إليه الدول املتقدمة
وملا كان االقتصاد اجلزائري يتسم بالديناميكية املستمرة واالنفتاح على العامل اخلارجي، فإنه من 

طموحات اتمع، وبالتايل املسامهة يف دفع الضروري أن تكون مهنة املراجعة يف اجلزائر على مستوى 
ومن أجل أن حتظى املهنة يف اجلزائر باحترام األطراف املستفيدة من خدماا . عجلة التنمية االقتصادية

وباملكانة الالئقة يف اتمع، فإنه البد من إرساء تنظيم مهين قوي يسمح برفع مستوى األداء املهين 
  .همثقة مستخدمي القوائم املالية يف تقارير املراجعة الصادرة عن بالتايل زيادةو ني،للمراجع

  مشكلة البحث
قتصاديا سيكون له أمهية كبرية يف دفـع عجلـة التنميـة    احتاد املغرب العريب اإن تفعيل تكتل 

حتاد، وتعتـرب  قتصادية كبرية ترجع بالفائدة على أعضاء اإلااالقتصادية يف مشال إفريقيا وخلق عالقات 
عريب نظـرا للتحـديات والتطـورات    ائر وتونس واململكة املغربية من الدول الفاعلة يف املغرب الاجلز
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قتصادية اليت تشهدها كل دولة واإلمكانيات اليت تتمتع ا كل واحدة منها، باإلضافة إىل عالقاـا  اال
يـة ملواجهـة   قتصادية مع خمتلف دول العامل، الشيء الذي جيعل تكتل هذه الدول إقتصـاديا حتم اال

  .قتصادية والعوملةالتحديات اال
ة الالزمة يف مواجهة قتصادية اليت جيب إعطاؤها األمهيهنة املراجعة من بني ااالت االوتعترب م

قتصادية، وهلذا ستكون دراستنا من أجل الوقوف على تنظيم مهنة املراجعة يف كل من التحديات اال
راء مقارنة لعناصر التنظيم املهين للمراجعة بني هذه الدول بالشكل اجلزائر وتونس واململكة املغربية، وإج

  . ستفادة من خربة كل دولة يف هذا االالذي يسمح باإل
ما مدى توفر  :ما سبق، فإنه ميكننا صياغة مشكلة حبثنا يف السؤال الرئيسي التايل ومن خالل

الكفيلة بنجاح وتطور املهنة مقارنة ات واملتطلبلمراجعة يف اجلزائر على اخلصائص ل ملهيناالتنظيم 
  بتونس واململكة املغربية؟

 ولعلّ ،من التساؤالت اليت متس كافة جوانب هذا البحثجمموعة هذه اإلشكالية وتتفرع عن 
 :ما يليا أمهه

 ملراجعة يف كل من اجلزائر وتونس واململكة املغربية؟اارسة مهنة مما هي خصائص اإلطار العام مل - 
 آت أو اجلمعيات املهنية املشرفة على تنظيم مهنة املراجعة يف البلدان موضوع الدراسة؟ما هي اهلي - 
 ؟كل من اجلزائر وتونس واململكة املغربيةما هي املعايري املهنية املعتمدة يف  - 
 البلدان؟هذه آداب وسلوك مهنة املراجعة يف  أو ميثاق ما هي خصائص دستور - 
 تنظيم املهين للمراجعة يف اجلزائر؟ما هي أهم العناصر اإلجيابية يف ال - 
ما هي أهم أوجه القصور اليت يعاين منها تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر مقارنة بنظريتيها تونس  - 

 واململكة املغربية؟ 
  فرضيات البحث
 :ات التاليةفرضيالفإننا ننطلق من  ،املطروحةوالتساؤالت الفرعية  مشكلة البحث على ضوء

تونس يشوبه العديد من أوجه القصور مقارنة بام ملمارسة مهنة املراجعة يف اجلزائر اإلطار الع :أوال
  .واململكة املغربية

مستوى لتطوير اهليآت املهنية املشرفة على تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر ال تقوم بالدور املنوط ا  :ثانيا
  .ونس واململكة املغربيةيف اتمع مقارنة بت ئقة ااملهنة وإعطائها املكانة الال

مستوى املمارسة املهنية للمراجعة  تسمح برفعال تتوفر مهنة املراجعة يف اجلزائر على معايري مهنية  :ثالثا
  .املعايري املطبقة يف تونس واململكة املغربيةمقارنة ب
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ر توتوى دسإىل مس ىال يرقجمرد نص قانوين هو يف اجلزائر  املراجعة دستور آداب وسلوك مهنة: رابعا
  .تونس واململكة املغربيةكل من املهنة يف 
  ختيار املوضوعادوافع 

  :اعتبارات ذاتية واعتبارات موضوعية نوردها يف اآليتىل إذا املوضوع هل ناعود اختياري
  :يلي اكمعتبارات بشخص الباحث وهي ترتبط هذه اإلو :عتبارات ذاتيةإ •

رة املاجستري الذي تناولنا من خالله مدى موضوع رسالة الدكتوراه هو تكملة ملوضوع مذك - 
للواقع املهين اجلزائري، وقد تناولنا من خالله معايري املراجعة يف  للمراجعة مالءمة املعايري الدولية

من  ااجلزائر وبعض الدول وهي مصر وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية، وتعترب املعايري عنصر
حتاد الدراسة التنظيم املهين بصفة شاملة يف اجلزائر ودول أخرى من عناصر التنظيم املهين، مما دفعنا 

  تونس واململكة املغربية؛ وهياملغرب العريب 
هلم القانون  خيولفقد كنت من بني الذين  ،على شهادة ليسانس يف العلوم املالية كوين متحصل - 

) 2003ماي  -2001ماي ( بالدخول يف التربص املهين اخلاص باخلربة احملاسبية وذلك خالل الفترة
يف اخلوض يف البحث العلمي يف هذا  ةرغبالمما مسح يل ببداية اكتشاف املهنة ميدانيا، وبالتايل 

 امليدان واملسامهة يف تطويره؛ 
الع على طريقة اإلطّ مبا أنين أجريت التربص املهين خلبري حماسب، فإنه كانت لدي رغبة يف - 

 ؛اال االستفادة من خرب ااورة ومليف البلدان ااملعتمدة التكوين 
شغلي لوظيفة مستشار يف املراجعة لدى أحد املكاتب اخلاصة يف اخلربة احملاسبية بعد احلصول على  - 

، كان من بني )2008مارس  – 2003ماي (خالل الفترة شهادة اية التربص يف اخلربة احملاسبية 
اجعني واإلحتكاك م والتعرف على طريقة العوامل اليت مسحت يل بالتعرف على العديد من املر

يف اجلزائر سواء من حيث  املراجعة مهنةالنقص الفادح يف األطر اليت حتكم  عملهم، وقد الحظت
دور اهليئة املنظمة للمهنة أو من حيث طريقة التكوين أو من حيث املعايري املستخدمة أو من ناحية 

دراسة وحتليل التنظيم ختار هذا املوضوع بغية أهتم وين أ، مما جعلاحترام قانون أخالقيات املهنة
  ؛وتطويره حتسينهاملهين القائم يف اجلزائر واملسامهة يف 

راجعة املستمر على الدراسات املتخصصة يف امل اإلطّالعهتمام اخلاص باملوضوع من خالل اإل - 
مقارنة للمهنة بني وخاصة يف تونس واململكة املغربية كان من الدوافع احلقيقية للقيام بدراسة 

 .اجلزائر وهذين البلدين
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  :يف اآليتهذه اإلعتبارات تكمن  :عتبارات موضوعيةإ •
 يةاملغرباململكة نظرا ملا تقدمه مهنة املراجعة من خدمة لالقتصاد الوطين، ونظرا لكون اجلزائر و - 

ا الرغبة يف دراسة حتاد املغرب العريب، فقد كانت لناوتونس من البلدان الفاعلة يف مشال إفريقيا و
التنظيم املهين للمراجعة يف هذه البلدان نظرا ملا تعرفه من تطور اقتصادي وعالقات اقتصادية جد 

  ؛حتاد األوريبمهمة مع خمتلف بلدان العامل وخاصة مع اإل
 تقدمةامل الدوليف عليه  وملراجعة يف اجلزائر ومقارنته مبا هلتنظيم مهنة الع على الواقع احلايل طّملُن اإ - 

لرفع مستوى املهنة خاصة ما يرتبط بالتكوين واألداء املهين مل تول أمهية كبريةاجلزائر ن أدرك ي ،
ة يف التنظيم السائد شمن أجل التأسيس للجوانب املفقودة أو املهم املوضوعهلذا  رنايااختوقع هلذا 

  بغرض النهوض مبهنة املراجعة يف اجلزائر؛ 
 مع اإلحتاد األوريبالشراكة  تفاقايف املنظمة العاملية للتجارة وتنفيذ  ن الدخول املرتقب للجزائرإ - 

ضمن يساير الواقع اجلديد وي تنظيم مهنة املراجعة بشكلعليها قتصادي حيتم وتنشيط الواقع اال
  ؛اتلقرارالختاذ ا أساسيا عنصرااملعلومات اليت تعترب صدق ومالءمة 

تقدمها مهنة املراجعة يف الدول املتقدمة خاصة ما تعلق اخلدمات املتعددة اليت  الع علىن االطّإ - 
ن هذه األخرية أقناعة  يميلحبركة تداول األسهم والسندات يف البورصة ويف القرارات االستثمارية 

، وال يتأتى ذلك إال من احلركة املالية واألهداف املتوخاة منها ةريساملحتتاج إىل تطوير مستمر 
إطار تصور حماولني بذلك معاجلة هذا املوضوع  رغبنا يفهلذا و، ةخالل التنظيم اجليد للمهن

آليات كفيلة بضبط العملية الرقابية يف وبالتايل توفري  ،ئم الواقع اجلزائريمتكامل لتنظيم املهنة يال
 .ظل حتقيق أهداف املراجعة

  أهداف البحث
بلدان فاعلة يف  ةيف ثالثيهدف البحث إىل التعرف على التنظيم املهين السائد ملهنة املراجعة 

املغرب العريب ومشال إفريقيا وهي اجلزائر وتونس واململكة املغربية، ومن مث إجراء دراسة مقارنة لعناصر 
التنظيم املهين للمراجعة بني هذه البلدان، وذلك لتبيان العناصر اإلجيابية وأوجه القصور املوجودة يف 

 يفاجلزائر يشتركان مع ارنة مع تونس واململكة املغربية باعتبارمها التنظيم القائم للمهنة يف اجلزائر باملق
ميكن أن نستفيد من خربة تونس واململكة املغربية يف التغلب  ،وانطالقا من هذه املقارنة. عدة خصائص

  .  على العيوب اليت تواجه تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر واإلرتقاء مبستوى املمارسة املهنية للمراجعني
من خالل تقدمي تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر املسامهة يف حتسني كما يهدف البحث إىل 

 مقترحات ختص عناصر التنظيم املهين تسمح بتطوير املهنة وحتقيق أهدافها، وذلك من خالل احلفاظ على
  .الدراسة املقارنةأوجه القصور املوجودة بناء على  معاجلةو يف التنظيم املهين احلايلالعناصر اإلجيابية 
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  أمهية البحث
تلعب مهنة املراجعة اخلارجية أمهية كبرية يف دفع عجلة التنمية االقتصادية وذلك من خالل 

تنشط يف حقل االقتصاد  الدور الرقايب الذي يقوم به املراجعون على أنشطة املؤسسات االقتصادية اليت
كات اليت تطلب خدمام إما اختياريا أو الوطين، حيث يقوم أعضاء املهنة مبراجعة حسابات الشر

   .إجباريا حسب احلالة اليت يطلب فيها املراجع، أي يف إطار مراجعة قانونية أو مراجعة تعاقدية
عد من العناصر وتنبع أمهية البحث من أن وجود تنظيم مهين قوي وفعال للمراجعة يف اجلزائر ي

ودقيقة بالنسبة لكل املتعاملني االقتصاديني ومات مالئمة نظرا ملا يوفره من معل ،األساسية يف اتمع
التطورات خاصة يف ظل  ،يف اختاذ القراراتاملراجعني  لتقاريرطراف املستخدمة األواالجتماعيني وخمتلف 

اليت يعرفها االقتصاد اجلزائري وخاصة ما تعلق باتفاق الشراكة مع االحتاد األوريب والتفاوض من أجل 
املعلومات املالية املوثوق فيها نظمة العاملية للتجارة وتفعيل دور البورصة الذي يعتمد على خول إىل املالد

  .بالدرجة األوىل املؤسسات املسعرة فيهاوالسريعة حول 
عد مسامهة مراجعة من مجيع جوانبه يلالتنظيم املهين ل ةوالشك أن اهتمام البحث بدراسة ومقارن

للمهنة يف اجلزائر على أسس علمية مع االستفادة من خربة الدول اليت فعالة إلرساء قواعد تنظيم قوي 
سبقتنا يف جمال تنظيم املهنة، كما أن تنظيم املهنة تنظيما سليما هو ضرورة تقتضيها ظروف املرحلة اليت 
ا مير ا اإلقتصاد الوطين، وأن التنظيم اجليد للمهنة يرفع من مستوى جودة األداء املهين للمراجعني مم

، كما أن مهنة املراجعة تعد أحد الدعائم ينعكس على مكانة املهنة يف اتمع واخلدمات اليت تقدمها
  .األساسية القتصاد أي دولة

كما تنبع أمهية الدراسة املقارنة للتنظيم املهين للمراجعة بني اجلزائر وتونس واململكة املغربية من 
وعالقات مهمة مع خمتلف بلدان العامل وخاصة مع لحوظا مقتصاديا اهذه البلدان تعرف تطورا أن كون 

اإلحتاد األوريب، ولذلك سيكون من املفيد جدا التعاون يف جمال املراجعة بني أعضاء املهنة يف هذه البلدان 
وكفاءة املراجعني  مستوىحتما من  عيف االحتاد األوريب، وهو ما سريفاحلال  كما هوكتكتل اقتصادي 
  .خاصة وأن العوملة قد فرضت نفسها يف كل ااالت ،ا إىل املستوى الدويل تقيريف هذه الدول وي

ويعترب حبثنا هذا مسامهة علمية تسمح ملختلف املمارسني ملهنة املراجعة يف اجلزائر واألكادمييني 
هين والباحثني يف جمال املراجعة باإلطالع على جتارب كل من تونس واململكة املغربية يف التنظيم امل

  . وموقع اجلزائر من هذه البلدان يف هذا اال للمراجعة
  حدود البحث

بلدان وهي  ةترتبط هذه الدراسة من الناحية املكانية بدراسة التنظيم املهين للمراجعة يف ثالث
اجلزائر وتونس واململكة املغربية، حيث يقتصر حبثنا على دراسة التنظيم املهين للمراجعة اخلارجية دون 
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راجعة الداخلية، حيث أن هذه األخرية هي وظيفة داخل املؤسسة وختضع كباقي الوظائف لنظام امل
املؤسسة وميكن التحكم يف ممارستها من طرف إدارة املؤسسة، بينما املراجعة اخلارجية فهي متارس 

أن ، كما بطريقة مستقلة من طرف األشخاص وبذلك تقتضي وجود تنظيم مهين للتحكم فيها
مهين حمايد ومستقل عن املؤسسة أكثر بصفته سيهمهم رأي املراجع اخلارجي  القوائم املالية مستخدمي

  .من رأي أو تقرير املراجع الداخلي الذي هو موظف داخل املؤسسة ويعمل لصاحل إدارا
مصطلح املراجع أو مراجع احلسابات للتعبري عن املراجع اخلارجي الذي ما أننا سوف نستخدم ك
جعة القوائم املالية سواء كان يف مهمة قانونية أو يف مهمة تعاقدية، ماعدا يف ذكر النصوص يقوم مبرا

لالختالف احلاصل يف التسميات  القانونية فإننا نستعمل املصطلح املذكور يف النص القانوين نظرا
يسمى يف اجلزائر ، حيث ةبني البلدان الثالث عند قيامه مبهمة مراجعة قانونية املستخدمة للمراجع اخلارجي

  .يسمى مراقب حسابات أو مراجع حساباتفحمافظ حسابات بينما يف تونس واملغرب 
أما من الناحية الزمانية، فإننا سنقوم مبسح شامل لتنظيم مهنة املراجعة يف كل من اجلزائر وتونس 

  .2011سنة اية وإىل غاية  هذه البلدان واململكة املغربية منذ ظهور مهنة املراجعة يف
  منهج البحث

املطروحة من خالل حبثنا، الفرعية خمتلف التساؤالت مشكلة البحث الرئيسية ولإلجابة على  
سوف نعتمد على جمموعة من املناهج املعتمدة يف البحث العلمي وفق ما تقتضيه طبيعة وعناصر البحث، 

ورها التارخيي بشكل عام حيث سنعتمد على املنهج التارخيي يف تتبع مهنة املراجعة منذ نشأا وتط
كما سنعتمد على املنهج ). اجلزائر، تونس واململكة املغربية(وبشكل خاص يف البلدان موضوع الدراسة 

إذ يأخذ جانبا كبريا من البحث وذلك عند دراسة اإلطار الفكري والنظري للمراجعة  ،الوصفي التحليلي
تونس واململكة املغربية، ويهدف هذا املنهج إىل مجع ودراسة التنظيم املهين للمراجعة يف كل من اجلزائر و
صف وتشخيص ظاهرة البحث بغرض فهم اإلطار واملعلومات املتعلقة باملوضوع، تصنيفها وحتليلها، و

  .النظري للموضوع
وسنعتمد على املنهج املقارن عند إجراء الدراسة املقارنة للتنظيم املهين للمراجعة بني البلدان 

افة إىل املنهج التقوميي باعتبار الدراسة تبحث عن اجلوانب اإلجيابية يف التنظيم املهين ، باإلضةالثالث
تعويضها بعناصر  وأا ملعاجلته للمراجعة يف اجلزائر لإلستمرار فيها، وتبحث عن أوجه القصور واخللل

  .املغربية أحسن باإلستفادة من العناصر اإلجيابية يف التنظيم املهين للمراجعة يف تونس واململكة
  البحث خطة

ملعاجلة هذا املوضوع بطريقة تسمح لنا باإلملام جبميع اجلوانب اليت نراها مهمة وكذا اإلجابة على 
أبواب ةم حبثنا إىل ثالثخمتلف التساؤالت املطروحة، سنقس:  
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للمراجعة، حيث سنتطرق إىل العديد من النقاط  نظرييتناول الباب األول اإلطار الفكري وال
صة مبهنة املراجعة بصفة عامة واملراجعة اخلارجية بصفة خاصة من الناحية النظرية، وذلك من خالل اخلا
العلمي ملهنة املراجعة، أما الفصل الثاين فيتناول عناصر التنظيم التأصيل فصول، يتناول الفصل األول  ةثالث

بلد، اهليآت واجلمعيات املهنية املهين للمراجعة من خالل اإلطار العام ملمارسة مهنة املراجعة يف أي 
، بينما الفصل الثالث فنتطرق فيه املشرفة على تنظيم املهنة، معايري املراجعة ودستور آداب وسلوك املهنة

  .كز على املراجعة اخلارجيةرينا سحبثمن اجلانب العملي باعتبار  احلساباتمراجعة  ملنهجية
لمراجعة يف كل من اجلزائر وتونس واململكة املغربية وسنتطرق يف الباب الثاين إىل التنظيم املهين ل

يتناول كل فصل تنظيم مهنة املراجعة يف كل بلد ، )الرابع واخلامس والسادس( فصول ةمن خالل ثالث
  .من خالل التطرق لعناصر التنظيم املهين للمراجعة اليت رأيناها يف الباب األول ةعلى حد

للدراسة املقارنة لعناصر  السابع، خنصص الفصل )والثامن السابع( أما الباب الثالث فيضم فصلني
حماولني بذلك إبراز العناصر اإلجيابية وأوجه القصور يف تنظيم  ةالتنظيم املهين للمراجعة بني البلدان الثالث

تقدمي مسامهتنا لتطوير فنحاول من خالله  ، أما الفصل الثامنيف اجلزائر من وجهة نظر الباحث ةهنامل
  .املراجعة يف اجلزائر على ضوء النتائج املتوصل إليها يف الدراسة املقارنةهنة متنظيم 

  مرجعية البحث
وضوع التنظيم املهين للمراجعة ككل أو مب ية البحث الدراسات السابقة اليت اهتمتتتناول مرجع

لت مقارنة ، وكذلك الدراسات اليت تناومع التركيز على البلدان موضوع الدراسة املقارنةأحد عناصره 
ملمارسة اإلطار العام : وهيرئيسية نقاط  بشكل عام، وسوف نركّز على أربعالتنظيم املهين للمراجعة 

وفيما يلي أهم . هنة ومعايري املراجعةامل، دستور آداب وسلوك للمهنة، اهليآت املهنية املنظمة املراجعةمهنة 
  :الدراسات اليت تناولت املوضوع يف حدود علم الباحث

  .)1981، عبد العزيز بن راشد إبراهيم الراشد: (سةدرا •
 وهي عبارة عن دراسة مقارنة ملهنة احملاسبة واملراجعة بني الواليات املتحدة األمريكية وأملانيا

باإلتفاق مع وزارة " الراشد حماسبون ومراجعون قانونيون"، قام ا الباحث وهو صاحب مكتب وتونس
وقد  .سعودية يف إطار مشروع لتطوير مهنة احملاسبة واملراجعة يف اململكةالتجارة يف اململكة العربية ال

غياب معايري احملاسبة املالية، : انطلقت الدراسة من واقع النقص الذي تعرفه املهنة يف عدة جوانب أمهها
 غياب معايري للمراجعة، معايري سلوك احملاسب القانوين، عدم وجود تنظيم داخلي للمهنة يتوىل تطوير

  :من خالل دراسته إىل النتائج التاليةوتوصل الباحث ، معايري املراجعة ورعاية املهنة
من حيث اهلدف النهائي للمحاسبة املالية ومقوماا، ولكن  ةهناك اتفاق كبري بني البلدان الثالث - 

  .اإلختالف يكمن يف سلطة معايري احملاسبة املالية واألهداف املؤثرة عليها
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بني ااالت اليت تغطيها معايري املراجعة يف الواليات املتحدة وأملانيا وهي اموعات  هناك تشابه كبري - 
الثالث، بينما يف تونس فإن املعايري املستخرجة من اللوائح والقوانني املنظمة للمهنة تغطي جانب 

  .املعايري العامة اليت تم بشخصية املراجع فقط
على ضرورة ضبط سلوك احملاسب القانوين واحلد األدىن إلعداده  ةهناك اتفاق كبري بني البلدان الثالث - 

أما االختالفات فقد تركزت يف درجة ، العلمي والعملي ونوعية عمله ومسؤولياته جتاه اآلخرين
  .التفصيل والشمول، وكذلك يف السلطة الرئيسية للمعايري

ية تطويرها وتطوير عناصرها، اتفاق على أمهية وجود هيئة ترعى شؤون املهنة وتتوىل مسؤولهناك  - 
ولكن هناك اختالف جذري فيما يتعلق باإلطار الذي تؤدي فيه اهليئة دورها ومنبع سلطاا وعالقاا 

 .للمهنيني باجلهات املسؤولة عن الترخيص والتأديب القانوين
 .باعهاتاالالزم باقتراح إطار متكامل يوضح طرق تطوير املهنة الباحث قام  دراسة املقارنة،ال وعلى ضوء

  ).1993عوض لبيب فتح اهللا منصور الذيب، : (دراسة •
، حيث قام التجارةوهي رسالة لنيل درجة دكتوراه فلسفة يف احملاسبة جبامعة اإلسكندرية بكلية 

املراجعة يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة ملهنة احملاسبة وللتنظيم املهين الباحث بدراسة مقارنة 
وقد انطلق الباحث من  .لتنظيم املهنة يف مصرة ومجهورية مصر العربية دف وضع منوذج مالئم املتحد

قد نتج عنه تضحيات اقتصادية هائلة يف مصر املراجعة للمحاسبة و إشكالية أن ضعف التنظيم املهين
يف مصر لسائدة ويعتقد الباحث أن الظروف البيئية ا لالقتصاد القومي واتمع وألعضاء املهنة أنفسهم،

املراجعة، مما ترك املهنة ملهنة احملاسبة وآنذاك، قد سامهت بدرجة كبرية يف عدم وجود تنظيم مهين قوي 
، وبذلك ال ميكن للمهنة أن ليت كان مير ا االقتصاد املصريال تفي باحتياجات ومتطلبات املرحلة ا

  .روزيادة االستثمااتمع هم بدور فعال يف محاية موارد اتس
من خالل دراسته إىل نتيجة رئيسية مفادها أن التنظيم املهين القائم ملهنة وتوصل الباحث  

احملاسبة واملراجعة يف مصر ال يستويف مجيع اخلصائص الرئيسية الواجب توافرها يف ذلك التنظيم، كما أن 
 .شكلية فقطاخلصائص اليت كانت موجودة تعاين من أوجه قصور عديدة مما جيعلها قائمة بصورة 

يف تنظيم املهين للمحاسبة واملراجعـة  للضوء املقارنة اليت أجراها إطارا على وقد اقترح الباحث 
  .للمهنة مع االستفادة من خربة الواليات املتحدة واململكة املتحدةاخلصائص الرئيسية يراعي مصر 

  .)1996، خالد أمني عبد اهللا: (دراسة •
تـدقيق  مهنة  ": حتت عنوان باجلامعة األردنية،" دراسات" هي عبارة عن مقال منشور مبجلةو

، حيث قام الباحث بدراسة حتليلية مقارنة حول "دراسة حتليلية مقارنة: الكويتاحلسابات يف األردن و
مهنة مراجعة احلسابات يف كل من األردن والكويت ركّز فيها على مقارنة القوانني املنظمة للمهنـة يف  
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شروط مزاولة املهنة، تعيني مراجع احلسابات، تعدد املراجعني، حتديد األتعاب،  كلتا الدولتني من حيث
وقد خلصت الدراسـة إىل ضـرورة أن   . قواعد السلوك املهين، حقوق وواجبات ومسؤوليات املراجع

يكون الترخيص ملزاولة مهنة املراجعة من جهة مهنية ال حكومية، باإلضافة إىل ضرورة وضع دسـتور  
 .نة وااللتزام بقواعد ومعايري مراجعة متعارف عليهاأخالقي للمه

  .)2002وائل إبراهيم الراشد، : (دراسة •
حتت  جبامعة امللك عبد العزيز السعودية،" اإلقتصاد واإلدارة" هي عبارة عن مقال منشور مبجلةو

أبرز ف على التعرهدفت هذه الدراسة إىل  وقد. "مشاكل مهنة احملاسبة واملراجعة بدولة الكويت": عنوان
املشاكل واملعوقات اليت تواجه مهنة مراجعة احلسابات بالكويت وسبل التغلب عليها وزيادة كفاءة 
مكاتب املراجعة حنو تطوير املهنة، وقد قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية من خالل توزيعه الستبيان 

  :التاليةالنتائج حث إىل ل الباوقد توص، مكتبا 32على مجيع مكاتب املراجعة بالكويت وعددها 
 القانوين بضوابط ومعايري املهنة؛ عدم وجود ميثاق شريف للمهنة وغياب االلتزام - 
 ؛غياب الدور املهين جلمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية - 
 ؛غياب القواعد املنظمة للسلوك املهين - 
  .الشائعة يف اتمع عن دور مراقب احلسابات النظرة السطحية - 

الدراسة أهم السبل الكفيلة بالقضاء على تلك املشاكل والنهوض باملهنة بضرورة تبين  وقد بينت
  .جلمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية وزيادة تأهيل املنتسبني للمهنةميثاق شريف للمهنة ودور أكرب 

  ).2004 صديقي مسعود،: (دراسة •
إطار متكامل للمراجعة املالية يف  حنو: "وهي رسالة دكتوراه دولة جبامعة اجلزائر حتت عنوان

ن غياب إطار وطين أمفادها من إشكالية الباحث انطلق وقد ، "ضوء التجارب الدولية علىاجلزائر 
تنبثق من طبيعة التكوين وامليول للمراجعة املالية يف اجلزائر جيعل املراجعني يستندون إىل أطر أخرى 

قد ال توائم الواقع االقتصادي اجلزائري وال تتكيف ية اليت اخلاص لبعض املدارس الدولية للمراجعة املال
طار نظري كفيل ىل حماولة التأسيس إلهذه الدراسة إ هدفتوقد . وحاجات األطراف الطالبة آلرائهم

  .خمرجات املراجعة يحتياجات املتزايدة ملستخدملإل يسمح باالستجابة، وبترقية املراجعة املالية يف اجلزائر
، حيث أن األول لالستقصاء بياننيستيف دراسته امليدانية إ حبث كأداةلباحث اوقد استعمل 

ت، اعقوتلا ةوجفخمصص لفئة اجلمهور بغية حتديد خر واآلائر زاجلخمصص لفئة حمافظي احلسابات يف 
ل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل النتائج التاليةوتوص:  
  ل والكفاءة؛الستقإلامعيار تركيز على بالمقدماا فقط إطار املراجعة املالية يف اجلزائر حيتوي على  - 
  ؛مية وتعليميةوحكويف عدة مستويات مهنية  جعةرااملواحملاسبة  ع بنيماجل - 
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املعايري املؤطرة لعملية التنفيذ من التخطيط إىل غاية استخالص  عة إىلجارالواقع اجلزائري للم قادإفت - 
   .ة للمؤسسةواحد ةوحدكمية القوائم املالية اخلتاحول ية الفناآلراء 
توصل حيث  ها،بينوالعالقة ة للمراجعة املاليإلطار املرجعي اهتمت هذه الدراسة بعناصر اوقد 
صر املادية والبشرية واحملددات أنه لكي يتحقق اهلدف من املراجعة جيب أن تعمل العناالباحث إىل 

اهلدف الواضح و عليه بنظام املراجعة ذالنظرية والضوابط املهنية بشكل منسجم لكي تشكل ما يطلق 
  .للمراجعة املالية يف اجلزائر متكامال ايف األخري إطار، واقترح الباحث واحملدد

  (Sami El OMARI & Michèle SABOLY, 2005): دراسة •
  « l’entreprise, le chiffre et le droit »هذه الدراسة هي عبارة عن مقال منشور مبجلة 

  (Émergence d’une profession comptable : le cas du Maroc): حتت عنوان
هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على املراحل اليت مرت ا مهنة احملاسبة واملراجعة منذ أن 

 ما: ، وقد انطلق الباحثان من اإلشكالية التالية2005كان املغرب حتت احلماية الفرنسية وإىل غاية سنة 
ة خالل كل هذه الفترة بني مهنة احملاسبة واجلهاز اإلداري والسياسي؟ وما هو الدور هي العالقة املوجود

  الذي لعبته الدولة يف حركية التنظيم املهين للمراجعة يف املغرب ويف تكوين التجمعات املهنية احملاسبية؟ 
وتطورها،  مهنة احملاسبة واملراجعة يف املغرب وتنظيمها أسيسوقد حاولت الدراسة إبراز كيفية ت

نضمام إليها وكيفية اإلخمتلف اجلمعيات املهنية اليت تكونت خالل الفترة وظروف ظهورها وشروط و
  :التالية النتائجل الباحثان إىل وقد توص، حماولة كل جتمع مهين فرض مبادئه وأفكاره لتنظيم املهنة

قتصادية زايا االالحتكار املاحملاسبة واملراجعة  الظهور عدة استراتيجيات من طرف الفاعلني يف جم - 
  ؛)، محاية نظام معنييةسوقال ةالدخول للمهنة، اإلعتراف بالكفاءات، احلص(جتماعية واال

من األسباب الرئيسية اليت أدت إىل خلق الرتاعات والصعوبات يف تنظيم مهنة احملاسبة واملراجعة  - 
ل من اإلنتماء إىل جتمع جعورب ستعمارية تسببت يف انقسام بني املهنيني يف املغاهو فرض أفكار 

  مهين معني كأداة هوية؛
  غياب سياسة وطنية دائمة لتكوين خنبة وطنية وباألخص التشجيع على التكوين املهين؛ - 
يلة على املهنة عدم احلث على التكوين خالل مرحلة احلماية الفرنسية كان له آثارا سلبية لفترة طو - 

 .ستقالليف املغرب بعد اإل
 )2006ي حممد ملني، محد: (دراسة •

  :، حتت عنوانللباحثوهي عبارة عن حبث منشور على املوقع الرمسي 
 « La profession comptable au Maghreb –Algérie, Libye, Mauritanie, Tunisie, 

Maroc » ،  يف دول  واملراجعة من خالل هذه الدراسة تشخيص حالة مهنة احملاسبةحاول الباحث حيث
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نشأة املهنة، اهليئة املشرفة على تنظيم املهنة وهياكلها : من خالل احملاور الرئيسية التالية املغرب العريب
  .والنصوص القانونية املنظمة للمهنة

منها إبراز املشاكل اليت تعاين يف دراسته على تنظيم املهنة يف اجلزائر حماوال بذلك  ركّز الباحث
ها، أما بالنسبة للدول األخرى فقد اكتفى ت اليت تسمح بتطويرالتركيز على اإلجراءا مع يف اجلزائراملهنة 

وقد حاول الباحث من خالل هذه الدراسة وضع استراتيجية للنهوض باملهنة والتغلب . بتقدمي املهنة فقط
على املشاكل اليت تعاين منها، وتوصل إىل نتيجة رئيسية وهي أن مهنة احملاسبة واملراجعة يف اجلزائر لعبت 

ا دورا هاما يف التطور االقتصادي واالجتماعي احلاصل على مستوى االقتصاد واملؤسسات تارخيي
  .االقتصادية، ويف املقابل مل تلق املساعدة الالزمة لتطورها ومحايتها وتكوين املهنيني

ومن التوصيات اليت ركّز عليها الباحث ضرورة اإلهتمام بالتكوين املتخصص للمهنيني للرفع من 
  . هنة، وذلك عن طريق إنشاء معهد تكوين متخصص للخرباء احملاسبنيمستوى امل

  .)2007رمي حممد العمر وحسام عبد احملسن العنقري، : (دراسة •
جبامعة امللك عبد العزيـز  " اإلقتصاد واإلدارة" هذه الدراسة هي عبارة عن مقال منشور مبجلة

احلسابات يف اململكة العربية السعودية يف  فاعلية مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة": حتت عنوان السعودية،
هدفت هذه الدراسة إىل تقييم مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة و. "مواجهة املشاكل والتحديات املعاصرة

املهنية، قواعد املعايري (احلسابات يف اململكة العربية السعودية، واليت خلصها الباحثان يف املرتكزات التالية 
ر الزمالة املهنية، برامج التعليم املهين املستمر، برامج مراقبة جـودة األداء املهـين،   السلوك املهين، إختبا

  ).ية ملمارسي املهنة واتمع ككلوالتعليمات املهناألنظمة تصال اليت تكفل إيصال وقنوات اإل
إىل أي مدى ميكن ملرتكزات تنظيم مهنـة مراجعـة   : وقد انطلقا الباحثان من اإلشكالية التالية

  حلسابات يف السعودية التعامل مع املشاكل والتحديات اليت تواجهها واحلد من آثارها السلبية؟ ا
  :التاليةنتائج الإىل يف األخري لت الدراسة توصو

جهة ، وبني األطراف ذات العالقة باملهنة من جهةعدم وجود اتفاق مطلق بني أعضاء املهنة من  - 
السعودية اململكة العربية هنة يف امليات اليت تواجهها حول مدى معرفتهم باملشاكل والتحد ىخرأ

 :واليت مشلت
ü لتزام باملعايري وقواعد السلوك املهين وغريها من األنظمة املهنيةحمدودية اإل. 
ü إستمرار وتفشي ظاهرة اخنفاض األتعاب املهنية. 
ü وجود هيآت مهنية خليجية وعربية. 
ü  العاملية تفاقيات منظمة التجارةإىل اإنضمام السعودية.  
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وجود فوارق معنوية وتفاوت مرتبط بعوامل أخرى، بالرغم من اتفاق األطراف حمل الدراسة  - 
 .حول معرفتهم مبرتكزات تنظيم مهنة مراجعة احلسابات يف السعودية

ويف اية عرض هذه الدراسات اليت تناولت موضوع البحث أو أحد عناصره، فإننا الحظنا أنه 
ية لبعض الدراسات اليت تطرقنا إليها، أن املشاكل اليت تعاين منها املهنة يرجـع إىل  من بني النتائج الرئيس

عدم وجود العناصر الرئيسية للتنظيم املهين الكفيلة بنجاح وتطور املهنة، كما أن البعض من الدراسات 
ـ  بعض منـها  السابقة تناولت فقط أحد عناصر التنظيم املهين وأمهلت باقي العناصر، باإلضافة إىل أن ال

اهتمت بشكل أكرب باجلانب العملي للمراجعة وأمهلت اجلانب التنظيمي للمهنة، وتناولت فقط البعض 
  .من عناصر التنظيم املهين وبشكل غري مرتب وغري شامل

ويأيت حبثنا من موقع هذه الدراسات يف كونه سيكون شامال جلميع عناصـر التنظـيم املهـين    
اإلطـار  : اة التبويب الدقيق هلذه العناصر يف أربع جمموعات رئيسية وهيللمراجعة دون استثناء مع مراع

العام للممارسة املهنية للمراجعة، اهليآت املهنية املشرفة على تنظيم املهنة، معايري املراجعة وأخريا دستور 
 ثالثـة  آداب وسلوك املهنة، كما سيشمل حبثنا لدراسة مقارنة شاملة لعناصر التنظيم املهين للمراجعة يف

بلدان فاعلة يف املغرب العريب، وهي اجلزائر وتونس واململكة املغربية وصوال إىل تقدمي مسامهة علميـة  
  .تونس واململكة املغربية جتربيتلتطوير تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر على ضوء 

  صعوبات البحث
بلدان وهي اجلزائر  ةة يف ثالثواقع التنظيم املهين للمراجعدراسة نظرا خلصوصية املوضوع املتعلق ب

عناصر تنظيم املهنة تطوير العلمية للباحث لاملسامهة من مث وواملقارنة بينها وتونس واململكة املغربية 
  :واجهتنا عدة صعوبات أمههافقد ، باجلزائر

قلة الدراسات األكادميية املتخصصة اليت تناولت املوضوع، وخاصة منها أطروحات الدكتوراه  - 
 تقد إليها اجلامعة اجلزائرية يف حدود علم الباحث؛ اليت تف

  صعوبة احلصول على مراجع علمية ختص مهنة املراجعة يف تونس واململكة املغربية؛ - 
صعوبة احلصول على املعلومات املرتبطة بالواقع اجلزائري يف ظل عدم تنظيم املصف الوطين   - 

، والصراعات رفتها املهنة خالل فترة البحثللخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واملشاكل اليت ع
لتنظيم املهنة  اجديد ان واملصف الوطين مع الوزارة الوصية منذ اقتراحها مشروعاليت عرفها املهنيو

  وبعد صدور القانون اجلديد إىل غاية اية الدراسة؛ 2006سنة 
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لكة املغربية نظرا صعوبة احلصول على النصوص املنظمة ملهنة املراجعة يف كل من تونس واملم - 
للقيود اليت تفرضها اهليآت املهنية املنظمة للمهنة يف هذين البلدين على هذه النصوص لإلطالع 

  نترنيت؛قع الرمسية هلا على اإلاعليها خاصة على املو
ملدة كافية للقيام بالبحث الالزم،  استقبالنا يف تونس واململكة املغربية رفض اهليآت املنظمة للمهنة - 

 ارها فقط بتحديدها لنا يوما واحدا ويف وقت حمدود جدا يف كل مرة نطلب منها ذلك؛واقتص
، وهذا ما استلزم منا 2011و 2010صدور قوانني ومراسيم جديدة تنظم املهنة يف اجلزائر سنيت  - 

 وقتا ملراجعة العمل الذي قمنا به وفقا للقوانني السابقة؛
للمهنة يف البلدان الثالثة موضوع الدراسة خاصة عدم وجود أي تعاون من طرف اهليآت املنظمة  - 

 .يف تونس واململكة املغربية، وعدم تلقينا أي إجابة على مجيع املراسالت اليت قمنا ا هلذه اهليآت
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  :مقدمة الباب األول
 من خالل التطرق للمفاهيم ،بصفة عامة اإلطار الفكري والنظري للمراجعةيتناول هذا الباب 
كأدلة  تعلقة باملهنةامل واإلطار العام لنظرية املراجعة، باإلضافة إىل اجلوانبواألسس اليت تقوم عليها 

كما  ،اإلثبات وأوراق العمل، واليت نرى بأا ذات أمهية كبرية للتحكم يف اجلانب النظري للمراجعة
ر التنظيم املهين للمراجعة، واليت سنعتمد عليها يف الباب الثاين عناص ي هذا الباب بشكل خاصسيغطّ

لدراسة واقع التنظيم املهين للمراجعة يف البلدان موضوع الدراسة، وسنعتمد عليها يف الدراسة املقارنة 
كما سيتناول هذا الباب املنهجية أو  وعرض مسامهة الباحث لتطوير تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر،

ت اليت يتبعها املراجع لقيامه مبهمة مراجعة احلسابات باعتبار حبثنا سيهتم بالتنظيم املهين املرتبط اخلطوا
  .باملراجعة اخلارجية

هذا الباب تغطية أكرب جزء ممكن من اإلطار الفكري والنظري للمراجعة، وسنحاول من خالل 
  :ةالتاليالثالثة فصول ال من خالل وذلك

  .علمي للمراجعةالتأصيل ال: الفصل األول ×
  .عناصر التنظيم املهين للمراجعة: فصل الثاينال ×
 .مراجعة احلساباتمنهجية : الفصل الثالث ×
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  :متهيد
املية إن ظهور املراجعة وتطورها كان أمرا حتميا نظرا للتطورات اليت عرفتها حركة التجارة الع

 إىلمما أدى  ،من املسامهني اكبري اال اليت ميكن أن تضم عددقتصاد العاملي وظهور شركات األموواال
نفصال ملكية الشركات عن إداراا، ومع توسع نشاط الشركات وتشعب وظائفها زادت صعوبة ا

فقد زادت حاجة أطراف أخرى للبيانات املالية اليت  ،مراقبة املالك ألعمال اإلدارة، فضال عن ذلك
ترب األداة الفعالة اليت جلأ إليها املالك ملراقبة أعمال من أوكلت إليهم فاملراجعة تع .تصدرها الشركات

طمئنان على املالية اليت تصدرها الشركات واالاإلدارة من جهة، وللتأكد من صحة وسالمة البيانات 
 .الوضعية املالية للشركة ونتيجة نشاطها من جهة أخرى

من خالل  ،لمراجعةنظري التأصيل العلمي ل إطاريف ناول سيت الفصلومن هذا املنطلق، فإن هذا 
 إلطار العام لنظرية املراجعةامث  ومهاقمبداية من  ،للتعرف عليها هم اجلوانب املتعلقة ذه املهنةالتطرق أل

 هذا الفصل كذلك تناوليكما . واإلجراءات ، األهدافاملفاهيم، املعايري الفروض،: يف وعناصره املتمثلة
نظر منها للمراجعة، باإلضافة إىل نطالقا من الزوايا اليت ياالتصنيفات املختلفة هلا املراجعة حسب  أنواع

  . اليت يستخدمها املراجع، ويف األخري أوراق العمل والوسائل الفنية للمراجعة) القرائن(أدلة اإلثبات 
  :اليةهذا الفصل النقاط الرئيسية الت حتقيقا ملا سبق، سيتناولو

  مفهوم املراجعة؛ ×
  ؛طار العام لنظرية املراجعةاإل ×
  ؛أنـواع املراجعـة ×
  ؛أدلة اإلثبات والوسائل الفنية للمراجعة ×
  .املراجععمل وملفات  أوراق ×
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  مفهوم املراجعة .1-1
عرفت مهنة املراجعة تغريات جذرية منذ ظهورها يف العصر القدمي وإىل غاية يوما هذا يف خمتلف 

هذا  مس حيثت أثرا كبريا يف تطوير هذه املهنة وتنظيمها كمهنة حرة، جوانبها، ولقد كان هلذه التغريا
 للمراجعةيف ظهور أنواعا عديدة  ذلكالتطور فلسفتها، مفهومها، طريقة ممارستها وأهدافها، وقد ساهم 

  .األهداف املرجوة منها نوعبت
  التطور التارخيي للمراجعة .1-1-1

 حيـث  ،قتصادي وتعقدهومها مع تطور النشاط االلقد ظهرت املراجعة منذ القدمي وتطور مفه
 تفـويض   حجم أعماله جلأ إىلربوبك كان اإلنسان يزاول ويدير نشاطه االقتصادي والتجاري بنفسه،

ظهرت احلاجة إىل رقابة مـن   ، وبذلكمهام تسجيل العمليات املاليةمبا فيها  إدارا إىل أشخاص آخرين
  .أوكلت هلم إدارة نشاطاته

قتصادي وظهور الشركات الصناعية مع مرور الزمن ومع التطور املستمر للنشاط االكما لوحظ 
فكانـت   الضخمة يف عهد الثورة الصناعية، ظهرت احلاجة إىل رؤوس أموال كبرية ملسايرة هذا التطور،

األموال على مستوى األفراد نادرة وكذا امتناع البعض عن املخاطرة ا، مما أدى إىل ظهور شـركات  
  .نفصال امللكية عن اإلدارة تدرجيياًاى إىل وهذا بدوره أد ،موالاأل

ومع ظهور شركات األموال وتطورها لوحظ أنه من املستحيل أن يشارك كـل املسـامهني يف   
ملؤسسة غري ممكن يف الغالـب، وهنـا   اخمتلف وظائف بإدارة البعض منهم للقيام  تفويضالتسيري وحىت 

ة ينبغـي اقتناؤها من سـوق العمل للقيام بتلك املهام، وهكـذا  ظهرت احلاجة إىل كفاءات متخصص
ظهور املراجعة اليت يقوم ا شخص حمترف  ا يفنفصال ملكية رؤوس األموال عن إدارا كان سببافإن 

  .1حمايد ومستقل كوسيلة يطمئن ا أصحاب األموال عن نتيجة ما استثمروه وعن عدم التالعب فيه
فتها مهنة املراجعة كانت نتيجة تطور أهدافها والبحـث املسـتمر بغيـة    إن التطورات اليت عر

قتصاد العاملي، وقد عرف تطور مهنة االتطويرها لتتماشى والتغريات اليت عرفتها حركة التجارة العاملية و
  : املراجعة عدة مراحل نلخصها يف اآليت

  م1500 املرحلة ماقبل .1-1-1-1
حيث كانت تتم يف هذا العهد عن طريق االستماع،  احملاسبة،مل تظهر املراجعة إال بعد ظهور 

       ين ـعالذي ي" Audire" مشتق من الكلمة الالتينيةمبعناه اللفظي " Audit" املراجعة مصطلحأصل ف

                                                           
  .8 ص ،2003، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية ،حممد بوتني، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق 1
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أي أن املراجع يستمع إىل القائمني على تسجيل العمليات املالية املثبتة يف السجالت  ،1ستماعإلا
وقد كان  .ال الذي كان يتم فيه تفويض السلطات وحيتاج إىل املراجعة والتفتيشوهو ا ،احلكومية

 ختالس،الغرض األساسي للمراجعة يف هذه املرحلة هو حماولة تفادي الوقوع يف الغش والتالعب واال
  .كما كانت تتم املراجعة على أساس الفحص التفصيلي لكل العمليات

 ، قد أقر)عليه السالم(األلفية الثانية قبل ميالد املسيح  وتدل الوثائق التارخيية على أنه خالل
السوماريون أنه من املهم أن يكون يف نظام املعلومات طريقة واضحة لإلتصال بني من ينتج املعلومة ومن 

موعة من القوانني يستخدمها، كما ظهر عندهم كذلك قانون حامورايب الذي مل يكن فقط جمرد جم
، بل كان يفرض ضرورة وجود خمطط حماسيب ودليل للمحاسبة يتضمن إجراءات جتماعيةالتجارية واال

  .2تسجيل الصفقات
وقد ظهر يف وقت الحق عند الرومان وألول مرة نظام حلماية احملاسبة العمومية للحد من 

 بني املراقبني الذين يرخصون اإليرادات والنفقات ووزير ∗ل يف فصل املسؤولياتاختالس األموال، ومتثَّ
 . 3حيث يقوم بتحصيل اإليرادات وتسديد النفقات ،املالية الذي يسير األموال

وقد كان للصينيني تارخيا طويال يف تطوير ممارسات التسيري اجليد مبا فيها املراجعة كوسيلة رقابة، 
ضع يف الصني نظام الرقابة املتبادلةحيث أنه يف القرن الثاين عشر و(Système de contrôle 

réciproque)  4وذلك بالفصل بني الوظائف. 
 Lucas) يف القرن اخلامس عشر، ظهرت يف إيطاليا أول دراسة حول احملاسبة من طرف اإليطايل

Pacioli) ر علم احملاسبة باتباع نظام القيد املزدوج، وظهور اجلرد املادي ومبدأ ، 1494 سنةحيث طو
 Summa) :5لقد جاء ذلك يف كتاب ألّفه بعنوانو ،(Contrôle de vraisemblance) الرقابة السطحية

di arithmetica géometrica proportioni et proportionalita) ، بعد أن كانت الطريقة احملاسبية
تتم بقيد اإليرادات يف اجلانب األمين  ،م1363 واليت عرضها املازندالين يف خمطوطته عام السائدة

   .6واملصروفات يف اجلانب األيسر
 

                                                           
 .03 ، ص2005تلفة ألغراض خمتلفة، الدار اجلامعية، القاهرة، أمني السيد أمحد لطفي، مراجعات خم.د 1

2 Lionnel COLLINS, Gérard VALIN, Audit et contrôle interne : principes, objectifs et pratiques, Dalloz, Paris, 
3ème édition, 1986, p. 04. 

 .واحملاسب العمومي يف املالية العامة l’ordonnateurحاليا تتمثل هذه العملية يف الفصل بني مهام اآلمر بالصرف  ∗
3 Lionnel COLLINS, Gérard VALIN, op.cit., p. 07.   
4 Lionnel COLLINS, Gérard VALIN, Audit et contrôle interne: Aspects financiers, opérationnels et stratégiques, 
Dalloz, Paris, 4ème édition, 1992, p. 05, 06. 
5 VALIN Gérard, Controlor & Auditor, Dunod, Paris, 2006, p. 13. 

  .16 ص ،2007 الطبعة األوىل،دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، حيدر حممد علي بين عطا، مقدمة يف نظرية احملاسبة واملراجعة،   6
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  م1850و 1500 مرحلة مابني .1-1-1-2
هذه املرحلة اتسع نطاق املراجعة ليشمل النشاط الصناعي وذلك بظهور الثورة الصناعية،  يف

الذي أدى  ختالس بسبب فصل ملكية رأس املال عن اإلدارةحيث زادت أمهية اكتشاف التالعب واإل
عتراف ديدة يف املراجعة وهي اإلظهرت يف هذه املرحلة اجتاهات ج وقد، ∗إىل ظهور نظرية الوكالة

كما نشري إىل القبول العام الستعراض مستقل  بضرورة وجود نظام حماسيب منتظم بغرض دقة التقرير،
  .1الصغرية للحسابات سواء للمؤسسات الكبرية أو

  م1905و 1850 مرحلة مابني. 1-1-1-3
شركات أموال  وظهور نيا خاصةبريطاوعامة قتصادية الكبرية اليت عرفتها أوربا مع التغريات اال

ضخمة ذات عمليات كثرية، ظهرت حاجة أصحاب رؤوس األموال إىل رقابة من أوكلت هلم أعمال 
وهذا ما تطلّب وجود مراجع مستقل  اإلدارة بغرض الـتأكد من سالمة العائد على رأس املال املستثمر،

  .2يقوم مبراجعة عمليات تلك الشركات
ظهرت ضرورة اإلفصاح احملاسيب والذي  ،ستفيدة من بيانات الشركةونظرا لتعدد األطراف امل

يكون على شكل إعالن ميزانية الشركة اليت تلخص مركزها املايل، ولكن املسامهني وذوي العالقة ال 
قتصادية، ثيل امليزانية حلقيقة الظروف االالع على السجالت احملاسبية للتأكد من متيستطيعون اإلطّ

املعرفة لديهم أو عدم توفر الزمن الكايف ملثل هذه املهمة، أو تواجد املسامهني يف  ويرجع ذلك لعدم
مناطق بعيدة جغرافيا عن مركز الشركة، باإلضافة إىل أن القوانني ال تسمح جلميع الناس مبراجعة 

مبدأ اإلفصاح  حيث أن ظهور للحسابات، ااحلسابات، وهلذه األسباب دعت احلاجة إىل تعيني مراجع
هو الذي أدى إىل نشأة مهنة املراجعة،  جلوء شركات املسامهة إىل تعيني مراجع خارجي للحساباتو

موحدة ملعاجلة حسابات الشركات أو اإلفصاح عنها  تعلما أنه يف ذلك الوقت مل تكن هناك ممارسا
  .3بسبب غياب املبادئ الرمسية

  
  
  

                                                           
لتسجل باإلضافة إىل املسامهني األطراف املختلفة األخرى اإلدارة وكيل عن املسامهني بإدارة الشركة ملصلحتهم، وقد تطور مفهوم الوكالة  ∗

صايف الربح من التعبري عن كفاءة اإلدارة، جاء احلرص   مكالدائنني والدولة، ويقاس جناح اإلدارة مبدى قدرا على تعظيم األرباح، ولكي يتمكن رق
 .على التمسك بالتكلفة التارخيية لتسجيل قيم األصول

 .06 ، ص)ت.د(ن، مبادئ وأسس املراجعة علما وعمال، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، عبد الفتاح الصح.د 1
 .04 ص، 2002/2003، شريقي عمر، مدى مالءمة املعايري الدولية للمراجعة للواقع املهين اجلزائري، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة سطيف 2
 .17حيدر حممد علي بين عطا، مرجع سابق، ص  3
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اف جبانب من نظام الرقابة الداخلية عتراإل هتمام حنوواجلديد يف هذه املرحلة هو توجيه اإل
ختبارات يف نطاق حمدود مع بقاء العمل كنظام ضروري ألي تنظيم حماسيب، باإلضافة إىل قبول بعض اإل

  .1باملراجـعة  التفصيلية
  م1933و 1905 مرحلة مابني. 1-1-1-4

مدى  حولفين املرحلة تطورت املراجعة وأصبح اهلدف الرئيسي هلا هو إبداء رأي  هذه يف
باإلضافة إىل حماولة تفادي الوقوع يف الغش واألخطاء  ،سالمة وصحة تقرير املركز املايل للمؤسسة

ة اجتاههم إىل أسلوب والتالعبات، كما زاد اهتمام املراجعني يف هذه املرحلة بنظام الرقابة الداخلية وزياد
  . 2ختباريةاملراجعة اال

  م1940و 1933 مرحلة مابني. 1-1-1-5
أسلوب من التغري الكامل متيزت بوقد ، هتمام بنظام الرقابة الداخليةاإلهذه املرحلة زاد خالل 

  .3ختباريةاال أسلوب املراجعة املراجعة التفصيلية إىل
   م1940 مرحلة مابعد. 1-1-1-6

أصبح الغرض الرئيسي للمراجعة هو إبداء رأي فين حمايد حول عدالة وصحة ، 1940 بعد سنة
على نظام الرقابة من طرف املراجعني عتماد الكبري ية، باإلضافة إىل التركيز القوي واإلالقوائم املال

كما نسجل يف هذه املرحلة م، االنظ ابنتيجة تقييمهم هلذ وربط اإلختبارات اليت يقومون ا الداخلية
تدفق والعينات هتمام باألساليب العلمية املتطورة كاألساليب الرياضية واإلحصائية وخرائط الزيادة اإل

  .4اإلحصائية وحبوث العمليات
وقد ساند يف إرساء قواعد تطوير مهنة املراجعة يف خمتلف مراحلها إنشاء املنظمات املهنية 

 احلسابات يف فنيسيا عام مراجعةظهرت أول منظمة مهنية يف جمال واملعاهد العلمية املتخصصة، حيث 
 يف حوايل عاما يا يف تنظيم املهنة، حيث ظهرت املهنة كانت بريطانيا الثانية بعد إيطالقد و. 1581
 ،1854 ت مجعية احملاسبني القانونيني بأدنربة عامئوقد أصبحت مهنة مستقلة فيها عندما أنش، 1773

 ،1902 كندا عام، 1896 أملانيا عام، 1882 الواليات املتحدة األمريكية عام ،1881 تبعتها فرنسا عامو

                                                           
 .25 ص، 1998 ،اإلسكندرية الدار اجلامعية،، حممد ناجي درويش، املراجعة بني النظرية والتطبيق.د بد الفتاح الصحن،ع.د 1

2 Lionnel COLLINS, Gérard VALIN, Audit et contrôle interne : Principes, Objectifs et pratiques, op.cit., p. 19.  
3 Idem. 

  .26، 25 مرجع سابق، ص ناجي درويش، حممد.د عبد الفتاح الصحن،.د 4
  .08، ص 2010، نظرية وتطبيق، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثالثة: علي عبد القادر الذنيبات، تدقيق احلسابات يف ضوء املعايري الدولية.د
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وتتابعت بعد ذلك معظم دول العامل حىت ال يكاد خيلو بلد يف ، 1911 فنلندا عامو 1904 ستراليا عامأ
  .1املراجعة العامل اليوم من تنظيم ملهنة

، تنظيم مهنة املراجعة يف جمال ةالعربيالدول كان جلمهورية مصر العربية السبق على مستوى قد و
الذي نظم ممارسة  )01( قانون رقمحيث صدر ال 1909 هنة متارس دون تنظيم لغاية عاماملإذ كانت 

قانون المث حتولت إىل نقابة مبوجب ، 1946 وقد أنشئت مجعية احملاسبني واملراجعني املصرية عام ،املهنة
  1955.2 عام) 394( رقم

ذلك التطور كان نتيـجة ه يتبين لنا أن فإن ،ومن خالل تتـبعنا لتطور املراجعة تارخييا
وتطـور البشرية وحجم  طرأت على أهدافها وأساليبها من جهة،تغـيرات والتطورات اليت لل

قتصاديـة والتطور التكنولوجي من جهة أخرى، كما نشري إىل ظهور عدة أنواع من األنشطـة اال
يف  اكبري اها، باإلضافة إىل ظهور املنظمات املهنية اليت كان هلا إسهاممن املرجو اهلدف بتعدداملراجعة 

  .هاتنظيم املهنة وتطوير

  تعريف املراجعـة .1-1-2
هناك العديد من التعاريف للمراجعة واليت تصب كلها يف نفس املعىن، ويقصد ا فحص 
 املستندات والسجالت وحسابات املؤسسة من أجل اطمئنان املراجع على أا تعبر بصورة واضحة

الفحص التأكد مـن صحة  ويشمل وحقيقية عن املركز املايل ونتيجة النشاط خالل فترة زمنية حمددة،
  .يف دفاترها االقياس احملاسيب والكمي للعمليات اليت قامت ا املؤسسة واليت سجلته

∗ وقد عرفتها جـمعية احملاسبة األمريكية
)AAA( ظمة للحصول تعملية مناملراجعة   " :كما يلي

غرض التأكد بطريقة موضوعية قتصادية وتقييمها بعلى القرائن املرتبطة بالعناصر الدالة على األحداث اال
  .3"من درجة مسايرة هذه العناصر للمعايري املوضوعية، مث توصيل نتائج ذلك إىل األطراف املعنية

∗∗حتاد اخلرباء االقتصاديني واحملاسبني اكما عرف 
)UEC( كما يلياملراجعة  1977 يف ديسمرب:   

  ن ـكانت هذه القوائم تعطي صورة صادقة عهدف مراجعة القوائم املالية هو إبداء رأي فين عما إذا "
  

                                                           
ردن والوسائل اليت تشجعهم على االلتزام مدى تقيد مدققي احلسابات اخلارجيني بقواعد السلوك املهين يف األ، أشرف عبد احلليم حممود كراجه 1

  .24 ص، 2004 ، األردن،جامعة عمان العربية للدراسات العليا، رسالة دكتوراه غري منشورة، ا
 .25 ص نفس املرجع السابق، 2

∗  American Accounting Association. 
  .18 ص، 1990 ،بريوت ،لدار اجلامعيةا ،املراجعة بني التنظري و التطبيق ،الفيومي حممد مسري الصبان، حممد 3

∗∗ Union  européenne des experts-comptables, économiques et financiers.       
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نة املنتهية، مع مراعاة قانون  وممارسات ـوضعية املؤسسة يف تاريخ امليزانية ونتائجها املالية بالنسبة للس
  .1"البلد الذي تقيم فيه املؤسسة 
الفحص الذي يقوم به مهين : "املراجعة على أا Paul  BENYAMINE وقد عرف كذلك

كفاءة بغرض إبداء رأيه املربر حول انتظام وسالمة وصدق احلسابات السنوية يف تعبريها مستقل وذو 
عن وضعية الشركة يف تاريخ اإلقفال وعن نتائج نشاطها لتلك الدورة، آخذا بعني اإلعتبار القوانني 

  .2"واألعراف املتعامل ا يف الدولة اليت يتواجد ا مقر الشركة
مة للجمع والتقييم عملية منهجية منظّ: "السيد أمحد لطفي على أا عرفها الدكتور أمني كما

قتصادية، وحتديد مدى االاملوضوعي ألدلة اإلثبات اخلاصة مبزاعم مرتبطة بنتائج التصرفات واألحداث 
  .3 "متاشي تلك املزاعم وتطابقها مع املعايري املقررة وتوصيل النتائج ملستخدمي التقارير املعنيني باملراجعة

نتقادي مجلة إجراءات تستهدف الفحص اال": عرفها األرقم عبد احلفيظ وبن فليس أمحد بأاو
ثبتت يف الدفاتر من واقع املستندات الثبوتية ألنظمة الرقابة الداخلية والعمليات املالية واحملاسبية اليت أُ

ظهر املركز يث أن امليزانية توانسجامها مع قواعد احملاسبة، حب) صحتها(سالمتها و للتأكد من انتظامها
ظهر بصدق نتيجة األعمال اليت حتققت خالل الدورة املاليةاملايل الصحيح وأن حسابات النتائج ت ،

وينتهي الفحص الذي يقوم به املراجع بتقرير مكتوب يوضع حتت تصرف مستعملي القوائم املالية اليت 
  .4"يعطي املراجع رأيه الفين فيها

شتمل ي أسلوب من أساليب الرقابة: ننا إعطاء تعريف شامل للمراجعة على أاميك ويف األخري،
نتقادي للسجالت اليت تستهدف الفحـص االو ،على جمموعة من اإلجـراءات اليت يتخذها املراجع

ودفاتر وحسابات املؤسسة والقوائم املالية ككل من واقع املستندات للتأكد من سالمتها وانسجامها مع 
والتأكد من تعبريها الصادق والصحيح عن وضعية املؤسسة، على أن  اسبية املتعارف عليها،مبادئ احمل

الفين املسؤول واحملايد عن مدى صدق وعدالة  ينشر املراجع نتائج فحصه يف تقرير مكتوب يتضمن رأيه
طار معايري املراجعة القوائم املالية يف التعبري عن نتيجة النشاط واملركز املايل للمؤسسة، وكل هذا يتم يف إ

  .املتعارف عليها
  :ومن خالل التعاريف املختلفة للمراجعة، ميكن مالحظة أا تشمل النقاط الرئيسية التالية

وضع خالل  منعدة مراحل متتابعة بشكل منطقي تنفّذ املراجعة يف  :املراجعة عملية منظمة -
مهمتهبعها املراجع لتنفيذ برنامج مراجعة حيدد اخلطوات اليت يت.  

                                                           
1 Lionnel COLLINS, Gérard VALIN, Audit et contrôle interne : principes, objectifs et pratiques, op. cit, p. 24. 

2 BENYAMINE Paul, Pour une bonne pratique de l’audit, Imprimerie nationale, Paris, ( n.d), p. 23.  
  .03 أمني السيد أمحد لطفي، مرجع سابق، ص. د 3
  .03 ص، 2001،األرقم عبد احلفيظ، بن فليس أمحد، دروس و تطبيقات يف مراقبة ومراجعة احلسابات، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة  4
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املراجعة، ويف  ويعترب ذلك جوهر عملية: احلصول على أدلة اإلثبات وتقييمها بشكل موضوعي -
 .حتفاظ باجتاه ذهين موضوعي غري متحيزسبيل القيام بذلك يتعني على املراجع اال

هي جمموعة القواعد املوضوعة اليت يستخدمها املراجع كأداة للتقييم  :معايري متعارف عليها -
 .كم الشخصي مثل مبادئ احملاسبة املتعارف عليهاوإصدار احل

ضرورة إعداد املراجع بعد اإلنتهاء من مهمته لتقرير  :إيصال نتائج املراجعة إىل األطراف املعنية -
 .فيه لألطراف املعنية باملراجعة مكتوب يتضمن نتائج فحصه وتبليغ ما

لذي يبديه على مدى صحة أن رأي املراجع ا ،ونستنتج كذلك من خالل التعاريف السابقة
 وانتظامية القوائم املالية وتعبريها الصادق لوضعية املؤسسة املالية ونتائج نشاطها يكون مؤسسا على مدى

  .املعتمد (référentiel comptable) التطابق مع املرجع احملاسيب
أصبح نقطة كما أن املراجعة تطور مفهومها وأصبحت تم بنظام الرقابة الداخلية، هذا األخري 
ىل الفحص بداية لعمل املراجع، حيث ميكن القول أن املراجعة هي جمموعة من اإلجراءات اليت دف إ

نتقادي ألنظمة الرقابـة الداخلية، ومن كثرة اهتمام املراجعـني بنظام الرقابة الداخلية أصبحت اال
  .املراجعة تعرف على أا مراجعة اإلجراءات

  : تتمحور حوهلا املراجعة وهيرئيسية نقاط  ثالثريف ركزت على التعا خمتلفظ بأن الحوي
  الفحص؛ -
  التحقيق؛  -
 . التقريرو -

أي فحص البيانات والسجالت احملاسبية للتأكد من صحة وسالمة العمليات اليت مت  :الفحص .1
ة قتصاديوهو قياس كمي ونقدي لألحداث اال ،أي فحص القياس احملاسيب ،تسجيلها، حتليلها وتبويبها

 .اخلاصة بنشاط املؤسسة
أعمال للتعبري السليم على نتيجة كأداة احلكم على صالحية القوائم املالية اخلتامية  وهو :التحقيق .2

 .يف فترة زمنية معينة للمركز املايل احلقيقي للمؤسسة ومدى متثيلها املؤسسة
لمؤسسة، فإن أي خلل يف النظام ومبا أن خمرجات النظام احملاسيب تتواجد بالقوائم املالية اخلتامية ل

املولد هلا يؤدي حتما إىل خلل يف القوائم املالية اخلتامية، لذلك فاملراجعة بإمكاا اكتشاف اخللل من 
مبعايري النظام احملاسيب  وااللتزاميم هذا النظام والتأكد من االستمرارية يف تطبيق الطرق احملاسبية يخالل تق

و .راجعة املتفق عليهاد مبعايري امليف ظل التقينتظر من نشري إىل أن الفحص والتحقيق عمليتان مترابطتان ي
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خالهلما متكني املراجع من إبداء رأي فين حمايد حول ما إذا كانت عملية القياس لألحداث املالية أدت 
  .1احلقيقي املايل إىل انعكاس صورة صحيحة وسليمة لنتيجة ومركز املؤسسة

كانت من ة نتائج الفحص والتحقيق يف شكل تقرير موجه إىل األطراف املعنية سواء أي بلور: التقرير .3
  . لتقرير املنتوج النهائي ملهمة املراجعةها، ويعترب اخارجمن  أو املؤسسة داخل

   :الشكل املوايليف تعريف املراجعة ميكننا يف  األخري تلخيص و

  .ملخص لتعريف املراجعة: )1- 1( الشكل رقم
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

Source : Alain BURLAUD et al, Comptabilité et audit : manuel & applications, 
éditions foucher, Vanves,  2008/2009, p. 442. 

أن اهلدف الرئيسي من عملية املراجعة هو إبداء الرأي، وأن هذا أعاله، يتضح من خالل الشكل 
ل املراجعة للمعايري املعتمدة يف إعداد القوائم املالية موضوعه حول مدى احترام املؤسسة حم ينصب األخري

وهي املرجع احملاسيب املطبق واملعتمد يف الشركة من خالل احترام املبادئ احملاسبية املتعارف عليها، وأن 
حتقيق هذا اهلدف يتطلب من املراجع القيام بفحص للسجالت والدفاتر يتخلله مجع ألدلة اإلثبات الكافية 

بعا يف ذلك منهجية مدروسة ومالئمة لتحقيق اهلدف من املراجعة، ويستخدم أثناء عمله مت، ومةواملالئ
  .امليداين العديد من األدوات والتقنيات واإلجراءات

  
                                                           

 .23 ص بق،صديقي مسعود، مرجع سا 1

 املهين املستقل

 املراجعة

  منهجية منسجمة - 
 أدوات منهجية - 
 تقنيات الرقابة - 
 إجراءات املراجعة -

  موضوع الرقابة
 حترامهاامعايري جيب 

 هل املعايري احترمت؟

 لرأيا

عملية = الفحص
ختيارية ومتدرجة ا

جلمع عناصر اإلثبات 
 . بالعدد الكايف
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   أمهية املراجعة. 1-1-3
تؤدّمراجع ، ل فيها اإلدارة الطرف األولى املراجعة من خالل عالقة ثالثية األطراف، متث

رف الثاين وأصحاب املصلحة يف الشركة الطرف الثالث، وتربز أمهية املراجعة من خالل احلسابات الط
مها ملختلف األطراف فيما خيص القوائم املالية للشركة اليت هم أصحاب مصلحة القيمة املضافة اليت تقد

  :فيها، وميكن تلخيص أمهية املراجعة من خالل األطراف املستفيدة من عمل املراجع كما يلي
نون يعترب املسامهون املستخدم األول للقوائم املالية ولتقرير املراجع باعتبارهم املالك الذين يعي: املسامهون •

وحيتاج املسامهون إىل املعلومات اليت  ،املراجع ليساعدهم يف الرقابة على إدارة الشركة كوكيل عنهم
عائد السهم، األداء املايل للشركة : علوماتمتدهم ا القوائم املالية الختاذ القرارات، ومن أهم هذه امل

شخص  باعتبارهويعتمد املسامهون على تقرير املراجع . 1ومن مث القيمة السوقية للشركة يف البورصة
مدى إمكانية اعتمادهم على ما تقدمه القوائم عن  هم مبعلومات إضافيةألنه ميد متخصص ومستقل،

  .يف اختاذ القرارات ى رأيهعتماد علاملالية من معلومات، وبالتايل ميكن اإل
حيتاج املستثمر احملتمل يف أسهم الشركة معلومات كثرية خاصة عن درجة  :املستثمرون احملتملون •

املخاطرة املتعلقة باإلستثمار يف األسهم، العائد احلايل واملتوقع للسهم، األداء املايل للشركة ومركزها 
م املالية املصدر الرئيسي إلمداد هؤالء املستثمرين ذه املعلومات، تعترب القوائو. املايل ونتائج أعماهلا

 ،لذلك فإن تقرير املراجع عن مراجعة هذه القوائم سوف يدعم ثقتهم فيما تقدمه هلم من معلومات
  .2ستثمار يف أسهم الشركة من عدمهومن مث زيادة اعتمادهم عليها يف اختاذ قرار اإل

سوق املال بالنسبة للعديد من الدول مستخدما هاما لتقرير املراجع ملا هلا تعترب هيئة  :هيئة سوق املال •
دة يف البورصة وحبكم القانون، فإن الشركات املقي .من دور إشرايف ورقايب على سوق األوراق املالية

ملزمة بتقدمي صورة من أوراقها املالية وتقرير مراجع  جمال األوراق املالية والشركات العاملة يف
دورا شبه تشريعيا فيما يتعلق هذه األخرية تلعب ، حيث العامة لسوق املال ةسابات عليها للهيئاحل

  .3مبتطلبات القياس واإلفصاح احملاسيب هلذه الشركات وتعيني مراجع احلسابات
مثل صناديق وشركات  ،ستثماريةتعترب البنوك واملؤسسات اال :ستثماريةاملؤسسات التمويلية واال •

قتصاد، ولذلك فهي تعتمد على املعلومات اليت توفرها املمول األول لال ،يف األوراق املاليةستثمار اال

                                                           
املتطلبات املهنية ومشاكل املمارسة العملية يف ضوء معايري املراجعة املصرية : عبد الوهاب نصر علي، خدمات مراقب احلسابات لسوق املال 1

 .22 ص، 2001 ،والدولية واألمريكية، اجلزء األول، الدار اجلامعية، اإلسكندرية
ئية يف ترشيد احلكم الشخصي ملدقق احلسابات، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة سطيف، استخدام أساليب املعاينة اإلحصاحجاز خدجية،  2

 .13، ص 2008/2009
 .24 ص عبد الوهاب نصر علي، مرجع سابق، 3
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القوائم املالية للشركات املقترضة أو املستثمرين يف أوراقها املالية يف اختاذ قرارات منح االئتمان وتشكيل 
راجع يف حتديد مدى إمكانية وتعتمد هذه املؤسسات على تقرير امل. ستثمار يف األوراق املاليةحمافظ اال

عتماد والوثوق يف املعلومات اليت توفرها القوائم املالية، وختتلف درجة الوثوق يف هذه املعلومات اإل
  .1سم ومسعة مراجع احلسابات املهنية وحجم مكتبهإباختالف 

العمال يف حتادات ونقابات العمال دورا هاما يف احلفاظ على حقوق اتلعب  :إحتادات ونقابات العمال •
ظل اقتصاد السوق، وذلك من خالل آلية التفاوض مع إدارة الشركة أو اجلهات احلكومية بشأن عوائد 
العمل من أجور وحوافز ومزايا مادية واجتماعية، وعادة ما يكون لدى احتادات ونقابات العمال 

ومات اليت يعتمد عليها التفاوض بنجاح، ومن أهم املعل ليا يساعد إدارا يف إمتام عمليةمستشارا ما
املستشار املايل يف دوره هذا، تلك اخلاصة بقدرة الشركة على الدفع واليت ترتبط بدورها باملركز املايل 
للشركة، مؤشرات الرحبية والسيولة، حصة الشركة من السوق والعوائد احلالية للعمل واملتوقعة يف 

ثل هذه املعلومات، لذلك فإن تقرير املراجع يدعم مدى ومتثل القوائم املالية املصدر الرئيسي مل .املستقبل
  .2وثقتهم فيها عليهااعتماد احتادات ونقابات العمال 

احملايد  راجعاملإدارة الشركة على القوائم املالية اليت يتم اعتمادها من قبل  تعتمد :إدارة الشركة •
للمالك أو املسامهني، فهو ذو تأثري أداة إلضفاء الصدق على إفصاح اإلدارة  ه، إذ ميثل تقريرواملستقل

  .3ملموس يف إثبات أن اإلدارة قد قامت بدورها يف إدارة أموال املالك بكفاءة
تعتمد بعض أجهزة الدولة على القوائم املالية اليت تصدرها الشركات يف العديد من  :اجلهات احلكومية •

قتصادية للدولة أو فرض الضرائب، وال رسم السياسات اال قتصادي أوض، منها مراقبة النشاط االاألغرا
ميكن للدولة القيام بتلك األعمال دون معلومات موثوق فيها ومعتمدة من طرف جهات حمايدة تقوم 

  .4بفحصها فحصا دقيقا و إبداء الرأي الفين احملايد فيها
سبة ملختلف ومما سبق، ميكن القول أن تقرير املراجع اخلارجي يعترب األداة األكثر وثوقا فيها بالن

ن تقرير املراجع هذه األطراف نظرا الستقالليته وحياده وكفاءته أكثر من أي شخص آخر، وبالتايل ميكِّ
واليت يبدي فيها  ،األطراف من الوثوق يف القوائم املالية اليت تصدرها الشركات سواء العامة أو اخلاصة

ل بصدق الوضعية املالية للمؤسسات اخلاضعة ومتث منتظمةعلى أا صحيحة و يعبر من خاللهاملراجع رأيا 
  .لرقابته ونتائج نشاطها

                                                           
 .13 حجاز خدجية، مرجع سابق، ص 1
 .23 ص نفس املرجع السابق، 2
  .08 ص، 2000، ة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىليوسف حممود جربوع، مراجعة احلسابات بني النظرية والتطبيق، مؤسس 3
  .09 نفس املرجع السابق، ص 4
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  اإلطار العام لنظرية املراجعة .1-2
إن مهنة املراجعة كأي ميدان آخر هلا نظرية تساعد املراجع على شرح ووصف وحتديد طبيعة   

ية يف اختاذ القرارات ، أي يعتمد على هذه النظرهمتهاختاذها عند تنفيذ برنامج م عليهالقرارات اليت جيب 
وقد ظهرت العديد من الدراسات والكتابات  .مرحلة من مراحل عملية املراجعة املتعلقة بكل خطوة أو

هذا األخري الذي يوفّر األساس الالزم  يل العلمي للمراجعة ووضع إطار نظري هلذه املهنة،صيف جمال التأ
   .ن تصرفاتلتنظيم أفكار الفرد وضبط وحتقيق ما يترتب على ذلك م

  :رية املراجعةـوفيما يلي شكل يوضح العناصر الرئيسية اليت تكون اإلطار العام لنظ

  .اإلطار العام لنظرية املراجعة :)2-1( الشكل رقم
  

  
  
  

  

-املعايري والقواعد- اإلطار النظري: أصول وقواعد املراجعة والتدقيق حممد السيد سرايا،.د: املصدر
  .32 ص ،2002 ،اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعيةمشاكل التطبيق العملي، 

بداية من الفروض  ،عناصر رئيسية ةيالحظ من الشكل أن إطار نظرية املراجعة يتكون من مخس
باعتبارها نقطة البداية ألي نظرية كانت بغية الوصول إىل النتائج املرجوة، مث حتديد املفاهيم اخلاصة 

رسة املهنة مث األهداف املتوخاة من عملية املراجعة، وأخريا اإلجراءات اليت باملهنة، مث املعايري اخلاصة مبما
  .وهلذا جندها كآخر عنصر يف اإلطار العام لنظرية املراجعة ،متثل ترمجة لباقي العناصر على أرض الواقع

  فروض املراجعة .1-2-1
يف وضـع إطار عام  متثل الفروض نقطة البداية ألي تفكري منظم بغية التوصل إىل نتائج تساهم

  .لنظرية، وهو نفس الشيء بالنسبة لفروض املراجعة
ر الفـرض عن فكـرة يعب ":حممود السيد الناغي فرض املراجعة كما يلي.يعرق الكاتب د

موضوعية متعارف عليها بني املهتمني باملراجعة جتمع بني أكثر من مفهوم رقايب واحد، وتعترب األساس 
  .1 "بىن عليه املبادئ العلمية للمراجعةت الذي يستفيد منه أو

  

                                                           
  .26ص، 2000، الطبعة األوىل ،املنصورة املكتبة العصرية،، حتليل وإطار للتطبيق :حممود السيد  الناغي، املعايري الدولية للمراجعة. د 1

  نظرية املراجعة إطار

  اإلجراءات  األهداف  املعايري  اهيماملف  الفروض
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  .1" متطلبات أو معتقدات تستند عليها املقترحات والقواعد واألفكار: "تعرف الفروض بأاو
ومن خالل التعريفني السابقني، ميكن القول أن الفروض يف املراجعة هي مبثابة األساس الذي 

ير األفكار العلمية اخلاصة باملهنة، وبالتايل بقية عناصر ينطلق منه الباحثون يف تطوير نظرية املراجعة، وتطو
  . نظرية املراجعة املتمثلة يف املفاهيم، املعايري، األهداف واإلجراءات

 :2يلي أهم الفروض اليت تعتمد عليها نظرية املراجعة بصفة أساسية مايوف
   قابلية البيانات للفحص .1-2-1-1

املستندات احملاسبية بغية احلكم على املعلومات املالية تتمحور املراجعة على فحص البيانات و
املستخدمة لتقييم املعلومات احملاسبية من  ينبع هذا الفرض من املعايريالناجتة عن النظام احملاسيب املعتمد، و

 :ومصداقية املعلومات املقدمة من جهة أخرى، وتتمثل هذه املعايري فيما يلي ،جهة
  ؛مالءمة املعلومات -
 ؛الفحص قابلية -
  ؛قابلية القياس الكمي -
 .عدم التحيز يف التسجيل -

   واإلدارة راجععدم وجود تعارض حتمي بني مصلحة امل .1-2-1-2
معلومات واقعية  اإلدارة تقدمحيث أن  ،اإلدارة واملراجعيقوم هذا الفرض على تبادل املنافع بني   

تزويد اإلدارة يقوم املراجع ب الوقت ويف نفس ،الذي يبدي على أساسها رأيه الفين احملايدراجع للم
  .مبعلومات صاحلة الختاذ قرارات سليمة

   أخطاء تواطئية تقدم للفحص من أي اليتعلومات امل خلو. 1-2-1-3
يف اكتشاف األخطاء الواضحة عن طريق بذل العناية املهنية  راجعيثري هذا الفرض مسؤولية امل  

 ده مبعايريطاء والتالعبات اليت مت التواطؤ فيها خاصة عند تقيالكافية، وعدم مسؤوليته على اكتشاف األخ
  .عليها عارفاملت املراجعة

  
  
  

                                                           
1 William C.Thomas & Emerson O.Henke, Auditing : theory and practice, California, wadsworth, 1983, p. 53. 

  :راجع كال من 2

  .26 ص ،2004 ،اإلسكندرية دار اجلامعية،أسس املراجعة العلمية والعملية، ال ،عبد الفتاح حممد الصحن وآخرون. د - 

 ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ظري واملمارسة التطبيقية،اإلطار الن: حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة وتدقيق احلسابات -  
 .15- 12 ص ص، 2005، الطبعة الثانية
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  الداخلية وجود نظام سليم للرقابة .1-2-1-4
خطاء إن وجود نظام سليم وقوي للرقابة الداخلية داخل املؤسسة يسمح بالتقليل من األ  

بدال من  ∗ةختبارياال راجعةبامل كتفاءاالطريق عن  قتصاديةا راجعةكما جيعل عملية امل والتالعبات،
 .يةالتفصيلاملراجعة 

  احملاسبية للمبادئالتطبيق املناسب . 1-2-1-5
عليها، إذ  عارفيقوم هذا الفرض على أن القوائم املالية قد مت إعدادها وفقا للمبادئ احملاسبية املت

ى مدى صالحية القوائم املالية اخلتامية ومتثيلها احملاسبية مؤشرا حقيقيا للحكم عل باملبادئ اإللتزاميعترب 
 .احلقيقي للمؤسسةاملايل للمركز 

  ملفردات اليت كانت صحيحة يف املاضي سوف تبقى كذلك يف املستقبلا. 1-2-1-6
يقضي هذا الفرض بأن العمليات اليت قامت ا املؤسسة يف املاضي ومتت وفق إجراءات سليمة 

 راجعمن الضروري على امللداخلية ستكون كذلك يف املستقبل، ولذلك فإنه وضمن نظام سليم للرقابة ا
وخاصة مع إدخال  ،لكشف مواطن الضعف يف إجراءات النظام املفروض الزمةبذل العناية املهنية ال

 .النظم اآللية ملعاجلة البيانات اليت أصبحت دد بعدم صالحية هذه الفرضية يف املؤسسات احلديثة
 فقط  راجعاحلسابات يزاول عمله كم جعمرا. 1-2-1-7

، راجعةاملؤسسة حمل املوبني املربمة بينه  اإلتفاقيةمهامه حسب  راجع، يتوىل امللفرضحسب هذا ا  
  .معيار اإلستقاللواليت على رأسها  راجعةمبعايري امل اإلتفاقيةهذه  لبشرط عدم إخال

 نية تتناسب وهذا املركزاملركز املهين للمراجع يفرض عليه إلتزامات مه. 1-2-1-8
ويعين هذا الفرض أن املكانة املهنية اليت يتمتع ا املراجع املستقل تفرض عليه أن يكون ملتزما يف   

  .مسلكه بطريقة تتناسب مع هذه املكانة
  مفاهيم املراجعـة .1-2-2

عرف املفهوم وي ،الذهين أساس التفكري العقلي أو عامة األفكار األساسية أوبصفة تعـين املفاهيم 
  .1"أي فكرة جمردة ختدم وظيفة نظامية " :بأنه

  .2"ر عنها بلفظمعب فكرة ذهنية مترمجة أو " :على أنه كذلك املفهوم كما يعرف 

                                                           
 .، وسنتطرق هلا الحقابالتركيز على عينة من البيانات وتعميم نتائج الفحص على كل اتمع راجعةيف هذا النوع من امل راجعيكتفي امل ∗
  .25 مرجع سابق، ص حممود السيد الناغي،. د 1
  .25 ص نفس املرجع السابق، 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
18 

 ،نستنتج أن كل لفظ متعارف عليه ومقبول يف جمال البحث يعترب مفهوما ،ومن هذين التعريفني
ن املفاهيم بدورها متثل األساس كما أتنتجة من الفروض، وتتمثل مفاهيم املراجعة يف التعميمات املس

  .لتحديد املعايري واألهداف واإلجراءات وكذلك حتديد املبادئ األساسية للمراجعة
فإن املفاهيم املستخدمة يف نظرية  ،ومبا أن هناك ارتباط قوي ومتكامل بني احملاسبة واملراجعة

األصول واخلصوم، حق امللكية، : ومن أمثلة هذه املفاهيم عة،احملاسبة تعترب الزمة أيضا يف نظرية املراج
  .إخل …الدخل، املصروف، الفائض والتكلفة 

ولنظرية املراجعة العديد من املفاهيم األساسية اليت تضيفها ملفاهيم احملاسبة، ومن مفاهيم املراجعة 
  : على سبيل املثال ما يلي

  املراجعة النهائية واملراجعة املستمرة؛ -
  ستقالل؛اإل -
  العناية املهنية الالزمة؛ -
  ؛)القرائن(أدلة اإلثبات  -
  العرض الصادق والعادل؛ -
  الع؛حق اإلطّ -
  الرقابة الداخلية؛ -
  تقرير املراجعة؛ -
سوف نتطرق إليها من اليت وهناك العـديد من املفاهيم . خلإ…ختباري االالفحص التحليلي و -

  .خالل حبثنا هذا
توى املهنة أمرا أساسياً يف جمال املراجعة، حيث يالحظ عد ضبط مضامني املفاهيم على مسوي

سم املراجع، إتعدد املفاهيم للمضمون الواحد وتعدد األمساء لنفس املفهوم، ومن أمثلة ذلك إطالق 
  .مراقب احلسابات، املدقق، احملاسب القانوين على نفس الشخص

  معايـري املراجعـة .1-2-3
رية املراجعة، وهي كنتيجة طبيعية ومنطقية لفـروض ومفاهيم يف نظعنصرا رئيسيا تعترب املعايري 

املراجعة، حيث أن مهنة املراجعة كغريها من املهن تعتمد على معايري متعارف عليها تصدرها هيآت 
تنعكس يف اإلجراءات املتبعة يف وت، آمهنية حملية ودولية وتلقى القبول العام من طرف أعضاء هذه اهلي

يقتدي به املراجع يف ممارسته املهنية، وتعبر الذي نموذج متثل معايري املراجعة ال كما .جعةالقيام مبهمة املرا
كما متثل اإلطار العام لتقييم نوعية . عن قواعد إرشادية ميكن للمراجع الرجوع إليها يف تقييم أدائه املهين
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ية املراجعة للجهات املستفيدة وكفاءة العمل الفين لتحديد طبيعة املسؤولية املهنية للمراجع وطبيعة عمل
  .1مما يدعم الثقة يف هذه املهنة وجيعلها ذات كيان مستقل ،منها

مقاييس لألداء يتم وضعها بواسطة السلطات املهنية أو عن :"وقد عرفها إبراهيم شاهني على أا 
  .2"قياسا لألداءمتثل موح طريقة العمل تفاق العام بني أعضاء املهنة لتكون مرشدا عاما يوضطريق اإل

ال ميكننا أن نتصور وجود مراجعة بدون  أنه SHARL.J & .SCHANDL الباحثانويقول 
فاألحكام اليت  ،الزمة إلبداء الرأي وجيب علينا أن نقبل هذا الفرض بدون إثبات هذه األخريةمعايري، ف

ي اليت حتدد نوعية احلكم، املعايري هو ،فتراض معايري معينة هي أحكام غري منطقيةانقوم بإصدارها بدون 
  .3ر عن رأينانعبلكي متثل وحدة القياس الالزمة  بذلك هيو

نشري إىل أن إصدار معايري املراجعة املتعارف عليها من قبل اهليآت املهنية املختصة الدولية واحمللية 
 ،التفاوت بينهمعلى مستوى الدول كان له األثر الكبري يف تطوير املهنة ورفع مستوى املراجعني وتقليل 
  . باإلضافة إىل تنظيم العالقة فيما بينهم وعالقام بعمالئهم واهليآت املهنية اليت ينتمون إليها

رئيسية  جمموعاتمعايري املراجعة إىل ثالث املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني م وقد قس
  :مثلما يوضحها الشكل املوايل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .64، 63 سهري شعراوي مجعة، مرجع سابق، ص.د 1
 .36، ص 1995، 05 إبراهيم شاهني، مفهوم معايري األداء املهين يف املراجعة املالية اخلارجية، جملة احملاسبني، الكويت، العدد 2
، 2004 ضوء التجارب الدولية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر، صديقي مسعود، حنو إطار متكامل للمراجعة املالية يف اجلزائر على 3

 .45 ص
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  .املتعارف عليها راجعةعايري اململخص مل ):3-1(الشكل رقم 
 

  

  

  

  

  

  
  

حممد حممد عبد القادر .د: ترمجة(مدخل متكامل، : جيمس لوبك، املراجعةألفني أريرت، : املصدر
  .42 ص، 2009 الرياض، ، دار املريخ للنشر،)الديسطي

أنه مت تقسيم معايري املراجعة إىل ثالث جمموعات رئيسية، تم أعاله، يالحظ من الشكل 
اموعة األوىل من املعايري بشخص املراجع وصفاته، بينما تم اموعة الثانية بتنفيذ إجراءات املراجعة 
وهلذا تسمى باملعايري اإلجرائية، يف حني تم اموعة الثالثة بتقرير املراجع من حيث الشكل واملضمون، 

  .وسنتطرق ملعايري املراجعة بالتفصيل يف الفصل الثاين
  أهداف املراجعـة .1-2-4

حتققها من نشاط معـني، وأهداف املراجعة كثـرية  األهداف بصفة عامة الغايات املرجومتثل 
فقد كانت دف املراجعة يف بدايتها إىل  .وتطورها صاحب تطور املراجعة عرب الزمن ومتعددة،

ومع مرور  ،حملاسبيةد يف السجالت والدفاتر اوجت قداكتشاف األخطاء وأعمال الغش والتزوير اليت 
صبح اهلدف هو التأكد من سالمـة العمليات املسجلة بالدفاتر وأن القوائم املالية تبين بصدق أالزمن 

أصبح من أهدافها القيام بدراسة انتقادية ألنظمة املشروع مبا  مثاملركز املايل الناتج عن هذه العمليات، 
ة أصبح اهلدف الرئيسي للمراجعة هو إبداء رأي فين حمايد املراجع ومع تطور .فيها نظام الرقابة الداخلية

  .حول مدى صحة وعدالة عرض القوائم املالية، كما زادت أمهية فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية

 معايري إعداد التقرير

  املتعارف عليها ملراجعةمعايري ا

 معايري العمل امليداين معايري عامة

ــيط  • ــليم التخط الس
واإلشراف  مراجعةلل

ــم  ــى املالئـ علـ
  .املساعدين

فحص وتقييم نظـام   •
 .لرقابة الداخليةا

 ثبـات مجع أدلـة اإل  •
   .واملالئمة الكافية

وفقـا  القوائم املالية  إعداد •
لمبادئ احملاسبية املتعارف ل

  .عليها
تطبيق املبـادئ   يف ثباتال •

 .املتعارف عليها احملاسبية
 .اإلفصاح الكايف واملناسب •
إبداء الرأي الفين يف القوائم  •

 .  كوحدة واحدة املالية

 يـة كفاءة املهنال •
  .الالزمة

ســـتقالل اإل •
 .واحلياد

بذل العناية املهنية  •
   .الزمةال
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العبـارة  مـن خـالل   دير بالذكر أن تطور أهداف املراجعة يرجع إىل القضاء اإلجنليزي واجل
كلب حراسة وليس كلـب ذا  : "ليت وصف فيها املراجع بأنهوا 1896 عام Lopase املشهورة للقاضي

ليس  للمراجعة ارة إىل أن اهلدف األساسيبتشري هذه الع، حيث  ∗"حاسة شم قوية القتفاء آثار ارمني
  .1هذه األخطاء والغش عند قيام املراجع مبهمته إظهاراكتشاف الغش و األخطاء و إمنا 

  :2 الوقت احلديث نذكر منها ما يليوقد أضيفت أهدافا عديدة للمراجعة يف
مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها والتعرف على ما حققته من أهداف، ودراسة األسباب اليت حالت  -

  ؛دون الوصول إىل األهداف احملددة
  ؛تقييم نتائج األعمال بالنسبة إىل ما كان مستهدفا منها -
  ؛ممكنة يف مجيع نواحي النشاطالقضاء على اإلسراف من خالل حتقيق أقصى كفاية إنتاجية  -
  ؛ختفيض خطر املراجعة -
  .حتقيق أقصى قدر من الرفاهية ألفراد اتمع -

  الصادر عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني )200( رقم )ISA(∗∗ وينص املعيار الدويل للمراجعة

(IFAC)∗∗∗ أيه فيما إذا اهلدف من مراجعة البيانات املالية هو متكني املراجع من إبداء ر: "على مايلي
  .3"كانت البيانات املالية قد أعدت من كافة النواحي األساسية وفقا إلطار تقارير مالية حمددة

ستنباطية وأحكام منطقية، ولغرض تكوين ذلك إويعترب رأي املراجع حمصلة لعدة إجراءات طويلة 
  :4قق من العناصر التاليةوالتح فحصالرأي البد من حتقيق أهداف املراجعة األساسية واليت تتلخص يف ال

  دقة وصحة عرض القوائم املالية؛ -
  شرعية وصحة العمليات املالية؛ -
  ستقالل الفترة املالية؛إ -
  تقومي عناصر النشاط يف القوائم والتقارير املالية؛ -
  .الوجود املادي للعناصر اململوكة -

                                                           
∗ is a watching dog not a bloodhound. 

 .35 ص، 2002/2003، بن خيلف أمال، املراجعة اخلارجية يف اجلزائر، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر 1
 .08 ص ،2000 ،دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، قيق احلساباتاملدخل احلديث لتد ،أمحد حلمي مجعة. د  2

∗∗ International Standards on Auditing. 
∗∗∗ International Federation of Accountants. 
3 CNCC-IRE, Traduction des normes ISA – ISA200 : Objectifs et principes généraux en matière d’audit d’états 

financiers, version du 29 Juin 2006, document internet disponible sur le site :                             
  http://www.ibr-ire.be/fra/documentatie_vertalingen_ISA.aspx (consulté le 01/03/2008). 

 ،، الرياضللنشر دار املريخ ،)كمال الدين سعيد أمحد حامد حجاج،.د :ترمجة( املراجعة بني النظرية والتطبيق، أمرسن هنكي، وليم توماس، 4
  .53، 52 ص ،1989
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مراجعة لللرئيسي ا فخنلص إىل أن اهلدأعاله، ومن حمتوى املعيار الدويل من العرض السابق و
ر بصورة صادقة وعادلة عن املالية تعب لقوائمهو إبداء الرأي الفين احملايد عما إذا كانت ايف الوقت احلايل 
، وأن رأي املراجع يعتمد على مدى حمل املراجعة ونتائج األعمال عن تلك الفترة ؤسسةاملركز املايل للم

عترب األهداف حلقة نوميكن أن  .نات املالية على أساسهاحترام املؤسسة لإلطار العام الذي أعدت البيا
  .مبعىن آخر، الوسيلة اليت تتحول ا معايري املراجعة إىل إجراءات أو ،وصل بني معايري املراجعة وإجراءاا

  إجراءات املراجعة .1-2-5
 السلوك الواجب أداؤه من طرف املراجع تعكس إجراءات املراجعة التصرفات واملمارسات أو

وبعبارة أخرى، فإن إجراءات املراجعة تعبر  .ميكن تلخيصها يف برنامج املراجعةلتحقيق نشاطه وتنفيذه، و
بتداء من إعن الوسيلة اليت من خالهلا يقوم املراجع بتنفيذ مهمته، وهي غالباً تعبر عن برنامج املراجعة 

  .1يةاإلعداد والتخطيط وانتهاء بكتابة التقرير النهائي للجهة املعن
ترك لتقدير املراجع، حيث يضع اإلجراءات اليت يراها وتبقى إجراءات املراجعة هي اجلزء الذي ي

مناسبة وضرورية ألداء مهمته، وهي ختتلف من مهمة إىل أخرى، حبيث أن لكل مهمة أهدافها 
لرقابة الداخلية املراجعة وطبيعة سجالا ودفاترها ونوعية ا حملوخصائصها، باإلضافة إىل طبيعة املؤسسة 

  .2املطبقة داخل املؤسسة
∗ األمريكي وقد فرقت جلنة إجراءات املراجعة املنبثقة عن جممع احملاسبني القانونيني

(AICPA) 
أن هذه األخرية متثل األعمال والتصرفات اليت ينبغي أن يقوم ا  حيثبني معايري املراجعة وإجراءاا، 
ني تعبر املعايري عن املقاييس النوعية ملدى دقة أعمال وممارسات املراجع املراجع أثناء أدائه ملهمته، يف ح

خالل استعمال تلك  حتقيقها من والكيفية اليت متت ا تلك املمارسات، باإلضافة إىل األهداف الواجب
  . 3اإلجراءات، كما ترتبط معايري املراجعة بصفات املراجع وكيفية أدائه لفحصه وإعداد تقريره

هذه األخرية ال تتغري من يكمن يف كون  املعايريواإلجراءات ختالف بني االالقول أن وميكن 
عمليـة ألخرى وإمنا الذي يتغري هو اإلجراءات، ذلك أن املراجع  هو الذي يضعها حبيث تالئم الظرف 

ـّز املهمة اليت يقوم ا، كما جيب أن تتم وفقا ملعايري املراجعة املتعارف عليها وبالتايل ميكن ، الذي ميي
   .القول أن املعايري هي اليت حتدد اإلجراءات يف سبيل حتقيق أهداف املراجعة

  :وفيما يلي جدول يوضح العالقة بني الفروض واملفاهيم واملعايري واألهداف
  

                                                           
  .10 ص ،1993 ،القاهرة دار النهضة العربية، ،أمني السيد امحد لطفي، إرشادات املراجعة.د 1
 .24، 23 ابق، صشريقي عمر، مرجع س 2

∗ American Institute of Certified Puplic Accountants. 
  .24 ص، 1984 ،الدار اجلامعية ،بريوت ،أمحد نور، مراجعة احلسابات من الناحيتني النظرية والعملية.د 1
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  .العالقة بني عناصر نظرية املراجعة :)1-1(اجلدول رقم 
  هداف املراجعةأ  معايري املراجعة  مفاهيم املراجعة  فروض املراجعة

ال تعارض حمتمل يف 
  املصاحل

  -  التدريب الكايف املناسب  السلوك االخالقي

تصرف املراجع كمراجع 
  فقط

  -  اإلجتاه العقلي احملايد  اإلستقالل

العناية املهنية   إلتزامات املهنة
  الواجبة

االجتاه العقلي احملايد والعناية املهنية 
  الواجبة

-  

  اإلشراف والتخطيط -  أدلة اإلثبات  جعةالقابلية للتحقق واملرا
  دراسة وتقييم الرقابة الداخلية -

-  

نظام رقابة داخلية جيد 
يوفر درجة ثقة أكرب يف 

  .املعلومات املالية

 صحة -  كفاية وصالحية ومالءمة أدلة اإلثبات  -
   العمليات

 شرعية -
  العمليات

 امللكية -
 التقييم -
  الوجود -

ماحدث يف املاضي 
  سيحدث يف املستقبل

التحقق من اتباع السياسات واخلطط   -
  اإلدارية

-  

صدق وعدالة عرض 
القوائم املالية يعين ضمنيا 

اتباع القواعد احملاسبية 
املتعارف عليها واملعايري 

  .املقررة

صدق وعدالة 
عرض القوائم 

  .املالية

  :القوائم املالية تتميز بـ
اإللتزام بالقواعد واملبادئ  -

  .احملاسبية املتعارف عليها
 .اإللتزام باملعايري احملاسبية األخرى -
 .اإلتساق والترابط -
 .اإلفصاح املناسب عن املعلومات -
  .متناعإبداء الرأي أو اال -

عرض القوائم 
  والتقارير املالية

-املعـايري والقواعـد  -اإلطار النظري: أصول وقواعد املراجعة والتدقيق حممد السيد سرايا،.د :املصدر
  .36 ص ،2002 ،اإلسكندرية ،ر املعرفة اجلامعيةدامشاكل التطبيق العملي، 

نا لعناصر نظرية املراجعة، تتضح لنا العالقة املباشرة واملتكاملة بني كل من دراستمن خالل 
فروض ومفاهيم ومعايري وأهداف املراجعة، ويترتب على هذه العالقة حتديد اإلجراءات الالزمة لتحقيق 

   .مرحلة من مراحل املراجعة أهداف املراجعة بالنسبة لكل خطوة أو
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  أنـواع املراجعـة .1-3
اليت ختضع أعماهلا للمراجعة طبقا للمعايري املتعارف  تآتتم عملية املراجعة يف الشركات واهلي

وكل نوع يعبر عن وجهة النظر  ،عليهـا علميـا وعمليا، ولكن قد ختتلف املراجعة وتنقسم إىل أنواع
   .راجعةاليت ينظر منها إىل عملية امل

  من حيث اإللزامأنواع املراجعة  .1-3-1
  :ختياريةاتنقسم املراجعة حسب هذا التصنيف إىل مراجعة إلزامية ومراجعة 

  )اإلجبارية(املراجعة اإللزامية  .1-3-1-1
هذا النوع من املراجعة إلزامي قانونا على شركات األموال، وهي الشركات اليت  ينص فيها 

 مراجع خارجي لفحص حساباا واعتماد قوائمها املالية اخلتامية، ويعين هذا القانون على وجوب تعيني
  .1املراجع من طرف اجلمعية العامة للمسامهني 

 شاملة وفقا ملا ينص عليه القانون، وتسمى هذه املراجعة كذلك بالقانونية، وتتم بطريقة كاملة أو
مة القوائم املالية اخلتامية كوحدة واحدة يف تقرير واملراجع هنا ملزم بإبداء رأي فين حمايد على مدى سال

بتعيني مراجع خارجي ومبا أن هذا النوع من املراجعة إلزامي، فإن الشركات اليت مل تلتزم . مكتوب
  .على ذلك هايعاقبسقانون لفإ
  ختياريةاملراجعة اال .1-3-1-2

وشركات  وع يف املنشآت الفرديةوهي مراجعة تتم دون إلزام قانوين حيتم القيام ا، وجند هذا الن
األشخاص، حيث أن الشركة هي اليت تطلب مبحظ إرادا مراجع خارجي ليقوم بفحص حساباا 

طمئنان على صحة املعلومات إلواعتماد قوائمها املالية اخلتامية، وتلجأ هذه الشركات إىل املراجعة ل
ىل إضفاء الثقة على البيانات اليت تقدمها احملاسبية وعن مركزها املايل ونتائج نشاطها، باإلضافة إ

  .2انضمام شريك جديد نفصال أولألطراف اخلارجية، وكذلك حتديد حقوق الشركاء يف حاالت اال
وتسمى كذلك هذه املراجعة بالتعاقدية، وتتم كذلك بصفة شاملة أو جزئية حسب العقد املربم 

لعقد حمدد بني الشركة واملراجع حيدد من خالله بني الشركة واملراجع، وتسمى تعاقدية ألا تتم وفقا 
  .طبيعة املهمة واهلدف منها ونطاقها، واملراجع مسؤول يف حدود ذلك العقد فقط

  
  

                                                           
1   HAMINI Allal, Le contrôle interne et l’élaboration du bilan comptable, OPU, Alger, 1993, p. 40. 

  املفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفقا للمعايري املتعارف عليها واملعايري الدولية،: عبد الوهاب نصر علي، املراجعة اخلارجية حممد مسري الصبان،.د 2
  .34 ص، 2002 ،الدار اجلامعية، اإلسكندرية
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  املهمةنطاق  من حيث جمال أوأنواع املراجعة  .1-3-2
  :تنقسم املراجعة حسب هذا التصنيف إىل مراجعة شاملة ومراجعة جزئية

  )الكاملة(ة املراجعة الشامل .1-3-2-1
يف هذا النوع من املراجعة اليكون للمراجع نطاقا حمددا للفحص، بل يقوم بفحص البيانات 

  .1والسجالت املتعلقة جبميع العمليات اليت تتم على مستوى املؤسسة خالل الفترة احملاسبية حمل املراجعة
اليت  العملياتيع وتشمل مج ،القانون يف شركات األمـوال املراجعة ينص عليه هذا النوع من

جمال للمراجعة، بل أن املراجع ملزم بإبداء  حيث ال يتم فيها حتديد نطاق أو جرت خالل الدورة املالية،
رأيه عن مدى عدالة القوائم املالية وسالمتها ككل بغض النظر عن نطاق الفحص واجلوانب اليت مشلتها 

ه حرية حتديد العناصر اليت يشملها الفحص، ولكن ل تتركمن املراجعة واملراجع يف هذا النوع  .اختباراته
  .مسؤوليته كاملة عن كل اجلوانب حىت ولومل يشملها فحصه

  املراجعة  اجلزئية .1-3-2-2
هذه املراجعة تتضمن وضع القيود على نطاق املراجعة حبيث يقتصر عمل املراجع على بعض 

نطاق املراجعة  تنحصر يف حدود جمال أو العمليات دون غريها، ونشري إىل أن املراجع هنا مسؤوليته
املتفق عليه فقط، كما ينبغي عليه أن يذكر يف تقريره بالتفصيل ما أداه من عمل وذلك حىت ال يكون 

  .2تفاقمسؤوال على ما مل ينص عليه اال
  ةاملهممن حيث درجة الشمول ومدى املسؤولية يف تنفيذ أنواع املراجعة  .1-3-3

  :ختباريةاهذا التصنيف إىل مراجعة تفصيلية ومراجعة تنقسم املراجعة حسب   
  املراجعة التفصيلية .1-3-3-1

يف هذا النوع من املراجعة يتم فحص كل القيود والدفاتر والسجالت واحلسابات واملستندات 
وتناسب هذه املراجعـة  وبصفة شاملة، أي ال يتم استثناء أية عملية قام ا املشروع خالل السنة،

ات الصغرية ألن استخدامها يف املشروعات الكبرية يؤدي إىل زيادة أعباء عملية املراجعـة املشروع
  .وتعارضها مع عاملي الوقت والتكلفة اللذين جيب مراعاما باستمرار

  ختباريةاملراجعة اال .1-3-3-2
عينات ال(معينة قد تكون وفقا لتقديره الشخصي يقوم املراجع هنا باختبار عينة وفقا ألساليب 

، وإن اتباع املراجع ألحد هذين )إحصائيةعينات (وقد تكون باستخدام علم اإلحصاء  ،)احلكمية

                                                           
 .188 ص، 2006 بة واملراجعة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،كمال الدين الدهراوي، حممد السيد سرايا، دراسات متقدمة يف احملاس 1
  .35 مرجع سابق، ص، عبد الوهاب نصر علي حممد مسري الصبان،.د 2
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العينة، اتمع، الوسط احلسايب، : األسلوبني يعتمد على خربته ومدى إملامه باملفاهيم اإلحصائية مثل
  .1إخل... اإلحنراف املعياري، التوزيع الطبيعي، وكذلك طرق اختيار العينات 

ختريت منه مفردات اختبارية أن تكون العينة ممثلة للمجتمع الذي الستعمال املراجعة االويشترط 
اليت استخلصها من  يعمم النتائج فإنه ميكن للمراجع أن ،العينة، ومع افتراض أن العينة كانت ممثلة فعال

" إبداء رأي"اجع على أنه وهلذا ينظر إىل تقرير املر العناصر، على مجيع املفردات أو فحص هذه العينة
  .2عن عدالة القوائم املالية" شهادة مطلقة"أكثر منه 
ويلجأ املراجع إىل هذا النوع نظرا لكرب املشروعات وتعدد عملياا مع أخذه بعني االعتبار  

أمهها مدى سالمة نظام الرقابة  اعتباراتعدة أن اختيار العينة يتوقف على  ماك، عاملي الوقت والتكلفة
  .ختبارية من جهة أخرىكانية تطبيق إجراءات املراجعة االلداخلية من جهة، ومدى إما

ونشري إىل أنه جيب التفرقة بني التصنيفني السابقني للمراجعة، أي التفرقة بني املراجعة الكاملة 
وعدم  ختبارية من جهة أخرى،واملراجعة اجلزئية واملراجعة اال واملراجعة التفصيلية من جهة،) الشاملة(

اخللط بينهما، حيث أنه ميكن للمراجعة الكاملة أن تكون تفصيلية إذا مشلت مجيع العمليات اليت قامت 
ا املؤسسة ومجيع الدفاتر والسجالت والقيود واملستندات، وقد تكون إختبارية إذا اقتصرت على جزء 

إذا اشتملت على مجيع وكذلك الشأن بالنسبة للمراجعة اجلزئية، فقد تكون تفصيلية . منها فقط
ختبارية إذا ااملراجعة املتفق عليه بني العميل واملراجع، وقد تكون ) جزء(العمليات اخلاصة بنطاق أو جمال 

  .قتصرت على جزء فقط من العمليات اخلاصة بنطاق أو جمال املراجعة املتفق عليها
  املهمةمن حيث مواعيد تنفيذ أنواع املراجعة  .1-3-4

  :ة حسب هذا التصنيف إىل مراجعة مستمرة ومراجعة ائيةتنقسم املراجع
  املراجعة املستمرة .1-3-4-1

على  تتم عمليات الفحص وإجراء االختبارات على مدار السنة أو ،يف هذا النوع من املراجعة
فترات معينة خالل السنة، وعادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة وفقا لربنامج حمدد مسبقا ينفذه املراجع 

  .مساعدوه، مع ضرورة قيام املراجع يف اية السنة بعد إقفال احلسابات مبراجعة القوائم املالية اخلتاميةو
  
  

                                                           
، ديلمي عمر، أثر املراجعة اخلارجية على مصداقية املعلومة احملاسبية باملؤسسة اإلقتصادية، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة باتنة 1

 .08 ص، 2008/2009
جورج دانيال غايل، مراجعة متقدمة، مطابع الدار اهلندسية، مركز التعليم املفتوح، جامعة عني مشس، القاهرة، .حممد حممود عبد ايد، د.د 2

 .10، 09 ص، 2000
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  املراجعة النهائية .1-3-4-2
وإعداد إقفال الدفاتر احملاسبية يف هذا النوع من املراجعة، يقوم املراجع بعمليات الفحص بعد 

وع من املراجعة املشروعات الصغرية اليت ال تتعدد فيها العمليات القوائم املالية اخلتامية، ويناسب هذا الن
  .1، حبيث ميكن للمراجع أن يقوم ا خالل فترة زمنية قصريةبصورة كبرية

ويعاب على هذه املراجعة قصر الوقت بني اية السنة املالية وتقدمي التقارير املاليـة وتقريــر   
تسمح بتفادي تراكم األخطاء وقد يترتب عليه عدم إمكانيـة  املراجع النهائي،كما أن هذه املراجعة ال 

   .التصحيح، كما قد ختلق بعض الضغط يف اية السنة على املراجع ومساعديه
  باملهمةمن حيث القائم أنواع املراجعة  .1-3-5

  .داخلية مراجعة خارجية ومراجعة: ومها نوعنيتنقسم املراجعة حسب هذا التصنيف إىل   
  راجعة اخلارجيةامل .1-3-5-1

ربطه ا أي يتتم هذه املراجعة بواسطة شخص حمترف من خارج الشركة مستقال عن إدارا وال  
رأي  بداءإعقد عمل سابق وهو املراجع اخلارجي، حيث تلجأ إليه الشركة للقيام بفحص حساباتـها و

ارجي يعتمد على قدرته نشري إىل أن املراجع اخلو .فين حمايد حول مدى صحة وعدالة قوائمها املالية
املالك، وأن نطاق عمله يتم  كما أنه مسؤول أمام املسامهني أو وحاجته للوصول إىل رأي فين حمايد،

   .تفاق والعرف السائد ومعايـري املراجعة املتعارف عليهاحسب اإل
  2:ق يف الواقع بني ثالثة أنواع من املراجعة اخلارجية وهييفرو

  (Audit légal) يةاملراجعة القانون: أوال
 اليت يفرضها القانون وهي ،(Commissariat aux comptes) وتعرف أيضا مبحافظة احلسابات

وتتمثل يف أعمال املراقبة السنوية اإلجبارية اليت يقوم ا  على بعض األنواع من الشركات واهليآت،
عطائها الصورة الصادقة بغرض الشهادة على صحة وانتظامية احلسابات السنوية وإ حمافظ احلسابات

 .لوضعية الشركة املالية ونتائج نشاطها
  (Audit contractuel) املراجعة التعاقدية: ثانيا

 أحد األطراف املتعاملة  إدارة املؤسسة أو شخص حمترف خارجي ومستقل بطلب من ايقوم
املراجع وزبونه، ويقوم ، ويكون هذا النوع اختياريا وفقا لعقد يربم بني سنويا اميكن جتديدهومعها، 

  .املراجع مبهمته يف هذه احلالة حسب اهلدف والنطاق واملدة احملددين يف االتفاق املربم بني الطرفني
 

                                                           
 .31 ص، 2003 سهري شعراوي مجعة، أصول املراجعة، مطابع الدار اهلندسية، القاهرة، الطبعة السابعة معدلة،.د 1
 .27 حممد بوتني، مرجع سابق، ص 2
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 (Expertise judiciaire)  اخلربة القضائية: ثالثا
وذلك لالستعانة بتقريره يف حل نزاع بني  ،يقوم ا شخص حمترف خارجي بطلب من احملكمة

   .وطرف آخر متعامل معهامؤسسة معينة 
  املراجعة الداخلية .1-3-5-2

ويات تظهر هذا النوع من املراجعة بعد املراجعة اخلارجية نظرا الحتياجات اإلدارة ملراقبة املس  
  .يقوم ا أشخاص من داخل الشركةوالتنفيذية، 
: على أا 1999 املراجعة الداخلية يف جوان )IIA(∗ني األمريكي الداخليعرف معهد املراجعني   

منح للمنظمة الضمان حول درجة التحكم يف عملياا ويقدم هلا النصائح وموضوعي ينشاط مستقل "
وتساعد املراجعة . واإلرشادات اليت تسمح هلا بتحسينها، وهي بذلك تساهم يف خلق قيمة مضافة

لعمليات إدارة املخاطر  الداخلية املنظمة على حتقيق أهدافها من خالل التقييم الدائم وبشكل منهجي
  . 1"قتراحات اليت تساعد على تقوية والرفع من فعاليتها، وذلك بتقدمي االوالرقابة واحلوكمة

وظيفة مستقلة داخل املؤسسة للتقييم الدوري للعمليات  " :على أا "ETIENNE" هافعركما 
  .2"لصاحل املديرية العامة

تلف أطراف اإلدارة يف املمارسة الفعالة هو مساعدة خمالداخلية وهدف هذه املراجعة   
شروحات وجيهة وأراء ومعلومات ختص  قدم هلم حتليالت، تقديرات، توجيهات،تملسؤوليام، حبيث 

  .لمراجعةل اخلاضعةالنشاطات 
وتكون مسامهة املراجعة الداخلية على جمموع أنشطة املؤسسة، فهي تتدخل يف مجيع ااالت   

 اتيةوااالت العملي ،)…، حماسبة حتليلية، اخلزينة، معومات عن التسيري، االقتراض حماسبة عامة(املالية 
، كما أن )..رام إجراءات التسيريـحتإول، ـن، سالمة األصـ، وظائف التمويتتسيري املخزونا(

خليني ؤسسة، فاملراجعني الداـاملراجعة الداخلية تقوم بتقييم كل من أنظمة الرقابة الداخلية وفعالية امل
قتراح احللول واإلصالحات إهدفهم األول هو إظهار املشاكل ونقاط الضعف وحتليلها وبعد ذلك 

  .3والتحسينات يف شكل توصيات
دول اجلخالل تلخيص أهم الفروقات بني املراجعة اخلارجية واملراجعة الداخلية من  ميكنو

  :يلواامل
  

                                                           
∗ Institute of Internal Auditors. 
1 Jacques Renard, Théorie et pratique de l'audit interne, les éditions d'organisation, 6e édition, France, 2006, p.51. 
2 ETIENNE.B, L’audit interne: pourquoi et comment ? les éditions d’organisation, France, 1989, p. 20. 
3 IFACI, La charte d’audit  :  Support d’une légitimité, Paris, (n.d), p. 68, 69.  
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  .ةوالداخلي ةاخلارجي ةراجعالتمييز بني امل: )2- 1(اجلدول رقم 
 ةالداخلي راجعةامل ةاخلارجي راجعةامل البيان

 اهلدف أو -1
 األهداف

 وهم خدمة طرف ثالث: اهلدف الرئيسي. 1
ن عن طريق إبداء الرأي يف مدى واملسامه

سالمة وصدق متثيل القوائم املالية اليت تعدها 
  .اإلدارة عن نتائج األعمال واملركز املايل

ف األخطاء اكتشا: اهلدف الثانوي .2
ئم اوالغش يف حدود ما تتأثر به التقارير والقو

 .املالية النهائية

خدمة اإلدارة عن طريق : اهلدف الرئيسي
التأكد من أن نظام املعلومات احملاسيب 
كفء يقدم معلومات سليمة ودقيقة 

لإلدارة، وسالمة نظام الرقابة الداخلية 
اكتشاف األخطاء واإلحنرفات : وبالتايل
اسيات املوضوعة والعمل على عن السي
 .احلد منها

 القائم باملراجعة -2
شخص مهين مستقل من خارج املشروع 

 يعني من طرف املسامهني 
شخص موظف داخل اهليكل التنظيمي 

 .للمشروع يعني من طرف اإلدارة

يف  االستقالل -3
أداء العمل وإبداء 

 الرأي

يتمتع باستقالل كامل عن اإلدارة يف عملية 
 .ص والتقييم وإبداء الرأيالفح

يتمتع باستقالل جزئي عن بعض 
اإلدارات لكنه يدعم حاجيات اإلدارات 

 .األخرى

 املسؤولية -4
ويقدم أو املسامهني مسؤول أمام املالك 

تقريره عن نتائج الفحص الذي يبدي فيه رأيه 
 .عن القوائم املالية إليهم

مسؤول أمام اإلدارة ومستويات اإلدارة 
اليت تستلم منه تقرير بنتائج الفحص العليا 

 والدراسة

 نطاق العمل -5
ى أمر التعيني والعرف السائد، ضحيدد مبقت
املتعارف عليها والقوانني  راجعةمعايري امل
 .للمهنةاملنظمة 

 .اإلدارةمن طرف دد حي

 توقيت األداء -6
غالبا ما يتم الفحص مرة واحدة يف اية 

 .منقطعة أحيانا على فترات السنة املالية أو
يتم الفحص على مدار السنة بصفة 

  .مستمرة
اإلطار النظري : املراجعة وتدقيق احلسابات ،مسعود صديقي حممد التهامي طواهر، :املصدر

    .34ص ، 2005الطبعة الثانية،  ،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر واملمارسة التطبيقية،
دف الرئيسي للمراجعة اخلارجية هو خدمـة املسـامهني   من خالل اجلدول أعاله، يتبين أن اهل

وكيال عنهم يف مراقبة أعمال من أوكلت هلم إدارة شركتهم،  املراجع اخلارجي وىل باعتباربالدرجة األ
يقدم تقريره إليهم، يف حـني أن  وحيث يتميز باستقاللية مطلقة وهو مسؤول أمام املسامهني أو املالك 
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فة داخل الشركة وهي يف خدمة اإلدارة العليا، والقائم ا هو موظف تعينـه  املراجعة الداخلية هي وظي
  .  اإلدارة وهو مسؤول أمامها ويقدم تقريره هلا

  أنواع املراجعة حسب اهلدف الرئيسي .1-3-6
م املراجعـة حسـب   ، لمراجعةالنظر عن التصنيفات السابقة ل بغضفإن التصنيف احلديث يقس

  :هيوثالثة أنواع رئيسية  اهلدف الرئيسي منها إىل
   ؛مراجعة القوائم املالية: لالنوع األو -
  ؛لتزاممراجعة اإل: النوع الثاين -
  .مراجعة العمليات: النوع الثالث -

  مراجعة القوائم املالية .1-3-6-1
 مت التطرق هلا من قبل، حيث يكون اهلدف من هذا النـوع مـن   يتوهي املراجعة اخلارجية ال

ج برأي فين حمايد عن مدى عدالة البيانات املالية وحقيقة متثيلها للمركز املايل ونتيجة املراجعة هو اخلرو
عمال والتدفقات النقدية وفقا للمعايري احملاسبية املطبقة واملقبولة قبوال عاما، وهذا الرأي يكون مبثابـة  األ

وهرية، ومن مدى مطابقـة  التأكيد املعقول وليس املطلق عن مدى خلو القوائم املالية من التحريفات اجل
  .1القوائم املالية ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها

  :وترجع أمهية فحص ومراجعة القوائم املالية إىل ما يلي
  داة الرئيسية إلظهار نتيجة النشاط واملركز املايل للشركة؛تعترب القوائم املالية األ -
خسائر، وبالتايل حتديد مدى إمكانية توزيع توضح وتظهر القوائم املالية نتيجة النشاط من أرباح و -

  طراف اليت هلا احلق يف ذلك من إداريني وعمال؛من خمتلف األ أرباح على املسامهني وغريهم
تساعد القوائم املالية إدارة الشركة يف جمال تقييم أداء الشركة خالل السنة عن طريق دراسة  -

  ها؛وحتليل النتائج اليت تظهرها والبيانات اليت حتتوي
طراف ااملتعددة من مستخدميها يف جماالت خمتلفة مت حتظى القوائم والتقارير املالية باهتمام األ -

  ؛االتطرق هلا سابق
تصلح هذه القوائم والتقارير املالية يف عملية إجراء املقارنات لنفس الشركة لعدة سنوات متتالية  -

  ديد من القرارات؛وبالتايل استخالص نتائج ومؤشرات هامة تفيد يف اختاذ الع

                                                           
 .27 علي عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص. د.أ 1
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داة بالبيئة اخلارجية من خالل أا األ تعترب القوائم والتقارير املالية وسيلة اإلتصال الرئيسية للشركة -
ومن أمهها ما يتعلق بتلبية احتياجات سوق املال  ،الرئيسية لإلفصاح احملاسيب ملختلف البيانات

  .واملتعاملني يف األوراق املالية
  تزاممراجعة اإلل .1-3-6-2

لتزام ايتعلق هذا النوع من املراجعة باحلصول على األدلة والقرائن وتقييمها من أجل حتديد مدى 
اإلدارة يف أنشطتها املالية والتشغيلية بالقوانني والقواعد والشروط احملددة ذات العالقة، واليت قد يكـون  

ر يف هذه احلالة إىل اجلهة اليت وضـعت  ه التقاريوعادة ما توج ،مصدرها اإلدارة أو الدائنون أو احلكومة
القواعد أو الشروط، وقد يشتمل التقرير على ملخص باإلستنتاجات املتوصل إليها من خـالل املهمـة   

  .1ومدى اإللتزام بالقوانني أو القواعد أو الشروط
ويتم أداء هذا النوع من املراجعة عن طريق خرباء خمتصني سواء من داخل أو من خارج املؤسسة 

يتم تعيينهم عن طريق السلطة اليت قامت بتحديد القوانني والقواعد واإلجراءات واللوائح ، وحمل املراجعة
  .2اليت يتعين التقيد ا، ويتم التقرير عن نتائج عملية املراجعة إىل اجلهات ذات السلطة

اإلدارة اجلبائية للتأكد جند مثال املراجعة اجلبائية اليت تقوم ا  ،ومن أمثلة هذا النوع من املراجعة
من مدى التزام املؤسسات بالقوانني الضريبية والتعليمات الصادرة من إدارة الضرائب، كذلك عمليات 
املراجعة اليت يقوم ا املراجع الداخلي للتأكد من مدى التزام املوظفني بتنفيذ السياسات اإلدارية الـيت  

قوم ا اهليآت املاحنة لشهادات اجلودة للتأكد من مدى وضعتها املؤسسة، وكذلك مراجعة اجلودة اليت ت
  .التزام الشركة ملعايري اجلودة

  مراجعة العمليات .1-3-6-3
وتسمى كذلك باملراجعة التشغيلية، ويهتم هذا النوع من املراجعة بالناحية التسيريية يف خمتلف 

متخذ القرارات عرب خمتلف نشاطات املؤسسة، ويدرس مدى جناعة تطبيق سياسات اإلدارة، ويزود 
مستويات اهلرم التنظيمي بتحاليل واقتراحات قصد حتسني تلك النشاطات وتطوير املؤسسة، وبالتايل فإن 
 ∗املراجعة العملياتية تتعدى النواحي املالية لتشمل مجيع العمليات، حيث تركز على مراجعة الفاعلية

  :3وتشمل النقاط التالية ،efficacité  ∗∗والفعالية efficience  )الكفاءة(
                                                           

 .28 نفس املرجع السابق، ص 1
 .08أمني السيد أمحد لطفي، مراجعات خمتلفة ألغراض خمتلفة، مرجع سابق، ص .د 2
، أو تعبر عن العالقة بني املدخالت واملخرجات، أي حتقيق األهداف بأقل تكلفة، وهذا يعين تعظيم املخرجات بنفس القدر من املدخالت احملددة ∗

 (Faire les choses bien). تقليل املدخالت لتحقيق القدر احملدد من املخرجات
 ( Faire les bonnes choses) .أو حتقيق التأثري املطلوب تعين حتقيق األهداف املسطرة للربامج أو األنشطة ∗∗

 .46ص، 2008/2009 عمر علي عبد الصمد، دور املراجعة الداخلية يف تطبيق حوكمة املؤسسات، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة املدية، 3
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  تقييم اهليكل التنظيمي للمؤسسة ككل أو ألحد أقسامه؛ -
  إختبار اخلطط والسياسات املنتهجة؛ -
  .تقييم مدى كفاءة املوارد البشرية واملادية املستخدمة يف تنفيذ العمليات -

ي ملراجعة إن اهلدف األساس: "كما يليف املعهد الفيدرايل املايل الكندي مراجعة العمليات عروي
ولياا عن طريق تزويدها بتحاليل ؤالعمليات هو مساعدة مراكز القرار يف املؤسسة والتخفيف من مس

 .1"موضوعية، تقييم النشاطات وتقدمي تعاليق واقتراحات حوهلا
حتسني الكفاءة الشاملة للمؤسسة، أو قد تكون  مثلوقد تكون أهداف املراجعة العملياتية واسعة 

  .يم عملية املراجعة من أجل حل مشكلة حمددةتصم مثلضيقة 
علـى   ، ميكننا القول أن النوع  األول يتأسسة للمراجعةقنا هلذه األنواع الثالثومن خالل تطر

عدالـة  صدق و رأيه عن مدى يتضمن يف هذا النوع قرير املراجع، وتمبادئ احملاسبة املقبولة قبوال عاما
يتأسـس علـى   فالنوع الثاين  أما .ة ووضعية املؤسسة ونتائج نشاطهايف التعبري عن حقيق القوائم املالية

وتقرير املراجع يف هـذا النـوع    ،والقواعد والشروط احملددة السياسات اإلدارية والقوانني والتشريعات
، يتأسس على األهداف املوضوعة بواسطة اإلدارةفالنوع الثالث  يتضمن رأيه حول مدى اإللتزام، بينما

  .رةيف حتقيق األهداف املسطّ والفعالية )الكفاءة(فاعلية مدى الرير رأي املراجع عن ويتضمن التق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .16 ص، 2003 املطبوعات اجلامعية، حممد بوتني، املراجعة ومراقبة احلسابات من النظرية إىل التطبيق، اجلزائر، ديوان 1
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  أدلة اإلثبات والوسائل الفنية للمراجعة .1-4
يعترب املراجع بصفته وكيال عن املسامهني مسؤوال مسؤولية مباشرة عن ما يرد من بيانات يف 

معه املراجع من أدلة يتخذها أساسا يف إعداد هذا جي على ما ويرتبط إعداد هذا األخري تقريره النهائي،
  .التواطؤ يترتب عليه الضرر بالغري اام باإلمهال أو كما تعترب أساسا ألي مناقشة أو التقرير،

مجيع احلقائق اليت تقدم لعقل اإلنسان لتمكينه من اختاذ قرار معني : "بأا )الدليل( وتعرف القرينة
  .1"يف موضوع جديل

جمموعة املعلومات واحلقائق اليت : " تعرف أدلة اإلثبات أو القرائن على أا ،ويف جمال املراجعة
  . 2"يستند إليها املراجع يف تكوين رأيه عن مدى عدالة وصحة القوائم املالية املنشورة من طرف الشركة 

ذه األخرية أنظمة احملاسبة يلجأ املراجع يف مجع أدلة اإلثبات إىل العديد من املصادر، وتتضمن ه
واموعات املستندية واألصول امللموسة واإلدارة والعمال والعمالء واملوردين واألطراف األخرى اليت 
هلا عالقة بالشركة أو أعماهلا، وسوف يتأثر املراجع يف مجع هذه األدلة باألمهية النسبية للموضوع الذي 

س مالءمة الدليل والثقة فيه ومدى إمكانية احلصول على وتتوقف األمهية النسبية على أسا. يفحصه
  .الدليل من مصادر عديدة، باإلضافة إىل التكلفة والوقت الالزمني للحصول على هذا الدليل

  :3وجيب أن يتوفر يف أدلة اإلثبات جمموعة من اخلصائص نوجزها يف اآليت
  ا؛أن تشمل هذه األدلة على مجيع اجلوانب املراد إثبا :الشمول -
  جيب أن تتصف باملالءمة وال تسمح بعدم التحيز وتكون موضوعية؛ :الصالحية -
  أن تكون متوفرة مبا فيه الكفاية لكي تزيل حالة الشك لدى املراجع؛ :الكفاية -
  للمراجع؛من فائدة أن يتم احلصول عليها بتكلفة مقبولة مقارنة مبا تقدمه  :فةغري مكلّ -
  حص يف الوقت احملدد؛أن ختص األحداث موضوع الف :ظرفية -
 .  أن تستجيب للشروط الشكلية والقانونية والتنظيمية املعمول ا :مقبولة -

املراجع أن جيمع ما يكفي ومما سبق، وبالنظر خلصائص أدلة اإلثبات املذكورة أعاله، فإنه على 
جعة تعتمد اعتمادا كما أن عملية املراوما هو مالئم من القرائن حىت يتكون لديه االقتناع بتلك األدلة، 

كبريا على مجع أكرب كمية من أدلة اإلثبات والقرائن الصحيحة اليت تساعد املراجع على إبداء رأيه 
  .حول القوائم املالية ين احملايدـالف

  

                                                           
  .361 ص، 1997 ،حممد مسري الصبان، دراسات متقدمة يف املراجعة اخلارجية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية.د  1
  .263 ص، 1997/1998 ،مكتبة الشباب، القاهرة ،حممد توفيق حممد، أصول املراجعة والرقابة الداخلية.حممد نصر اهلواري، د.د  2
 .43 مسعود، مرجع سابق، ص صديقي 3
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  أنواع أدلة اإلثبات .1-4-1
  :ميكن تلخيص أمهها فيما يليو، راجعةعدة أنواع من أدلة اإلثبات يف املهناك 

  جود الفعليالو .1-4-1-1
دليل إثبات قوي رغم أنه غري كاف، حيث جيب  راجعةيعترب الوجود الفعلي لألصول الثابتة يف امل

  .1تدعيمه مبلكية املؤسسة الفعلية هلذه املوجودات وإثبات صحة تقييمها
   املستندات املختلفة املؤيدة للعمليات .1-4-1-2

تساعد على ألمهية ما حتتويه من بيانات  اجعرمن وجهة نظر امل أهم األدلةمن  تعترب املستندات
احلدوث الفعلي للعملية وصحة تسجيلها يف الدفاتر احملاسبية، وكلما توفرت هذه املستندات التحقق من 

البيانات الضرورية وفق ماتنص عليه القوانني املعمول ا ومن طرف اجلهات على الشروط الشكلية و
  .ا الستعماهلا كأداة إثبات راجعامل كلما تعززت ثقة املرخص هلا قانونا،

  :وتعترب املستندات أكثر أنواع األدلة والقرائن اليت يعتمد عليها املراجع يف عمله وهي ثالثة أنواع
  مستندات معدة خارج املؤسسة ومستعملة داخلها كفواتري الشراء مثال؛ -
 مستندات معدة داخل املؤسسة ومستعملة خارجها كفواتري البيع مثال؛ -
 .مستندات معدة داخل املؤسسة ومستعملة داخلها كالدفاتر والسجالت احملاسبية -

وتعترب املستندات اآلتية من خارج املؤسسة أقوى من تلك املعدة داخل املؤسسة، ويتم اإلعتماد 
على األنواع املذكورة تنازليا حسب الترتيب السابق، حيث تزداد إمكانية الغش والتواطؤ يف النوع 

  .2ويتركز عمل املراجع يف فحص املستندات من النواحي الشكلية والقانونية واملوضوعيةالثالث، 
ولكي يكون املستند  ولكي يعتمد املراجع على املستندات كأدلة إثبات جيب أن تكون صحيحة،

  :صحيحا جيب أن تتوفر فيه بعض الشروط نذكر منها
  ؛ه دليال قاطعا على صحة العمليةأن يكون مستوفيا للشروط القانونية والشكلية مما جيعل -
  ؛أن يشتمل على كافة البيانات اليت تشرح العملية -
- ؛ألحد أعضاء جملس اإلدارة املوظفني أو وليس ألحد املديرين أو ؤسسةها إىل املأن يكون موج  
  ؛أن يكون تاريخ املستند واقعا ضمن الدورة املالية -
  ؛لكتابة واألرقامتغيري يف ا مسح أو أن يكون خاليا من أي شطب أو -
  ؛وليست خارج هذا النطاقؤسسة أن تكون العمليات اليت يثبتها املستند من طبيعة عمل امل -

                                                           
، مذكرة اجلزائرية املؤسسات يف واإلقتصادية التكنولوجية التحوالت ظل يف وواقعهااملنفراح دليلة، دور نظام الرقابة الداخلية يف املراجعة املالية  1

 .36 ص ،2007/2008 ماجستري غري منشورة، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر،
 .181، 180 ص ،1999 الناحية النظرية، عمان، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل،: هللا، علم تدقيق احلساباتد خالد أمني عبد ا.أ 2
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 ؤسسةأصلية، أما املستندات اليت تعد داخل امل ؤسسةأن تكون املستندات الواردة من خارج امل -
  ؛فتكون صورا طبق األصل فقط ألن األصل يرسل إىل الغري

 .ؤسسةا من شخص صاحب السلطة يف املخمتوم أن يكون موقعا أو -
ويف األخري، ميكن القول أن املراجع للتأكد من صحة املستند جيب أن يتأكد من الدورة املستندية 
لكل مستند، واليت متثل خط سري املستند وخطواته املختلفة اعتبارا من نشأته وتسجيله يف دفاتر 

 .وسجالت املؤسسة حىت تاريخ حفظه يف األرشيف
  اإلقرارات املعدة داخل املؤسسة .1-4-1-3

تستعمل هذه اإلقرارات كدليل للمعلومات الواردة يف القوائم املالية اخلتامية، كإعداد مثال تقرير 
من طرف اإلدارة تشهد فيه على أا استعملت طريقة التكلفة املتوسطة املرجحة يف تقييم السلع 

: لبيانات احملررة من قبل اإلدارة وحيصل عليها املراجع جندابني من و .1املستهلكة وتقييم خمزون آخر مدة
  .إخل…واإلضافات الرأمسالية اليت جرت خالل السنة الثابتة صولقائمة األ، قوائم اجلرد

لتزامات، فعلى املراجع أن يطلب البيانات اخلاصة بذلك، إكما قد يكون للمؤسسة    
ألوراق التجارية اليت خصمتها املؤسسة ومل حين ميعاد ومن أمثلة ذلك جند البيان الذي تظهر فيه قيمة ا

إذ جيب عليه  ،استحقاقها بعد، وبالتايل على املراجع أن يكون حريصا على طلب مثل هذه الشهادات
  .طمئنان على ما تتضمنه هذه الشهادات من بياناتختبارات لإلإلالقيام ببعض ا

  اإلقرارات املعدة خارج املؤسسة .1-4-1-4
تصحة األرصدة أو ون من خالهلاؤكديه اإلقرارات من طرف املتعاملني مع املؤسسة د هذع 

يعتمد عليها اليت ومن أمثلة هذه اإلقرارات  .راجعللم قويا دليال ، وهي متثلطرفا فيها مباعتبارهوا نفي
ت ، شهادات املوردين، إقرارات اجلمارك، شهاداالزبائن، مصادقات شهادات البنوك: املراجع جند

  .إخل...مصلحة الضرائب وشهادات احملافظة العقارية 
  ابة الداخليةقرسليم للنظام وجود  .1-4-1-5

تشكل قوة وسالمة نظام الرقابة الداخلية دليال ماديا على صحة املعلومات احملاسبية كونه أهم 
  .2حجم البيانات واألدلة الضرورية يف املراجعةو حمدد لنطاق الفحص

اإلجراءات واإلرشادات و عبارة عن جمموعة من القواعد: "على أنهبة الداخلية نظام الرقايعرف 
تباعها، فمن القواعد األساسية االيت توضع يف صورة مكتوبة تتضمنها لوائح تلزم من يعمل يف املؤسسة ب

 للرقابة الداخلية أن ال يقوم شخص واحد بإجناز كل املراحل املتعلقة بعملية واحدة من بدايتها إىل
                                                           

 .135 حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع سابق، ص 1
 .36 املنفراح دليلة، مرجع سابق، ص 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
36 

ونظام الرقابة الداخلية ال يهدف إىل  ايتها، مما ال يتيح فرص الغش والتالعب أو الوقوع يف األخطاء،
السرقة و وإمنا يعترب عامال هاما حلماية ممتلكات املؤسسة من اإلختالس ،محاية نقدية املؤسسة فحسب

لى سالمة  املعلومات والنهب، كما يعمل هذا النظام على توفري الضمانات والتأكيدات الكافية ع
  .1"احملاسبية املستخدمة يف اختاذ القرارات مما يؤكد إمكانية االعتماد عليها 

والغش  طمئنان فيما خيص منع حدوث األخطاءرقابة الداخلية املراجع من اإللميكّن نظام او
 فبعض .بل جيب أن يكون مطبقا ،، وإذ أن وجود هذا النظام يف حد ذاته ال يكفيواإلختالس

لكن تطبيق ذلك النظام ال يكون بشكل جيد ألن  ،الداخليةرقابة ـاملؤسسات تقوم بإنشاء نظام لل
املوظفني جيدون فيه تعطيال للعمل، وعليه فإنه يتوجب على املراجع أن يبدأ عمله بدراسة هذا النظام 

مطبقا فعال كما هو  كانوظفني، ويتحقق ما إذا والتحقق من مدى كفايته وحتقيق الرقابة التلقائية بني امل
  .تهسالممدى ، ومن مث عليه أن يصدر قرارا على أم ال موضوع

  :رقابة الداخلية املتكامل جيب أن حيقق األغراض التاليةلنظام اإن 
  .مراكز اإلشراف ونقصد به تقسيم العمل وحتديد السلطة أو: اإلشراف الدقيق  -أ 
راءات احملددة لكل عملية تتم حسب دورا التحقق من أن اإلج ويعين: التأكد من سالمة األداء  - ب 

التأشري على مث  ،فحصال ، مثعدالفمثال استالم بضاعة ما يبدأ بعملية الوزن و. احملددة وتتابعها السليم
  .املستند اخلاص ا ومن مث تسلم إىل املخزن

 إلدارة من حتديدان حتديد مسؤولية كل شخص يف املؤسسة ميكّأن أي : حتديد املسؤولية   - ج 
فمثال تسليم البضاعة الواردة ألمني املخازن تتطلب توقيعه  .املتسببني يف حدوث األخطاء األشخاص

على حمضر االستالم، وهذا التوقيع يثبت أن أمني املخازن قد تسلم البضاعة حسب املواصفات 
ن وليس املسؤول الوحيد هو أمني املخازإن كتشف عيب يف البضاعة فاوالكميات املتفق عليها، فإذا 

  .ستالمموظف قسم اإل
مبعىن توفر األدوات الوقائية اليت حتمي أصول وموجودات املؤسسة من التلف : اإلجراءات الوقائية  - د 

  :ومن بني هذه األدوات نذكر عل سبيل املثال. السرقة والضياع أو
  .احلراسة على أبواب املصنع -
  .القيام بإجراءات التفتيش الدوري واملستمر -
ت الوقائية اإلدارية كالتأمني على األصول املختلفة واختاذ االحتياطات الالزمة يف ما ختاذ اإلجراءاإ -

  .وذلك بتخصيص خمزن خاص ا ،خيص ختزين املواد امللتهبة
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جيب أن تكون هناك رقابة ذاتية يف اموعة الدفترية، ومن الوسائل املتبعة املعروفة : األدلة الكتابية  -ه 
فترات قريبة، واستخدام احلسابات اإلمجالية كحسابات رقابة على جمموعة  إعداد موازين املراجعة على

  .كما جيب الدقة عند نقل ااميع من صفحة ألخرى يف الدفاتر احلسابات الفرعية اليت متثلها،
إن اهلدف من املراجعة الداخلية هو التأكد من أن األعمال اليت يقوم ا : املراجعة الداخلية  -و 

نشأة حتقق نتائج مرضية، إذ ميكن اعتبار إجراءات املراجعة الداخلية من أهم خصائص املوظفون يف امل
نظام الرقابة الداخلية، حبيث جيب أن يكون أسلوب املراجعة كافيا الكتشاف األخطاء والغش، ضف 

  .ستقاللية املراجع الداخلياإىل ذلك 
ضبط ورقابة التصرفات اليت تتم ومن هنا ميكن القول أن املراجعة الداخلية هي أداة ووسيلة ل

  .وبالتايل تكون قد سامهت يف تدعيم نظام الرقابة الداخلية ،داخل املؤسسة
  صحة األرصدة من الناحية احلسابية. 1-4-1-6

اجلمع، ( ربعهناك احتماالت كثرية للوقوع يف اخلطأ احلسايب عند القيام بالعمليات احلسابية األ
وبالتايل التأكد  ،هذه العمليات بنفسه التحقق من صحة راجععلى املك ، ولذل)الطرح، اجلداء والقسمة

 (automatisation) تألية وهلذا فإنه على املؤسسات .1حمل املراجعةأرصدة حسابات املؤسسة  من صحة
املعاجلة احملاسبية لبياناا قصد ضمان السرعة والدقة يف املعلومات املتولدة عنها وتقليص احتمال حدوث 

من والقوائم املالية ، حيث يعترب استعمال اآللة أو احلاسوب دليال على انتظام الدفاتر والسجالت طاءاألخ
  . الناحية احلسابية

  الوسائل الفنية للحصول على أدلة اإلثبات. 1-4-2
  :يستعمل املراجع للحصول على أدلة اإلثبات جمموعة من الوسائل نلخصها يف اآليت 

  اجلرد الفعلي .1-4-2-1
يعترب اجلرد الفعلي لعناصر املوجودات من األدلة القوية اليت يعتمد عليها املراجع، حيث يقوم 

، ؤسسةبإجراء اجلرد الفعلي للبند الذي يرغب يف التأكد من وجوده فعال بامل ساعديهأحد م املراجع أو
  . خلإ...وتقتصر هذه العملية على املوجودات املادية كالبضائع واالستثمارات والنقدية

فعندما يقوم املراجع مبراجعة بعض عناصر األصول، فإنه باإلضافة إىل املراجعة املستندية للتأكد 
من صحة ملكية األصل فإنه يلجأ إىل جرد احملتويات اليت يشتمل عليها األصل للتأكد من وجوده الفعلي 

  .ومطابقة ذلك مع الرصيد الدفتري له
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  :ب توفر بعض الشروط منهاجي ،الفعلي ولتحقيق الغاية من اجلرد
أنه ال يوجد دليل  Hevré HUTIN1 ، إذ يرىأثناء عملية اجلرد مساعديهأحد  أو راجعحضور امل -

  ؛أقوى من دليل حيصل عليه املراجع بنفسه
  أن تكون للمراجع القدرة على معرفة األشياء اليت يقوم جبردها؛ -
ة للجـرد حىت ال يتم إحالل عنصر حمل القيام برقابة فعالة وشاملة على مجيع العناصر اخلاضع -

  عنصر آخر؛
 .ستعانة خببري خمتصاال أن تكون للمراجع معرفة بالنواحي الفنية املتعلقة باملشروع أو -

ل جرد النقدية كلها مرة فإنه يفض ،يف حالة جرد النقدية واالستثمارات يف األوراق املاليةو
ائن عن طريق سحب مبالغ من خزائن أخرى خضعت جز يف إحدى اخلزلعواحدة وهذا الحتمال تغطية ا

للجرد مث إعادة املبلغ املسحوب بعد إمتام اجلرد إىل اخلزينة اليت سحب منها يف أول األمر، وكذلك 
رتـني يف عملية اجلـرد مستعمال بعض األوراق انظرا الحتمال  املالية ستثمارات يف األوراقبالنسبة لإل

  .رةإذا ما متت العملية أكثر من م
ال ميكن و ،اجلرد الفعلي ميكن استعماله يف حالة األصول امللموسة فقط أنإىل كما نشري 

  .املعنوية كشهرة احملل للتحقق من وجودها األصولعلى ه استعمال
  املصادقات .1-4-2-2

 اجعفعندما يريد املر عتراف بصحة بعض البيانات،يقصد ا عادة اإلقرارات اخلطية املطلوبة لإل
يلجأ إىل استعمال وسيلة معينة أال وهي االعتماد على إقرار  فإنهأكد من صحة حسابات العمالء أن يت

لدى خطأ رصيد حسابه  والغرض من هذا اإلقرار هو التأكد من صحة أو مكتوب من طرف كل عميل،
ل ارسإ املؤسسةيطلب من  جعأن املرا إىل ر اإلشارة هنادجتو .يف اية الدورةاملؤسسة اليت يراقبها 

حول أرصدة حسابام لدى املؤسسة  مصادقا منهم إقرارا مكتوبا أوفيها يطلب  إىل العمالءخطابات 
  .اليت يقوم مبراجعتها

جع، ولكن هناك من األدلة القوية اليت يعتمد عليها املراتعترب ومن هنا ميكن القول أن املصادقات 
  :2عماهلا وهيعدة اعتبارات جيب األخذ ا لتجنب التالعب عند است

  جيب أن تصدر طلبات املصادقات للغري من إدارة الشركة نفسها؛ -
  جيب أن يشرف املراجع أو نائبه على عملية إعداد هذه املصادقات وإرساهلا للغري؛ -
  جيب أن تقوم إدارة الشركة بإخطار من ترسل إليهم املصادقات؛ -

                                                           
1 Hevré HUTIN, Toute la finance, les éditions d’organisation, Paris, 2005, p. 220. 
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  .جيب دراسة الردود من حيث التوافق أو اإلعتراض -
  : 1 التالية شكالاألصادقات وتأخذ امل

  مصادقات إجيابية: أوال
ح يف خطأ الرصيد املوض التقرير على صحة أو اخلارجيطلب من الطرف  هذه احلالة ييف

 .ن يتابع كافة املصادقات اليت مل يرِد له عنها أي ردأ، وعلى املراجع املصادقة
  مصادقات سلبية: ثانيا

رجي اخلاطلب من الطرف يف هذه احلالة ياملصادقة وعدم  ن يفالتقرير على خطأ الرصيد املبي
فإن املراجع يفترض أن حسابات املصادقات غري  ،ونظرا لطبيعة املصادقة السلبية. التقرير يف حالة صحته

طراف قد يتجاهلون خذ بعني اإلعتبار أن العديد من األااب عليها صحيحة، ولكن على املراجع األ
  .ومون بأي مقارنة مع سجالمطلب املصادقة وال يق

  مصادقات بيضاء: ثالثا
طلب من الطرف اآلخر التقرير عن الرصيد يف هذه احلالة يتم إعداد املصادقة بدون رصيد وي

  .املتواجد يف دفاتره
  املراجعة املستندية .1-4-2-3

عة املستندية إىل ودف املراج ،تعترب املستندات من أهم األدلة اليت يعتمد عليها املراجع يف عمله
مجع العدد الكايف من أدلة اإلثبات والقرائن اليت تثبت صحة العمليات اليت سبق تسجيلها يف الدفاتر 

ومن أمثلة هذه املستندات اليت تقدم للمراجع جند . احملاسبية وعدم تعارضها مع أنظمة املشروع والقوانني
وبعد  .إخل...ماعات جمالس اإلدارة، فواتري الشراءالعقود، مستندات املصاريف، فواتري البيع، حماضر اجت

كلمة  على املراجع أن يقوم بإلغائه ويستعمل يف ذلك خامت بامسه أو ،مراجعة البيانات الواردة يف املستند
  .تدل على أن املستند قد روجع، واهلدف من إلغاء املستند هو عدم تقدميه مرة ثانية إلثبات عملية أخرى

نه يف املشروعات الكبرية ونظرا لكثرة العمليات فإن حجم املستندات أ وجتدر اإلشارة إىل
املتداولة يكون كبريا، لذا فإنه يتعذر على املراجع مراجعة كل هذه املستندات، وهلذا فإنه يلجأ يف أغلب 

ات ختبارية اليت تقوم على اختيار عينة من هذه العمليات وفحص املستنداألحيان إىل أسلوب املراجعة اال
ويبقى املراجع مسؤوال عن كافة العمليات  على كل املستندات،يف األخري النتائج  عميمتاخلاصة ا و

  .ة فقطوليس على العينة اليت قام مبراجعتها مراجعة مستندي
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  املراجعة احلسابية .1-4-2-4
ف إىل وهلذا فإن هذه املراجعة د ،هناك احتماالت كثرية للخطأ احلسايب يف دفاتر املؤسسة

رح وقسمة، ـالتأكد من سالمة العمليات احلسابية الواردة يف الدفاتر والسجالت من مجع وضرب وط
ونقل ااميع من صفحة ألخرى بالدفاتر، ضف إىل ذلك ترحيل القيود من دفتر اليومية إىل دفتر 

  :ويشمل نطاق املراجعة احلسابية ما يلي. األستاذ
زان املراجعة وكذلك عناصر األصول واخلصوم والتأكد من صحة مراجعة ااميع املوجودة يف مي -

  ؛اخلسارة الرصيد املمثل لصايف الربح أو
  ؛مراجعة حسابية ألرصدة دفاتر األستاذ -
احلسابات مثل الكشوف التحليلية لإلضافات  مراجعمراجعة الكشوف التحليلية املقدمة إىل  -

  ؛ن صحة هذه ااميعوذلك بغرض التأكد م ،الرأمسالية وكشوف االستهالك
 . تدقيق قوائم اجلرد واحلسابات اخلتامية من الناحية احلسابية -

 التكرار ال وميكن القول أن هذه املراجعة ال تعترب دليال ائيا على اعتبار أن عمليات احلذف أو
  .كن اكتشافها مبثل هذه املراجعةمي
  ستفساراتاإل .1-4-2-5

املركز املايل يف دفاتر وسجالت املؤسسة، لذا فإن املراجع قد ترد بعض احلسابات املبهمة حول 
ىل إكتابية  ستفسار اليت تتمثل يف توجيه أسئلة شفوية أويسعى إىل تدقيقها وإيضاحها عن طريق عملية اإل
ستفسارات بالغة األمهية تستدعي جهدا ومشقة وهذا رؤساء وموظفي اإلدارة، وإذا كانت هذه اإل

ة من قبل األشخاص املستفسرين، فإنه على املراجع أن حيصل على شهادات رمسية الحتمال إخفاء احلقيق
ستفسار بتقييم وحتصني نظام الرقابة وتسمح عملية اإل وخاصة الكتابية منها وهذا إلمكانية االحتفاظ ا،

يها املراجع وتتوقف قوة القرائن اليت حيصل عل .د يف الدفاترلتزامات اليت مل تقيالداخلية وكذا إثبات اإل
  .1من خالل هذه الوسيلة على كيفية توجيه األسئلة وصياغتها

وما ميكن مالحظته على دليل اإلثبات عن طريق اإلستفسار أنه قد يتسم بالتحيز لصاحل 
املؤسسة، ولذلك فإنه ال ميكن النظر إليه على أساس أنه دليل حاسم، وعلى املراجع العمل على تدعيمه 

  . بدليل إثبات آخر
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  ستنتاجالقياس واإل .1-4-2-6
ويصل  بعمليات معينة، ؤسسةيقوم به املراجع بغية احلصول على أدلة إضافية تدل على قيام امل

عند وجود القرض  :إليها املراجع بواسطة مقارنة العناصر وربطها ببعضها البعض، ومن أمثلة ذلك
ني حجم املبيعات وإمجايل الربح ومقارنتها كذلك دراسة النسبة ب يستدعي ربطه بسداد فوائده املستحقة،

 معينةكذلك مقارنة مصاريف ، وسوئه أو ؤسسةاملشاريع املماثلة يبني حسن سري امل بالسنوات السابقة أو
  . مع مصاريف السنوات السابقة

يف نفس  واهلدف من إجراء هذه املقارنات بني العناصر وما يشاها يف السنوات السابقة أو
ستنتاجات متكّن املراجع من الوصول إىل رأي فين حمايد، وكذا إضافة أدلة جديدة ااستخالص هو  ،السنة

ل إليها صحيحةنتيجة اتباعه هذه الطريقة على أن النتائج اليت توص.   
وتسمى كذلك هذه الوسيلة باإلجراءات التحليلية أو الفحص التحليلي، حيث أشارت الفقرة 

أن طرق تنفيذ اإلجراءات التحليلية قد تتنوع من املقارنات  )520(م اخلامسة من املعيار الدويل رق
البسيطة إىل التحليالت املعقدة اليت تستخدم األساليب اإلحصائية املتقدمة، كما تطبق على البيانات املالية 

وى عتبار أن املراجعني خيتارون اإلجراءات والطرق ومست، مع األخذ بعني اإلوالبيانات املالية املوحدة
  .1التطبيق للموضوعات بناء على حكمهم الشخصي

عتماد على مستند أو وثيقة معينة كدليل إثبات إال بأن املراجع ال ميكنه االمما سبق، ميكن القول و
قد يلجأ إىل مجع عدة قرائن إثبات للتأكد من صحة عملية واحدة وبعد التأكد من صحته مث اقتناعه به، 

، وقد يستعمل عدة وسائل للحصول على دليل واحد ومـن أطـراف   قنعهت إذا كانت قرينة واحدة ال
خمتلفة ليثبت قوة الدليل الذي حصل عليه، كما أن املراجع القتناعه بالدليل جيب أن يكون هذا األخـري  

  .مالئما وكافيا، وجيب أن يراعى يف مجع هذه األدلة عدة عوامل أمهها الوقت والتكلفة واألمهية النسبية
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   املراجععمل وملفات أوراق  .1-5
إن ألوراق العمل عالقة كبرية بالعمل امليداين الذي يقوم به املراجع، حيث أن هذا األخري 

  .من وقته إلعداد ومراجعة هذه األوراق اكبري اخيصص جزء
  تعريف أوراق العمل .1- 1-5

ا بواسطة املراجع إلظهار تشمل كل األدلة والقرائن اليت يتم جتميعه" :أوراق العمل بأا تعرف
وبواسطتها يكون لدى  ،ما قام به من عمل، والطرق واإلجراءات اليت اتبعها والنتائج اليت توصل إليها

املراجع األسس اليت يستند إليها يف إعداد التقرير، والقرائن ملدى الفحص الذي قام به، والدليل على 
1"باع العناية املهنية أثناء عمليات الفحصات.  

على العمل الذي قام به املراجع،  املموس يتضح لنا أن أوراق العمل متثل دليال ،من هذا التعريف
وتتضمن األسس للوصول إىل النتائج وإجراءات املراجعة املستخدمة من طرف املراجع، كما تشمل 

  .  داألدلة والقرائن اليت  يستند إليها يف إعداد تقريره النهائي وإبداء رأيه الفين احملاي
  ملفات العمل .2- 1-5

ملف دائم وملف : فإنه ميكن تنظيم أوراق العمل يف ملفني ،حتاد الدويل للمحاسبنيحسب اإل
على األعمال املنجزة  جاري، حيث تساعد املراجع على ختطيط وتنفيذ عملية املراجعة، كما متثل دليال

  . واليت يستند عليها رأي املراجع 
  امللف الدائم. 2-1- 1-5

يتضمن ع هذا امللف من طرف املراجع عند قبوله مهمة مراجعة شركة معينة ألول مرة، ويوض
نشأ هذا امللف للمؤسسة عند أول مهمة مراجعة هلا، ويف امللف الدائم بيانات تارخيية عن املنشأة، وي

 : 2السنوات القادمة يتم إضافة أو حذف أو تعديل بعض عناصره، ويشمل على العموم ما يلي
  :وتتمثل يف اآليت: مات عامةمعلو •

 اهليكل التنظيمي للمؤسسة؛ -
 قائمة بأمساء املسؤولني يف املؤسسة مع صالحيام وتوقيعام؛ -
 اجلانب التارخيي للمؤسسة؛ -
 ؛والنظام الداخلي عقد تأسيس الشركة واللوائح الداخليةاألنظمة اخلاصة باملؤسسة مثل  -

                                                           
  .377 تقدمة يف املراجعة اخلارجية، مرجع سابق، صحممد مسري الصبان، دراسات م.د  1
 :راجع كال من  2

- Mokhtar BELAIBOUD, Pratique de l’audit: conforme aux normes IAS/IFRS et au SCF, BERTI Editions, 
Alger, 2011, p. 143, 144. 

  .280، 297وليم توماس، أمرسن هنكي، مرجع سابق، ص  -
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 ؛ قائمة الوحدات، الوكاالت والفروع باملؤسسة -
 قائمة األنشطة اليت تقوم ا املؤسسة؛ -
حماضر اجتماعات جملس اإلدارة، واليت تستخدم كدليل إثبات دائم على أن عمليات  نسخ من -

  الشركة قد متت املوافقة عليها من قبل جملس اإلدارة؛ 
  نسخ من التقارير املتعلقة جبميع عمليات الرقابة اليت متت باملؤسسة؛ -
  املالية الدائمة للشركة كشروط القروض وترتيبات إصدار األسهم؛ الترتيبات أو الشروط -
  .تفاقات والعقود األخرىالعقود مع مسؤويل الشركة، باإلضافة إىل اإل -

  :وتشمل اآليت :معلومات ذات طابع حماسيب •
 ؛)عام وحتليلي(النظام احملاسيب املعتمد  -
 دليل اإلجراءات؛ -
 خرائط تدفق املستندات داخل املؤسسة؛ -
 تبيان املستخدم لتقييم الرقابة الداخلية؛اإلس -
 اللوائح املتعلقة بعمل النظام احملاسيب؛ -
حتليالت أهم حسابات امليزانية واليت هلا أمهية مستمرة كأسهم رأس املال والفائض احملتجز والديون  -

 .واليت ميكن أن توفر معلومات هامة عن تاريخ الشركة ،طويلة األجل واألصول املعنوية
  امللف اجلاري. 2-2- 1-5

يسمى كذلك بامللف السنوي، حيث يقوم املراجع بوضع ملف خاص بكل دورة مالية طيلة 
  :1هذا امللف مايلي يشملو، وكالته اليت قد متتد إىل عدة سنوات

  أهداف عملية الرقابة؛ -
 الربنامج اخلاص بكل عضو من فريق املهمة؛ -
 القوائم املالية السنوية؛ -
إضافة إىل تعديالت وتسويات املراجعة هلذه ، رصدة احلسابات للسنة احلاليةأمستندات التحليل مثل  -

 ؛احلسابات
 الرأي الفين حول القوائم املالية السنوية للدورة حمل املراجعة؛ -
 .نسخ من التقارير املرسلة للمخول هلم قانونا -

  

                                                           
1 Mokhtar BELAIBOUD, op.cit., p. 144. 
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ت ميكن الرجوع حتفاظ بأدلة اإلثبات مكتوبة ومضمنة يف مستنداويساعد امللف اجلاري على اال
إليها عند الضرورة، كما تتضمن أوراق العمل بصفة عامة معلومات عن العميل وعنوان الورقة والتاريخ 

مراجعتها، وكذلك أمساء وتوقيعات معدي أوراق  توالفترة الزمنية اليت تتعلق ا املعلومات اليت مت
  . 1املراجعة

وعة من أوراق العمل اليت تعترب ضرورية أنه يتطلب من املراجع إعداد جمم ،مما سبقيتضح و
من أمهية أوراق املراجعة  يزيدلتنفيذ عملية املراجعة وإعداد تقريره النهائي املتضمن رأيه الفين احملايد، وما 

، مع اإلشارة إىل أدلة مكتوبة وملموسة حيتفظ ا املراجع ويرجع إليها عند الضرورة اأنه ميكننا اعتباره
اجع أن يقوم بتحديث امللف الدائم كلّما طرأ تغيريا على البيانات اليت تتميز بالدميومة أنه جيب على املر

  . حىت ولو كانت خالل السنة األوىل من وكالته
  

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                           
  . 285، 280 مرجع سابق، صوليم توماس، أمرسن هنكي،   1
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  :خالصة
هذا الفصل عدة جوانب تتعلق بالتأصيل العلمي للمراجعة من خالل التطرق إىل  ناقشلقد 

من حيث جعة وكيفية ظهورها وتطورها عرب الزمن سواء من حيث ممارستها أو التطور التارخيي ملهنة املرا
أهدافها، كما متت مناقشة تعريف املراجعة واألنواع املختلفة هلا، حيث مت التأكيد على أن املراجعة هي 
عملية منهجية منتظمة تتمحور حول ثالث نقاط رئيسية وهي الفحص والتحقيق والتقرير، وتتركز 

ي على مجع أدلة اإلثبات الكافية واملالئمة اليت تتعلق بتأكيدات ومزاعم اإلدارة اخلاصة بشكل أساس
  .بالقوائم املالية للتحقق من مدى مطابقتها للمعايري املوضوعة

عناصر  تكون من مخسةوقد تناول هذا الفصل كذلك اإلطار العام لنظرية املراجعة، حيث ي
املفاهيم مث املعايري مث األهداف وأخريا اإلجراءات، وتبين لنا أن  بداية من الفروض مث ،رئيسية بالترتيب

وحتديد طبيعة األعمال اليت يقوم ا على شرح ووصف  هذا اإلطار العام هو الذي يساعد املراجع
  .اختاذها عند تنفيذ برنامج مراجعتهعليه القرارات اليت جيب 

ميكنه القيام مبهمة مراجعة دون استخدام  أن املراجع ال ،وتبين لنا كذلك من خالل هذا الفصل
نتهاء من حترير تقريره النهائي حول املهمة، وهي اليت تالزمه من أول يوم إىل غاية اال ،أوراق العمل

  . وبالتايل ميكن اعتبار أن أوراق العمل أهم وأكرب دليل على العمل الذي بذله املراجع طيلة قيامه باملهمة
ة التأسيس النظري والعلمي ملهنة املراجعة بصفة عامة واخلارجية بصفة ويعترب هذا الفصل مبثاب

خاصة، وال ميكن ملهنة املراجعة أن حتقق األهداف اليت تطرقنا هلا واالستفادة من خدماا وحتقيق القيمة 
اليت  املضافة املرجوة منها يف غياب التنظيم اجليد هلا، هذا األخري جيب أن حيتوي على العناصر الرئيسية

تضمن جناح املهنة وتطورها وبالتايل حتقيق أهدفها، والفصل املوايل سيوضح لنا العناصر اليت جيب أن 
   .يتوفر عليها التنظيم السليم ملهنة املراجعة
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  :متهيد
وغريمها نظرا تعترب مهنة املراجعة من املهن العريقة يف اتمع مثلها مثل مهن الطب واحملاماة 

للخصائص اليت تتميز ا وما تقدمه للمجتمع من خدمات، وحتكمها مبادئ أخالقية تدل على عدة 
فضائل كالتواضع، الصدق، الرتاهة، األمانة واإلخالص يف أداء املهنة، مما جيعلها حتتل مكانة الئقة يف 

و غري املستفيدين، كما تتطلب ممارستها اتمع وتلقى احترام مجيع األفراد سواء املستفيدين من خدماا أ
شروطا عامة وشروطا تتعلق باملعرفة املتخصصة اليت جيب أن يتحصل عليها الراغب يف ممارستها عن 

  .طريق التعليم والتدريب
وميكن القول أن كل مهنة حرة متارس بطريقة مستقلة من طرف األشخاص، جيب أن تتوفر على 

لكي تلقى القبول العام واإلحترام من طرف اتمع، ومهنة املراجعة لكي العناصر اليت تنظمها وحتكمها 
تلقى ذلك القبول واإلحترام يف اتمع جيب أن تكون منظّمة بطريقة جيدة من خالل العناصر الالزمة 

  :لذلك، وميكن أن ندرجها يف أربعة عناصر رئيسية وهي
  إطار عام للممارسة املهنية؛ ×
 تشرف على تنظيم املهنة؛هيآت أو مجعيات مهنية  ×
 دستور آداب وسلوك املهنة؛ ×
  . معايري مهنية مقبولة قبوال عاما من طرف املمارسني للمهنة ×
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  اإلطار العام للممارسة املهنية للمراجعة. 2-1
إن مهنة املراجعة وكباقي املهن احلرة األخرى تتوفر على إطار عام حيدد شروط املمارسة 

جيب أن تتوفر يف املمارس هلا، باإلضافة إىل حتديد املهام اليت يقوم ا وطريقة تعيينه وعزله  واملعرفة اليت
  . واألتعاب اليت يتلقاها مقابل أدائه للمهمة واملسؤوليات اليت يتحملها مبناسبة ممارسته للمهنة

  الشروط العامة ملمارسة مهنة املراجعة. 2-1-1
ة كبرية يف اتمع من خالل تعدد األطراف املستفيدة من نظرا لكون مهنة املراجعة هلا أمهي

خدماها واملكانة الالئقة اليت جيب أن تلقاها بني أفراد اتمع، فإن اجلمعيات املهنية املشرفة على تنظيم 
املهنة أو السلطات العمومية تضع شروطا جيب أن تتوفر يف كل من يرغب يف ممارسة املهنة، وقد ختتلف 

ر، هذه الشروط قد تأخذ عدة أشكال مثل اجلنسية والسن والسلوك وتوفر اإلجازات من بلد آلخ
والشهادات املطلوبة، وشروطا خاصة بتكوين شركات مدنية أو جتارية ملمارسة املهنة، باإلضافة إىل 

ذلك الترخيص أو اإلعتماد ملمارسة املهنة من قبل اهليآت املهنية املنظمة للمهنة أو السلطات العمومية و
  .حسب النظام املعمول به يف البلد

قانونيا باملهنة، حيث أن املمارسة دون احلصول على  اعترافاويعترب الترخيص مبزاولة املهنة 
كما أن احلصول على ). املسؤولية اجلزائية سنتطرق هلا الحقا(تعرِّض صاحبها للعقاب القانوين  الترخيص

أعضاء املهنة بالعديد من القوى واالمتيازات اليت تكون مبثابة الترخيص مبزاولة املهنة يترتب عليه متتع 
حافزا هلم على االهتمام بالصاحل العام للمهنة واتمع، وال ميكن احلصول على الترخيص إال بعد حتقيق 

  .الشروط العامة وشروط املعرفة املتخصصة معا
  شروط املعرفة املتخصصة ملمارسة مهنة املراجعة .2-1-2

فة املتخصصة ملهنة املراجعة تقتضي احلصول على تأهيل علمي وتأهيل عملي، وتشمل إن املعر
  :شروط املعرفة املتخصصة ملمارسة املهنة ثالثة عناصر رئيسية وهي

 التعليم للحصول على التأهيل العلمي، ×
 التدريب للحصول على التأهيل العملي؛ ×
 . ن السابقنيالتأهيلي لتقييم مدى اكتساب الطالب للعنصري واالمتحان ×

وفيما يلي جدول يوضح لنا أنواع املعرفة اليت جيب أن حيصل عليها املراجع ومصادر احلصول 
  :عليها
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  .معارف وقدرات املراجع ومصادر احلصول عليها ):1- 2(اجلدول رقم 
  مصادر احلصول عليها  أنواع املعرفة

  معارف عامة حول املراجعة !
ريبية مراجعة النظم الض: فضاءات وظيفية !

  واإلعالم اآليل
  الصعوبات والتعقيدات احملاسبية  !

  اجلامعة
  تربصات تكوينية

  
  اخلربة

  )البعض منها(تربصات تكوينية   معارف قطاعية !
  اخلربة

  اخلربة  ثقافة األعمال !
  اجلامعة  حل املشاكل/ معرفة !

  اخلربة
 

Source : Sourour AMMAR, La compétence de l’auditeur comptable vue par les 
experts comptables, 27ème congrès de l’association francophone de comptabilité, 
« comptabilité, contrôle, audit et institution(s) », Tunis, 10-11-12 Mai 2006. 

يف حني أن بعض إن املعارف العامة يف املراجعة تكتسب يف اجلامعة وأثناء التربصات التكوينية، 
أن املعرفة قد  إلجراءات اخلاصة ذه املعارف مثل تقييم خطر الرقابة تأيت عن طريق املمارسة، كماا

مثل أنواع الرقابة وأهداف الرقابة، وميكن أن تتعلق باستراتيجيات ) متعلقة حبدث معني(تكون واقعية 
يتم تعليمه يف اجلامعة  خاصة مثل كيفية تقييم خطر الرقابة، وهذا يعين أن هناك حدا أدىن من املعرفة

أما األنواع األخرى من . ولكن يكتسب بشكل أوسع أثناء التربصات التكوينية واملمارسة املتخصصة
املعرفة اليت ختص ميدان املراجعة وهي الصعوبات أو التعقيدات احملاسبية، املعارف القطاعية وثقافة 

ري املراجع مهمة يف مؤسسة متارس نشاطها األعمال، فإا تكتسب عن طريق اخلربة، حيث أنه عندما جي
يف قطاع غري مألوف بالنسبة له، فإنه ال يكون له نفس املستوى من املعرفة عندما ميارس املهمة يف 

  . 1مؤسسة تنتمي لقطاع نشاط معروف ومألوف بالنسبة إليه
راسة يف وتلخيصا ملا سبق، ميكن القول أن املعارف النظرية يكتسبها املراجع من خالل الد

اجلامعات واملعاهد املختصة، أما املعارف العملية فيحصل عليها من خالل التدريب، أما ما يتعلق 
باملشاكل العملية اليت تواجه املراجع يف امليدان فقط وال يتلقى عنها تكوينا نظريا أو تدريبا عمليا، 

  . فاحلصول عليها يتم من خالل اخلربة واملمارسة امليدانية
                                                           

1 Sourour AMMAR, La compétence de l’auditeur comptable vue par les experts comptables, 27ème congrès de 
l’association francophone de comptabilité, « comptabilité, contrôle, audit et institution(s) », Tunis, 10-11-12 Mai 
2006. 
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   التعليم .2-1-2-1
يعترب التعليم املرحلة األوىل األساسية الكتساب التأهيل العلمي الالزم ملمارسة مهنة املراجعة، وال 
ميكن احلصول على ذلك إال من خالل التعليم يف اجلامعات أو يف املعاهد املهنية املتخصصة، وأن جناح 

  :1العملية التعليمية يقتضي اإلهتمام بثالثة عناصر رئيسية وهي
  املناهج واملقررات الدراسية من حيث حمتواها وتنظيمها؛ - 
 كفاءة القائمني بتدريس املناهج واملقررات الدراسية والطرق املستخدمة يف ذلك؛ - 
  .الطالب من حيث كيفية تقييم أدائهم وانتقائهم وحتديد النوعيات املطلوبة - 

 Théorie » "املهاراتنظرية اكتساب "والذي حيمل عنوان  1982 لسنة 2Andersonإن منوذج 

de l’acquisition des skills » ،م عملية التعليم إىل مرحلتني أساسيتنيمرحلة كاشفة وأخرى : قس
أثناء املرحلة األوىل، املعارف الكاشفة حول ميدان معين تستعمل من خالل تبين إستراتيجيات . إجرائية

املعارف حول اإلجراءات املتبعة ميكن أن تطبق  عامة ملعاجلة املشاكل، أما خالل املرحلة الثانية، فإن
من مرحلة ألخرى يتم من خالل عملية  االنتقالمباشرة دون اللجوء إىل منهجية معينة للمعاجلة، وأن 

  . جتميع املعارف
  التدريب املهين. 2-1-2-2

اجعة، وهو يعترب التدريب املهين مرحلة أساسية الكتساب التأهيل العملي الالزم ملمارسة مهنة املر
مكمل للعملية التعليمية وجيب أن يكون وثيق الصلة ا، فالتدريب يساعد الطالب على معرفة كيفية 
توظيف املعارف اليت اكتسبها من خالل مرحلة التعليم يف الواقع العملي وبالتايل يزوده باخلربة واملهارات 

ة املشرفة على تنظيم املهنة يف مجيع البلدان تضع وهلذا الغرض، فإن اهليآت املهني. الالزمة للممارسة املهنية
كفيلة بتحقيق فعالية وكفاءة التدريب من حيث املدة  - وإن كانت ختتلف من بلد آلخر- شروطا 

 .والطريقة ونوعية القائمني على تدريب املترشحني ملمارسة املهنة
  اإلمتحان .2-1-2-3

سة املهنة، حيث أنه الوسيلة الختبار مدى يعترب اإلمتحان كآخر مرحلة بالنسبة للمترشح ملمار
استيعاب الطالب للمعرفة املهنية املتخصصة ومدى امتالكه للمهارات الالزمة للممارسة املهنية، وبالتايل 

  . قدرته على مواجهة املشاكل العملية واستعداده إلجياد احللول الالزمة هلا

                                                           
ومجهورية عوض لبيب فتح اهللا منصور الذيب، دراسة مقارنة للتنظيم املهين للمحاسبة واملراجعة يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة  1

 .16 ص ،1993 حملاسبة، جامعة اإلسكندرية،مصر العربية دف وضع منوذج مالئم لتنظيم املهنة يف مصر، رسالة دكتوراه الفلسفة يف ا
2 Sourour AMMAR, op.cit. 
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ية هو كوا تتضمن شقا نظريا خيتص أن اهلدف من هذه اإلمتحانات املهن 1ويرى بعض الكتاب
خالل املرحلة التعليمية يف اجلامعة أو يف املعاهد  باملعرفة العلمية والنظرية اليت اكتسبها الطالب

  .املتخصصة، وشقا عمليا يهتم بفنون ومهارات املمارسة العملية وامليدانية
ن والترخيص له مبزاولة املهنة، وال يتوقف التأهيل العلمي والعملي عند جناح املترشح يف اإلمتحا

بل يتعدى ذلك إىل التعليم املهين املستمر، حيث متثل برامج التعليم املستمر أحد أهم صور التطوير املهين 
الذي يساعد على متتع املراجع بالكفاءة والتأهيل الالزمني كمتطلبات ضرورية ألداء مهمة املراجعة 

  .بصورة حتقق جودا
أنه من الضروري أن يطور املراجع أسلوب عمله ذاتيا من  2ى بعض الكتابويف هذا الصدد، ير

 .خالل مواكبته للتطورات السريعة يف جمال مهنة املراجعة، وذلك عن طريق برامج التعليم املهين املستمر
   مهام املراجع .2-1-3

ف منها، وقد قد ختتلف مهام املراجع باختالف نوع املراجعة اليت يقوم ا خاصة من حيث اهلد
رأينا يف الفصل األول خمتلف األنواع من املراجعة واهلدف من كل نوع وكذلك من حيث القائم 

فإننا سوف تم مبهام  ،باملهمة، ومبا أننا نتكلم عن مهام املراجع يف إطار عناصر التنظيم املهين للمراجعة
  .املراجع اخلارجي املستقل فقط

اجع هو من ميارس مهنة مراجعة احلسابات، حيث تتمثل أن املر Howard F.Sttetler ويرى
مهمته يف الشهادة على صحة احلسابات وطابعها املقنع من حيث مطابقتها للمبادئ احملاسبية املقبولة 

جتماعي ملهنة املراجعة، كما أن عملية فحص احلسابات ، دون إمهال للطابع االقتصادي واالقبوال عاما
ومن خالل الشهادة على صحة احلسابات، فإن املراجع جيب أن يبين . قد تتوسع إىل جماالت أخرى

مدى تعبري الوثائق املقدمة بصدق عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة، وجيب أن يكون قادرا على تقييم أن 
  . 3القوائم املالية تترجم بشكل جيد واقع املؤسسة

د احلديث عن مهام احملاسب، حيث فإنه جيب احلديث عن مهمته بع ،ولتبيان مهام املراجع أكثر
أن احملاسب يقوم بعملية تسجيل وترتيب وتلخيص وجتميع البيانات اخلاصة باألحداث اإلقتصادية اليت 
تقوم ا املؤسسة بطريقة منهجية بغرض إنتاج معلومات مالية مالئمة الختاذ القرارات، وتكون هذه 

 متثل خمرجات احملاسبة متثل مدخالت بالنسبة املعلومات يف شكل قوائم مالية، هذه األخرية اليت
 للمراجعة، حيث يقوم املراجع بعملية إنتقادية وحتليلية هلا من خالل مجع وتقييم أدلة اإلثبات للتأكد من

                                                           
 .58 ص ،1998، حممد الفيومي، عوض لبيب، تطبيقات يف أصول املراجعة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية 1
 .27 ص، 2007 أمحد حممد نور وآخرون، دراسات متقدمة يف مراجعة احلسابات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 2

3 STETTLER H. F, Audit: Principes et méthodes générales, (Edition française : introduction, traduction et 
adaptation : JAEN RAFFEGEAU), Publi-union, Paris, 1977,  p. 13, 14. 
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حداث وتتمثل يف عدالة تعبري نتائج األ ،صحتها وتوصيل النتائج اليت تتأسس على أساس تلك األدلة
  . 1ق العملية احملاسبيةقتصادية اليت متت عن طرياال

أن املراجع هو نوع معين من احملاسبني تتركز مهمته  2حممد السيد سرايا.ويف هذا الصدد، يرى د
يف عملية الفحص واملراجعة والتدقيق، حيث يتحقق من صحة مزاعم شخص آخر وهو القائم على 

تمد على قواعد ومعايري وأسس منطقية جيب أن تعإنه إعداد القوائم املالية، وحىت تتم هذه املهام بكفاءة ف
  . وثابتة واليت حتدد مفهوم العملية والظروف اليت متارس فيها

فإن عمل احملاسب يؤدي إىل خلق قوائم مالية ومعلومات مالية أخرى مفيدة  ،وبصفة عامة
الثقة  للمؤسسة وأطراف أخرى، بينما عمل املراجع فال يؤدي إىل خلق املعلومات املالية، وإمنا يضفي

على تلك املعلومات وزيادة قيمتها عن طريق تقييمها بطريقة حتليلية إنتقادية وتوصيل نتائج ذلك التقييم 
  .يف شكل تقرير يبدي من خالله رأيه الفين احملايد حول القوائم املالية إىل األطراف املستخدمة هلا

  تعيني وإاء مهام املراجع يف الشركات .2-1-4
ا صحيحة قصد بتعيني امليراجع تفويضه مبهمة تتمثل يف مراجعة حسابات الشركة والتأكد من أ

ومنتظمة ومعدة طبقا ملبادئ احملاسبة املقبولة قبوال عاما، وأن القوائم املالية تعطي صورة صادقة لوضعية 
  .الشركة املالية ونتائج نشاطها

فإذا كانت مهمة ة املكلف ا، وفيما خيص طريقة تعيني املراجع، فإا ختتلف حسب نوع املهم
يعود للمسامهني أو املالك من خالل اجلمعية العامة باعتبار املراجع اخلارجي يعمل  هعيينمراجعة قانونية فت

وكيال عن املسامهني لرقابة أعمال اإلدارة، بينما إذا كانت املهمة تعاقدية فقد يقوم بذلك املسامهون أو 
  . خر له عالقة، وذلك حسب اهلدف من املهمةاملالك أو اإلدارة أو أي طرف آ

وعكس التعيني هو العزل، ويقصد به إاء مهام املراجع أو التخلي عن خدماته، واألصل أن من 
يقوم بالتعيني هو من يقوم بالعزل أو إاء املهام، كما قد يكون التخلي عن مهمة املراجعة مبحظ إرادة 

  .ستقالتهاة جتعله يقدم املراجع وذلك ألسباب شخصية أو موضوعي
ونظرا الستقالليته املطلقة عن الشركة، فإن القوانني يف خمتلف  ،وبالنسبة للمراجع اخلارجي

البلدان وكذلك التعليمات واللوائح الصادرة عن املنظمات املهنية وضعت شروطا لعزله كي ال متارس 
لدكتور هادي التميمي أن اإلستقاللية ويرى يف هذا الصدد ا. عليه الشركة ضغوطا تؤثر على استقالليته

  .3تعترب العمود الفقري ملمارسة مهنة املراجعة، وميكن القول أنه دون استقاللية تصبح املراجعة دون فائدة
                                                           

 .05، 04 أمني السيد أمحد لطفي، مراجعات خمتلفة ألغراض خمتلفة، مرجع سابق، ص.د 1
 .29، 28حممد السيد سرايا، أصول وقواعد املراجعة، مرجع سابق، ص .د 2
 .64 ص، 2004 هادي التميمي، مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعملية، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثانية،.د 3
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بعد  ستقالة املراجع ال تعين متلصه من مسؤولياته، حيث يتحمل املسؤولية الكاملةاونشري إىل أن 
  .ا خالل الفترة اليت قام فيها مبهمة املراجعة عن مجيع األعمال اليت قام استقالته

  أتعاب املراجع .2-1-5
 ،ما مؤسسة حسابات مراجعة بعملية قيامه نظري يتقاضاها اليت املبالغراجع امل أتعابيقصد ب

 للزمن وفقاً ذلك ويكون زبونه، ه وبنيبين يتم الذي تفاقاإل على بناًء األتعاب حجم حتديد يتم حيث
  . العمليات هذه وحجم املطلوبة اخلدمات ونوعراجعة امل عملية هستستغرق الذي

  :1وهي راجعةامل مهمة أتعاب حتديد عند عتباراإل بعني أخذها راجعامل على جيب أمور ةعد هناك
 ملراجعة؛ا عملية وتنفيذ لتخطيط املطلوب الوقت -
 مبهمة املراجعة؛ سيقومون الذين املساعدين أو راجعنيامل عدد -
  للمراجعة؛ اخلاضعة ةالشركا حجم -
 ؛هلا املصاحبة التعقيدات ودرجة املهمة صعوبة مدى -
 ؛األتعاب دفع على وقدرا راجعةامل حمل ةكالشر مسعة -
 ؛وشهرته راجعةامل مكتب حجم -
 ؛لعميلامن طرف  املطلوبة التقارير عدد -
 .متخصصة فاءاتكو خلربات حاجتها ومدى شركةال عمل طبيعة -

حظة أن املراجع اخلارجي املستقل تتحدد أتعابه وفقا لعدة ومن خالل ما سبق، ميكن مال
مؤشرات أمهها نوع املهمة من حيث هي قانونية أو تعاقدية، والوقت الالزم إلجنازها ودرجة تعقيدها، 

  .ويكون ذلك من خالل اإلتفاق بينه وبني اجلهة اليت عينته قبل اإلنطالق يف تأدية املهمة
ا املراجع يف حتديد أتعابه حسب نوع املهمة، ففي حالة املراجعة وختتلف اجلهة اليت يتفق معه

فإن اإلتفاق يكون بينه وبني املسامهني أو املالك ويكون من خالل اجلمعية العامة، بينما إذا  ،القانونية
عام و بينه وبني اإلدارة من خالل املدير الأ فقد يكون بينه وبني املسامهني أو املالك ،كانت املهمة تعاقدية

  . أو جملس اإلدارة
  
  
  
  

                                                           
 .84ص ، 2006، نشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىلالناحية النظرية، دار املسرية لل: غسان فالح املطارنة، تدقيق احلسابات املعاصر 1
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  :1وهي كالتايل ،راجعامل أتعابميكن أن تكون عليها  أشكال عدة هناك
مبلغ  كوني أن جيب ولكن للزيادة، قابل غري مبلغك مسبقاً حتدد اليت املبالغ وهي :الثابتة ألتعابا  -أ 

 )واخلرباء املساعدين( املوظفني وعدد مهمة املراجعة إلجناز املبذول والوقت اجلهد مع امتناسب تعاباأل
 .األتعاب دفع على العميل وقدرة

 أن وميكن ،مهمة املراجعة هتستغرق سوف الذي الوقت حسب األتعاب هذه حتدد :املتغرية األتعاب  - ب 
 .املراجعة عملية هاتستغرق عمل ساعة لكل األجر حيدد

 العميل مع التفاقكا مستقبلية، نتائج على قيمتها تتوقف اليت األتعاب وهي :الشرطية األتعاب   - ج 
  .املهنة وآلداب للقانون اخمالف األتعاب من النوع وهذا ،حاألربا من مئوية نسبة على

ما بلدان تضع سلّهناك طريقة حساب أتعاب املراجع ختتلف من بلد آلخر، ف أنواملالحظ 
بعني اإلعتبار لألتعاب يصدر عن السلطة التشريعية أو التنفيذية أو اهليئة املنظمة للمهنة، حيث يأخذه 

وحيترمه كل من املراجع والعميل يف حتديد قيمة األتعاب، ومن البلدان من تترك حرية حتديد األتعاب عن 
 .خمالفة معايري املراجعة ودستور أداب وسلوك املهنة عدمطريق التفاوض بني املراجع وعميله، بشرط 

  مسؤوليات املراجع .2-1-6
  :مدنية، جزائية وانضباطية: إىل ثالثة أشكال وهي املراجعاتق املسؤوليات اليت تقع على ع تقسم

  املسؤولية املدنية .2-1-6-1
ال م فقط املسامهني واألسواق املالية اليت تتداول فيها األسهم بطريقة قانونية، املراجع إن مهمة 

ة، سواء ألم ببل م وبدرجات خمتلفة العديد من األشخاص الذين لديهم مصلحة مع املؤسسة املراقَ
م تربطهم عالقات اقتصادية معها كاملستثمرين والبنوك  رين واألجراء، أويعملون بداخلها كاملسيأل

أن يبذل العناية املهنية الالزمة يف تأدية مهامه، ويف  املراجعإن كل هؤالء ينتظرون من . إخل...نيوالدائن
يف طلب التعويض عن الضرر الذي قد ينتج عن ذلك  فإم هلم احلق ،م يبذل هذه العناية املهنيةلـحالة 

  . 2أمام مسؤولية مدنية املراجعواضعني بذلك 
   :3جيب أن تتوفر ثالثة عناصر وهياحلسابات  مراجعاملدنية على ولكي تقوم املسؤولية 

  ؛حصول إمهال وتقصري من جانب مراجع احلسابات يف أداء واجباته املهنية -

                                                           
، األردنية العامة املسامهة تكااخلارجي للشر التدقيق فاعلية حتسني متطلبات توفري على التدقيق مكاتب حرص مدى، اجلعافره حممد مفلح حممد 1

 .40 ص، 2008 ، األردن،العليا للدراسات األوسط الشرق جامعةرسالة ماجستري غري منشورة، 
2 Antoine MERCIER, Philippe MERLE, Audit et commissariat aux comptes: guide de l'auditeur et de l'audité, 
éditions Francis Lefebvre, Paris, 2009/2010, p. 269. 

ييم األداء مراقبة اخلطط ومتابعة يوسف حممود جربوع، مدى مسؤولية مراجع احلسابات اخلارجي املستقل عن قياس الكفاءة والفعالية وتق.د 3
 .05ص، 2003 حزيران/16 تنفيذها يف املشروعات حتت املراجعة، نشرية إلكترونية شهرية صادرة عن امع العريب للمحاسبني القانونيني، العدد
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  ؛ة إمهال وتقصري مراجع احلساباتأصاب الغري نتيج وقوع ضرر -
 .الذي حلق بالغري وبني إمهال وتقصري املراجع وعالقة سببية بني الضرر -

ملزم بتوفري ) ةقانوني مراجعة(احلسابات أثناء تأدية مهمة عادية مراجع أن العام هو إن املبدأ 
  :1الوسائل دون النتائج، وبالتايل فإن عميله جيب أن يثبت

  احلسابات،  مراجعمن  (la faute intentionnelle) إما اخلطأ العمدي -
م إال من خالل مقارنة وهذا ال ميكن أن يقي: احلسابات مراجعمن  (la négligence) وإما التقصري -

 les diligences) وما جيب أن يقوم به أخذا بعني االعتبار االجتهادات العادية املراجعقام به  ما

normales) نيةوفقا للمعايري امله. 
أكيدا  جيب أن يكون الذي ميكن أن ينتج عن تقصري أو إمهال املراجع، فإنه وفيما خيص الضرر

  .2ومباشرا وفيه تعديا على حق مكتسب
الغري، كأن يستثمر شخص أمواله  خسارة مالية يتعرض هلا العميل أو إن الضرر يف الغالب هو

دون  (l'image fidèle) هلاصادقة لصورة الصادق على ااملراجع يف شركة قبل تصفيتها على أساس أن 
كما جيب على املتضرر أن يثبت العالقة السببية بني اخلطأ  .ستغالل الشركةاأي مالحظة عن استمرارية 

والضرر، هذه العالقة بصفة عامة تنشأ عندما يكون تنفيذ االجتهادات العادية سوف مينع حدوث 
احلسابات هي أصل الضرر املتحمل من طرف املوردين ع ملراجفمثال نقص الرقابات الالزمة  ،الضرر

  .الذين مل جيددوا عقودهم مع الشركة بسبب وضعيتها املالية
أداء مهمة معينة  املراجع، يكون هناك خطأ عندما ال يتوىل راجعةومن وجهة نظر املؤسسة حمل امل

 فاية الرقابة اليت مارسها أوعدم ك عندما يتخلى على إحدى التزاماته مثل غياب أو على أكمل وجه، أو
  .املسامهني جلمعيةعدم كشف بعض احلقائق املتعلقة بأعمال الغش والتالعبات 

أن مراجع احلسابات ليس من واجبه اكتشاف مجيع األخطاء   Daniel BATUDEويرى
ذل واملخالفات اليت يكون هلا تأثريا مباشرا على احلسابات اليت يشهد على صحتها، ولكن من واجبه ب

  .3املنصوص عليها يف املعايري املهنية واالجتهاداتالعناية املهنية 
  املسؤولية اجلزائية .2-1-6-2

احلسابات على اجلانب املايل للمؤسسة فقط واخلدمات اليت يقدمها هلا،  مراجعال تقتصر مهمة 
لقانون األخالقيات  االمتثالاحلياة االقتصادية، ضامنا بذلك  (moralisation)بل يساهم أيضا يف أخلقة 

 التايلاحلسابات له دور ضمان املصلحة العامة، وب مراجعوبذلك فإن  ،وتشجيع شفافية املعلومة املالية
                                                           

1 Alain MIKOL, Audit financier et commissariat aux comptes, 3ème édition, e-theque, Lille, 2003, p. 125. 
2 Ibid, p. 126. 
3 Daniel BATUDE, l’audit comptable et financier, Nathan, Paris, 1997, p. 105. 
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الذي خيالف القوانني يف حد ذاته، فإنه يقع على عاتقه  الذي يتغافل عن أداء هذا الدور أو املراجعفإن 
  .  1نوع من املسؤوليةمسؤولية جزائية ويتحمل العقوبات املرتبطة ذا ال

النصب، : كغريه من األشخاص ميكن أن يرتكب جرمية جنائية يف القانون العام مثل املراجعإن 
خيانة األمانة، خمالفة تشريع العمل بصفته رب عمل، خمالفة التشريع الضرييب بصفته متعامل اقتصادي 

ؤولية جزائية هي ليست خاصة هذه الوضعيات اليت تنشأ عنها مس إخل،...خاضع للضرائب والرسوم 
قد ترتكب ويعاقب عليها القانون  املراجعةوهناك خمالفات أخرى خاصة مبهنة  املراجعة،فقط مبهنة 

  .2احلسابات مراجعغري الشرعي لصفة  كاالستعمالاجلنائي 
 هذه  ميكن احلديث عن، فإنه الاحلساباتملراجع العوامل املكونة للمسؤولية اجلزائية وفيما خيص 
  :3عناصر رئيسية وهي ثالثةاملسؤولية إال بتوفر 

  .حيث ال ميكن لفعل أن يكون خمالفة إال بوجود نص قانوين: العنصر القانوين -
  .جيب أن يكون الفعل قد أجنز فعال: العنصر املادي -
  .جيب أن حيدث اخلطأ عمدا وبشكل مفترض: العنصر األخالقي -

  )التأديبية( نضباطيةاملسؤولية اال .2-1-6-3
مها قوانني ومراسيم تنص على احلسابات هي يف الواقع ويف مجيع الدول تنظّ مراجعإن مهمة 

أحكام خاصة ذه املهنة وتضع الواجبات املهنية اخلاصة ا، كما متارس هذه املهنة حتت سلطة هيئة 
نني املنظمة للمهنة من خمالفة أعضاء املهنة للقوا االنضباطيةوتنشأ املسؤولية . معينة هلا نظامها الداخلي

هذه اهليئة اليت تضع عقوبات تأديبية  ،والواجبات املهنية والنظام الداخلي للهيئة اليت يعملون حتت سلطتها
  . للمخالفني حسب درجة خطورة املخالفة املرتكبة وتسهر على تنفيذها

عن  خيتلف نضباطي هدفه الدفاع عن مصلحة عامة مهنية وشرف املهنة، وهوإن العمل اال 
  :4العمل اجلنائي واملدين، وهذا يدل على أنه

- احلسابات خبطأ انضباطي عن عمل معني على الرغم من أنه مل يدان عليه  مراجعتهم ميكن أن ي
 ؛مدنيا سواء جزائيا أو

  
  

                                                           
1 Antoine MERCIER, Philippe MERLE, op.cit,  p. 269. 

مهنة التدقيق يف : الوطين الثامن حولدراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس واملغرب، امللتقى : حمافظ احلسابات بني املهام واملسؤولياتشريقي عمر،  2
   .2010 أكتوبر 12- 11 الواقع واآلفاق، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سكيكدة، يومي -اجلزائر 

3 Alain MIKOL, op.cit, p. 119. 
 .غرب، مرجع سابقدراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس وامل: شريقي عمر، حمافظ احلسابات بني املهام واملسؤوليات 4
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- مدنيا على املستوى االنضباطي على نفس العمل الذي أدين عليه جزائيا أواملراجع دان ميكن أن ي . 
  :1واسع نوعا ما ألنه يشملفهو  (la faute disciplinaire)نضباطي طاق اخلطأ االنوفيما خيص 

  ؛كل خمالفة للقوانني والتنظيمات والقواعد املهنية -
 ؛كل تقصري مهم -
 .املراجعةكان ال يرتبط مباشرة مبمارسة مهنة  كل عمل خمالف لألمانة والشرف، حىت ولو -
  :وليات الثالث اليت يتحملها املراجع مبناسبة ممارسته للمهنةيوضح لنا الفرق بني املسؤ املوايل شكلوال

  .الفرق بني األشكال الثالثة ملسؤوليات املراجع ):1-2(الشكل رقم 
 
 
 

    
  
  
  
  

دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس : شريقي عمر، حمافظ احلسابات بني املهام واملسؤوليات: املصدر
قتصادية الواقع واآلفاق، كلية العلوم اال - مهنة التدقيق يف اجلزائر : من حولا، امللتقى الوطين الثواملغرب

  .2010أكتوبر  12-11وعلوم التسيري، جامعة سكيكدة، يومي 
املراجع مبناسبة ممارسته ملهنة املراجعة يواجه ن مما سبق ومن خالل الشكل أعاله، يتضح لنا أ

تنفيذ كل وانضباطية، ويكمن الفرق بني هذه األنواع أن  مدنية، جزائية: ثالثة أنواع من املسؤولية وهي
تصرف نتيجة قيامه ب احلساباتمراجع نضباطية يهدف إىل معاقبة من املسؤولية اجلزائية واملسؤولية اال

للمؤسسة أو األطراف خاطئ، لكن تنفيذ املسؤولية املدنية يهدف إىل تعويض الضرر املتسبب فيه بالنسبة 
ة، كما أن تعرض املراجع ملسؤولية معينة نتيجة تصرف خاطئ قام به ال يقصي األخرى ذات املصلح

  .إمكانية حتمله نوع آخر من املسؤولية نتيجة لذلك التصرف
  
  

                                                           
1 Nacer-eddine SADI & Ali MAZOUZ, La pratique du commissariat aux comptes en Algérie, tome 1, SNC, 
Alger, 1993,  p. 88. 

  :مسؤوليات املراجع
  أشكال 03

  :جزائية
 السجن والغرامة املالية

  :مدنية
تعويض األشخاص املتضررين 

 من رأي املراجع
 

  :إنضباطية
عقوبة تأديبية من طرف دائرة 

  التأديب
 

 خرىعدم إقصاء مسؤوليات أل
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  اهليآت أو اجلمعيات املهنية املنظمة ملهنة املراجعة .2-2
سني للمهنة تنظيم من املمار: "اهليئة أو اجلمعية املهنية على أا Robert K.Merton1 يعرف

ميكنهم من خالله احلكم على الكفاءة املهنية النسبية لبعضهم البعض، وميكن من خالله القيام ببعض 
القيام ا إذا كان كل منهم يعمل بصفة مستقلة عن  الوظائف اإلجتماعية اليت ال ميكن للممارسني

 ."اآلخرين
 املهنة جمتمع خدمة على تقوماليت  اتاجلمعي تلك: "وتعرف اجلمعيات املهنية للمراجعة على أا

 خالل من راجعنيامل مهارات تنمية على وتقوم ،علميةال ندواتال وإقامة الدورية النشرات إصدارو الواحد
 .2"خارجية أطراف أي جتاه ومحايتهم للمهنيني العون تقدمي على كما تعمل ،املهنة يف جديد كل جلب

نتظم اوجود مهنة إالّ إذا  احلديث عن أنه ال ميكن ،يرى الباحثون يف جمال املهن احلرةو
والتعاون  التضافراملقدرة والرغبة على  أعضائهار لدى يف مجعيات أو تنظيمات مهنية وتوفَّ هلا املمارسون

  .3من خالل هذه اجلمعيات
  :4وتقوم اجلمعيات املهنية يف إطار تنظيم املهنة بالعديد من الوظائف نلخصها يف اآليت

م وينظّ ،م عالقة عضو املهنة بالعمالء والزمالء واتمعتور باألخالقيات املهنية ينظّوضع دس -
  تأديب اخلارجني على قواعد السلوك املهين السليم؛

وضع معايري حمددة لدخول املهنة من حيث املؤهالت العلمية واملهارات الالزمة، ووضع معايري  -
  املهنية وإلزام األعضاء باتباعها؛ ةللممارس

املساعدة يف تأهيل األعضاء للعمل بالكفاءة املهنية الواجبة من خالل وضع برامج لتعليم وتدريب  -
  األعضاء وقياس أدائهم واستمرار عملية التعليم املهين بعد حصول العضو عل حق ممارسة املهنة؛

ر تدعيم جمال الدراسة وذلك بإجراء األحباث والدراسات وعقد املؤمترات واحملاضرات وإصدا -
الكتب والدوريات واملنشورات، حيث من خالل هذه الوسائل ميكن للهيئة املهنية نشر املعرفة بني 

  أعضاء املهنة وإعالمهم بأحدث التطورات احلاصلة يف اال املهين؛
العمل كمجموعات ضغط مباشرة يف صياغة القوانني والسياسات اليت تؤثر يف املهنة، وتنظيم  -

  ت واهليآت احلكومية واجلمعيات املهنية يف الداخل واخلارج؛عالقاا مبختلف اجلها

                                                           
 .20 عوض لبيب فتح اهللا منصور الذيب، مرجع سابق، ص 1
 .30 ، مرجع سابق، صاجلعافره حممد مفلح حممد 2
 .122 ص بن خيلف أمال، مرجع سابق، 3
 .21، 20 عوض لبيب فتح اهللا منصور الذيب، مرجع سابق، ص 4
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تعزيز املكانة املهنية لألعضاء داخل املهنة واتمع ككل، وذلك مبنح التأييد القانوين واملعنوي  -
موعات الوظيفية األخرى اليت قد حتاول االعتداء  ماملهين ومحايته ميف أداء دوره مملساعدمن ا

  .املهين معلى نطاق اختصاصه
ويتضح مما سبق، أنه ميكن إطالق مصطلح مجعية أو هيئة مهنية على أي تنظيم يضم فئة معينة 

ودف بصفة أساسية ومباشرة إىل تنظيم وتطوير وحتسني املمارسة املهنية لتلك  ،متارس نفس املهنة احلرة
يترك املهنة تتطور، وهي اليت تضع كما ميكن القول أن اجلمعية أو اهليئة املهنية هي الفضاء الذي  .املهنة

ج التعليم م اخلدمات اليت ال ميكن ألعضاء املهنة احلصول عليها من مصدر آخر مثل برامالربامج وتقد
صاغ فيه القوانني والسياسات اليت تؤثر يف املهنة تستشارات، وهي امليدان الذي والتدريب واألحباث واال

وشرف املهنة والدفاع عن مصاحلهم تنظيم سلوكهم با أا تقوم وبالتايل م مجيع أعضاء املهنة، كم
  .بصفة عامة
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  معايري املراجعة .2-3
أن اهلدف الرئيسي  اخلاص بالتأصيل العلمي للمراجعة،لقد رأينا من خالل الفصل األول 

ثيل املركز املايل هو إبداء رأي فين حمايد حول مدى عدالة وصدق القوائم املالية يف مت ةللمراجع
ومن أجل تقليل درجة التفاوت يف املمارسات املهنية من قبل املراجعني وتوحيد مهنة  ،للمؤسسة

من  لري أو قواعد يسترشد ا املراجعون وحتافظ على مستوى عاـاملراجعة، كان البد من وضع معاي
  .األداء املهين
ت مهنية حملية آمتعارف عليها تصدرها هيعلى معايري تعتمد  هنمهنة املراجعة كغريها من املف

، هذه املعايري تنعكس يف اإلجراءات املتبعة يف آتودولية وتلقى القبول العام من طرف أعضاء هذه اهلي
كما أن وجود هذه املعايري يعترب من املقومات األساسية لنجاح وتطور مهنة  ،القيام مبهمة املراجعة

اإلطار العام الذي من خالله يقوم املراجع بعمله، وأن خمالفته هلا يعرضه تشكل معايري املراجعة و. املراجعة
باعها كلها، وإذا حدث واحنرف عنها أي أنه ملزم بات ،ت املختصةآللمسؤولية واملساءلة من قبل اهلي

  .فيجب عليه أن يربر ذلك، وال ختضع هذه املعايري للحكم الشخصي للمراجع وهذا عكس اإلجراءات
ناول معايري املراجعة املتعارف عليها وفقا للتقسيم الذي جاءت به املعايري األمريكية يف وسوف نت

املعايري العامة واليت ختص شخص املراجع، معايري العمل امليداين أو املعايري : ثالث جمموعات رئيسية وهي
  .اإلجرائية، وأخريا معايري إعداد التقرير

  املعايري العامة للمراجعة. 2-3-1
سمى كذلك باملعايري الشخصية، حيث تتعلق بشخصية وتأهيل املراجع وعالقتها بنوعية أدائه، وت

وتعترب شخصية ألا تنص على الصفات الشخصية اليت جيب أن يتحلى ا املراجع، وتوصف بأا عامة 
   .ورة مالئمةمرغوبة يف املراجع ملقابلة معايري العمل امليداين وإعداد تقريره بص الكوا متثل خصائص

   ستقالل وحياد املراجعإ .2-3-1-1
جيب على املراجع أن حيافظ على استقالليته الذهنية الفعلية : "ينص معيار اإلستقالل على أنه

  .1"والظاهرية يف كل األمور املتعلقة بعملية املراجعة
راجعة وتقييم يعرف اإلستقالل بأنه وجهة نظر غري متحيزة للمراجع من خالل أداء إختبارات امل

ومييز يف الواقع بني . النتائج وإصدار التقرير لتحقيق ثقة مستخدمي القوائم املالية يف هذا اإلستقالل
  : 2لالستقاللمفهومني 

                                                           
1 STETTLER Howard F, op.cit., p. 62. 

 .23، 22 ، صمرجع سابق، حممد مفلح حممد اجلعافره 2
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 وهي احلالة العقلية اليت تتيح للمدقق تقدمي رأي دون أن يتأثر ):الذهين(ستقالل العقلي اإل  -أ 
ه املهين، وتباملؤثرات اليت تكموالتشكك املهين املوضوعية ةارسممتصرف برتاهة والتيح له ضعف ح. 

ظهره بأنه يف وضع يؤثر تويقضي بأن يتجنب املدقق احلقائق والظروف اليت  :ستقالل الظاهرياإل  - ب 
إبداء الرأي حول  عندمن نزاهته وموضوعيته  ومبا تقلل ،على حياده واستقالله من وجهة نظر الغري

  .البيانات املالية
إلستقالل الظاهري كذلك وجود قواعد قانونية وأعراف مهنية تضمن عدم سيطرة إدارة ويعين ا

أو وجود  ∗املؤسسة على املراجع وعدم ربط مصلحة ا، أي عدم وجود مصلحة مباشرة أو غري مباشرة
  .  1عالقات محيمة مع اإلدارة، أو مبعىن آخر ثقة مستخدمي القوائم املالية يف هذا اإلستقالل

على مدى استقالل املراجع، حددت دراسة جلمعية احملاسبة األمريكية أبعادا ثالثة  وللحكم
اإلستقالل عند وضع برنامج املراجعة، اإلستقالل عند قيام الفحص واإلستقالل عند إعداد : وهي

  .2التقرير
إىل حد  تنبع أمهية هذا املعيار من أن الثقة اليت تعطى لرأي املراجع حول القوائم املالية تعتمدو

كبري على مدى استقالله وحياده أثناء تأدية مهامه وإبداء رأيه الفين، لذلك فإنه من الضروري أن يثق 
الغري يف حياده واستقالله، وبالتايل على املراجع أن يبتعد عن كل املواقف اليت قد تؤثر على استقالله 

من املهم ملهنة املراجعة أن حيتفظ ومنه التأثري على ثقة اجلمهور يف الرأي الذي يصدره، حيث أنه 
اجلمهور بالثقة يف حياد املراجع، وقد تزول هذه الثقة إذا ما ظهر دليل على أن احلياد غري متوفر أو 

  .3لوجود ظروف يعتقد مستخدمي القوائم املالية أا من احملتمل أن تؤثر على حياد املراجع
خري يقوم بفحص حسابات شركة معينة تطلبه وتظهر أمهية استقالل املراجع  يف كون أن هذا األ

 ،مقابل ذلك، يف حني يستفيد من تقرير املراجع العديد من األطراف منهم املستثمرون اوتدفع له أتعاب
وغريهم ممن يستفيدون من هذا التقرير واستخدامه  …املوردون وإدارة الضرائب  املسامهون، البنوك،

ة هؤالء يف الرأي الذي يبديه املراجع يف تقريره النهائي حول القوائم املالية أثناء اختاذ قرارام، وبالتايل ثق
لشركة ما تعتمد إىل حد كبري على مدى استقالله وحياده أثناء قيامه مبهمته، فهذا االستقالل يعترب من 

  . األمور اهلامة لنجاح مهنة املراجعة

                                                           
، كما جيب أال يكون معىن ذلك، أن ال يكون مراجع احلسابات مسامها يف الشركة اليت يراقب حساباا أو يكون أحد مورديها أو أحد عمالئها ∗

  .   أقاربه خاصة إخوته وفروعه من العاملني بالشركة، أي ال يكون له أي مصلحة مادية مباشرة أو غري مباشرة مع عميله
 .63 ص، 2005 أمحد حلمي مجعة، املدخل إىل التدقيق احلديث، الطبعة الثانية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1

  .41 مرجع سابق، ص غسان فالح املطارنة،  2
  .169 ، ص)ت.د( ،مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية ،أمحد نور، الرقابة ومراجعة احلسابات.عبد الفتاح الصحن، د.د 3
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 باالستقالليةقاعدة تتعلق ) 03(رقم  يف التعليمة )IFAC(حتاد الدويل للمحاسبني وقد نشر اإل
حمددا بذلك أنه على املراجع أن يتحلّى بالرتاهة والصدق أثناء تأدية مهمته، وجيب أن يكون عادال وأن 
يكون حرا يف حتديد نطاق مهمته،كما جيب أن حيافظ على موقف حياده وعدم احنيازه، وأن ال يترك 

  . 1حل شخصية يف الشركةاال لكي ينظر إليه على أساس أن له مصا
أمهية كبرية يف له  ،ستقالل املراجع حبديه يف احلقيقة واملظهراومن خالل ما تقدم، يظهر أن 

ت املهنية املختصة إجراءات يآحمافظة مهنة املراجعة على دورها يف اتمع، كما حددت املنظّمات واهل
ا، كما تطرقت إىل مسؤولياته وحقوقه،  تعيني وعزل املراجع وحتديد أتعابه حسب القوانني املعمول

  .كأداة للضغط على املراجع وبالتايل فقدان استقالليته كل هذا  دف عدم ترك هذه اجلوانبو
  كفاءة املراجع .2-3-1-2

 ينيضرور باعتبارمهاالعملي التأهيل يقصد ذا املعيار أن يتوفر املراجع على التأهيل العلمي و
تظهر أمهية هذا املعيار يف وجود أطراف خارجية تعتمد على رأي املراجع يف ، ومبهمة املراجعةللقيام 

مما يؤدي إىل ضرورة توفر ثقة تلك األطراف يف حياده وكفاءته، وال تتحقق  شركاتالقوائم املالية لل
رأيه يف  ستقالل عند إبداءهذه الثقة إالّ إذا توفرت شروط التأهيل العلمي والعملي هلذا املراجع، وتوفر اإل

  . 2القوائم املالية حمل املراجعة 
  التأهيل العلمي   :أوال

يقصد بالتأهيل العلمي ضرورة حصول املراجع على قدر كاف من املعرفة يف جمال احملاسبة 
واملراجعة، ويتضمن معرفة املبادئ احملاسبية ومعايري املراجعة املتعارف عليها، ويتم احلصول على هذا 

الدراسة يف املعاهد والكليات اليت تقدم تكوينا يف اال احملاسيب واملايل واملتوج بشهادة التأهيل من خالل 
ملمارسة مهنة املراجعة، وال يقتصر التأهيل العلمي على اجلوانب  اجامعية، هذه األخرية تعترب شرط

  .  3فيذ مهامهاحملاسبية واملالية فقط، ولكن يشمل بعض جوانب املعرفة األخرى اليت تساعده على تن
ومع التطور التكنولوجي املستمر واستعمال أجهزة احلاسوب يف معاجلة البيانات، فإنه على 
املراجع عدم إمهال إجراءات ومفاهيم املعاجلة اآللية للبيانات، حيث أصبحت متثل جانبا مكمال للنظام 

  . 4م فيهااحملاسيب وأصبحت تدخل يف إطار التأهيل العلمي للمراجع ال بد أن يتحك
  

                                                           
1  ATH guides, Audit financier: guide pour l’audit de l’information financière des entreprises et organisations, 

Clet, Paris, 2ème édition, 1987, p. 44. 
  . 62 عبد اهللا هالل، مرجع سابق، ص.حممد مسري الصبان، د.د 2
  .63 سابق، صالرجع نفس امل 3
  .68 كمال خليفة أبو زيد، مرجع سابق، ص.عبد الفتاح حممد الصحن، د.د  4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 

63 

  التأهيل العملي  :ثانيا
 يقصد بالتأهيل العملي أنه باإلضافة إىل املعارف واملعلومات املكتسبة خالل مرحلة التكوين

لتحقيق شروط التأهيل العلمي، فإنه البد على املرشح ملمارسة مهنة املراجعة قضاء فترة للتدريب  النظري
 مزاولة املهنة، وأن من مسؤولية املراجع أن حييط املتدرب املهين يف إحدى مكاتب املراجعة قبل البدء يف

  .بعنايته وإشرافه وتقدمي املساعدة له خالل فترة التدريب
تتخطى املعرفة والتعليم، إذ جيب أن  اله أبعاد ويرى بعض الكتاب أن النجاح يف مهنة املراجعة

ة، وبالتايل فإن القدرات واخلربة املهنية يكون املراجع قادرا على جتسيد معارفه أثناء املراجعة الفعلي
تكتسب خالل املمارسة امليدانية، وبذلك فإن هذا املعيار يطبق على أساس متكامل معترفا بالعالقة 

  .1املتداخلة بني التأهيل العلمي والتأهيل العملي
املراجع كما جيب على املراجع اخلارجي أن يتأكد من التأهيل العلمي واخلربة املهنية لكل من 

، وذلك من خالل دراسة ما يف حالة استخدام أعماهلمااملختص يف جمال معني الداخلي واخلبري املهين 
  .لديهما من شهادات وخربة عملية

ويف دراسة قام ا الدكتور سرور عمار على عينة من اخلرباء احملاسبني يف تونس ملعرفة نظرم 
املراجع الكفء هو الذي يكون قادرا على : "اسبني املستجوبنيإىل كفاءة املراجع، يقول أحد اخلرباء احمل

  .2"مواجهة الصعوبات ومستعدا إلجياد حلول هلا يف إطار ممارسته للمهنة
حيث أن  ،ومن خالل ما تقدم، يظهر أن للكفاءة املهنية أمهية كربى يف ممارسة مهنـة املراجعة

يف قبول  شرطاختبار التأهيلي على مستوى، ويبقى االوخربة مهنية على أ اعلمي هذه املهنة تتطلب تأهيال
  . مزاولة املهنة

نظرية اكتساب املهارات يف ميدان  1993 سنة  (BEDRDJ.J & CHI.M.T.H)وقد طبقا
املراجعة، وذلك لتبيان مراحل اكتساب املعرفة املتخصصة يف املراجعة واالستراتيجيات املتبعة يف ذلك، 

  :راجع الكفء وغري الكفء، ونوضح ذلك من خالل الشكل التايلوبالتايل التفريق بني امل
 
 
 
 
 

                                                           
  .68نفس املرجع السابق، ص  1

2 Sourour AMMAR, op.cit. 
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  .تطبيق نظرية اكتساب املهارات يف ميدان املراجعة): 2-2(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Source : Sourour AMMAR, La compétence de l’auditeur comptable vue par les 
experts comptables, 27ème congrès de l’association francophone de comptabilité, 
« comptabilité, contrôle, audit et institution(s) », Tunis, 10-11-12 Mai 2006. 

يالحظ من خالل الشكل أعاله، أن املمارسة هي املفتاح للوصول إىل الكفاءة، ولكن املمارسة 
فس الوقت، وأن اكتفاء املراجع لوحدها غري كافية، بل تقتضي معارف كاشفة ومعارف إجرائية يف ن

باملعارف الكاشفة فقط أي املعارف النظرية سوف لن جيعله مراجعا ذو كفاءة، وجيب عليه أن حيصل 
على املعارف اإلجرائية، وهي اليت تكتسب يف امليدان أو من خالل التدريب العملي، وأن جتميعه 

، وبالتايل القدرة على إبداء احلكم املهين على نتاجاالستللمعارف النظرية والعملية هو ما جيعله قادرا على 
مدى صحة وانتظامية القوائم املالية ومدى تعبريها عن الوضعية الصادقة لوضعية املؤسسة ومركزها املايل 

  .ونتائج نشاطها
  بذل العناية املهنية الالزمة .2-3-1-3

عديد من األطراف، فباإلضافة تربز أمهيـة هذا املعيار من كون خدمات املراجع يعتمد عليها ال
فإنه جيب على  ،إىل اهتمام األطراف املعنية بتكوين املراجع وخربته املهنية واستقالله أثناء أدائه لعمله

  .املراجع أن يثبت عناية مهنية الزمة ومهارة خاصة يف تنفيذه لعملية املراجعة
معني، هذا املستوى تتحكم فيه العديد  لتزام املراجع مبستوى أداءاويقصد بالعناية املهنية الالزمة 

من العوامل منها التشريعات والقوانني اليت حتدد املسؤولية القانونية واليت متثل احلد األدىن من العناية 

  املمارسة
عدد، صف وصعوبة مهام 

  املراجعة
 شخص

 مرحلة كاشفة

 ستنتاجيةاإستراتيجية 

 مرحلة إجرائية

 غري كفء

 ستقرائيةاإستراتيجية 

 كفء

 عملية جتميع املعارف
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ت املهنية املختصة من معايري يلتزم ا املراجع للمحافظة على آباإلضافة إىل ما تصدره اهلي ،املطلوبة
يعتمد يف حتديد مفهوم العناية املهنية على مسؤولية املراجع أمام القوائم املالية و. مستوى مميز من األداء

  .1واألخطاء اليت يكتشفها واليت ال يكتشفها وعلى اخلربة املهنية املطلوبة منه 
ومن مميزات العناية املهنية الالزمة، أن يتحمل كل شخص يقدم خربته للغري ضرورة استخدام 

يف أداء وظيفته، حيث تستلزم العناية الالزمة مراجعة انتقادية لكل مستوى من  كل ما لديه من مهارة
وبذلك فإن مفهوم بذل  .مستويات اإلشراف على العمل الذي يتم واألحكام اليت يقررها املساعدون

العناية املهنية الالزمة، من جهة يفرض مستوى من مسؤولية األداء جيب حتقيقه بواسطة كل األشخاص 
يني بتحقيق معايري العمل امليداين ومعايري إعداد التقرير، ومن جهة أخرى يعترف أن املراجع كأي املعن

إنسان آخر ليس معصوما من اخلطأ يف احلكم فهو يؤدي خدمته بكل إخالص وأمانة ولكنه قد خيطئ، 
   .2فهو مسؤول أمام عميله وأمام اجلمهور عن اإلمهال وعدم اإلخالص واألمانة 

ر اإلشارة إىل أن املراجع ملزم بأن يبذل العناية الالزمة يف أداء مهمته، الشيء الذي كما جتد
  .جيعله يفرض على مساعديه بذل هذه العناية،كما يتحقّق بأن عمل املراجع الداخلي قد مت بعناية

ومما سبق، يتضح أن هلذا املعيار أمهية كبرية يف زيادة ثقة اجلمهور يف رأي املراجع وتقريره 
راجعة املالنهائي، حيث يعترب معيار بذل العناية املهنية مع معيار االستقالل والكفاءة من أهم معايري 

  .سوف يؤثر على معايري العمل امليداين ومعايري إعداد التقرير ااملتعارف عليها، وأي خلل فيه
   معايري العمل امليداين .2-3-2

وتعترب حمددة بدرجة أكرب من املعايري العامة، فهي  وتتعلق هذه املعايري بتخطيط وتنفيذ املراجعة،
تقدم إرشادات للمراجع بصدد جتميع األدلة اليت تؤيد رأيه واليت حيصل عليها من فحص أرصدة القوائم 

  .      3املالية والعمليات املالية اليت تنتج عنها هذه األرصدة
  م على املساعدينالتخطيط السليم ملهمة املراجعة واإلشراف املالئ .2-3-2-1

ينص هذا املعيار على أنه جيب أن خيطّط العمل بدرجة كافية، وجيب مباشرة اإلشراف الصحيح 
على املساعدين يف حالة وجودهم، كما يتضمن التخطيط الكايف للمراجعة خصائص معينة مثل تكييف 

  .4تب املراجعةظروف العمل، حتديد االحتياجات من األفراد، واالستفادة الكفأة من موارد مك
  

                                                           
  .82 ص ،1998 ،األسس العلمية والعملية ملراجعة احلسابات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية هالل، عبد اهللا. حممد مسري الصبان، د. د 1
  .  57 ص وليم توماس، أمرسن هنكي، مرجع سابق،  2
 .45، 44، ص 2002/2003 عوض لبيب فتح اهللا الديب، أمحد حممد كامل سامل، أصول املراجعة احلديثة، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 3
 .76ص ، 1991 املراجعة علما وعمال، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية،كمال خليفة أبو زيد، . عبد الفتاح حممد الصحن، د. د 4
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وبذلك فإنه يتعين على املراجع أن يعد خطة مالئمة لتنفيذ عملية املراجعة، ويطلق أعضاء املهنة 
هو خطة مكتوبة لتنفيذ إجراءات املراجعة، ويتضمن  األخري، هذا "برنامج املراجعة" إسمعلى هذه اخلطة 

لك، مع مراعاة أن يتصف الربنامج عادة حتديد الدفاتر والسجالت الواجب فحصها والوقت احملدد لذ
  .1حيث أن اهلدف األساسي هو إجراء فحص سليم وليس استكمال برنامج املراجعة فقط  ،باملرونة

  التخطيط السليم ملهمة املراجعة :أوال
يعترب التخطيط ملهمة املراجعة أو ختطيط برنامج املراجعة من اخلطوات اهلامة يف عملية املراجعة، 

خطيط السليم على التأكد من أن اإلجراءات أو االختبارات اهلامة قد نالت العناية حيث يساعد الت
املناسبة، وأن املشاكل املتوقعة قد مت حتديدها، وأن تنفيذ اإلجراءات يتم يف الوقت املناسب، كما يساعد 

. آخرين ستعمال الكفء للمساعدين، والتنسيق مع األعمال املنفّذة بواسطة مراجعنيالتخطيط على اال
حتاد الدويل للمحاسبني موضوع التخطيط ملهمة املراجعة مبعيار ونظرا ألمهية هذا املعيار، فقد خص اإل

خاص، باإلضافة إىل اإلشارة لعملية التخطيط يف معايري أخرى من خالل بعض الفقرات، وميكن عرض 
  : 2مكونات هذا املعيار كما يلي

  ؛بادئ األساسية اليت حتكم املسؤولية املهنية للمراجعيعترب التخطيط لعملية املراجعة من امل •
  ؛بالقيام مبراجعة فعالة له جيب أن خيطط املراجع عمله بطريقة تسمح •
  ؛جيب أن يركّز وضع خططه على معرفته بأعمال ونشاطات الزبون •
  :جيب أن تتضمن عملية التخطيط املراحل التالية •

  ،يف الرقابة الداخليةدراسة النظام احملاسيب واإلجراءات املتبعة  -
  ،تقييم مدى االعتماد على نظام الرقابة الداخلية -
  ،حتديد طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات املراجعة اليت سيتم تنفيذها -
  ؛تنسيق مجيع األعمال اليت سيتم تنفيذها -

    ؛جيب أن تراجع اخلطط وتعدل حسب الضرورة اليت تقتضيها عملية املراجعة •
  ؛برنامج مراجعة حيدد فيه طبيعة وتوقيت ونطاق إجراءات املراجعة جيب على املراجع إعداد •
 .جيب أن يراجع هذا الربنامج حسب تقدم املهمة وخالل عملية املراجعة •

  اإلشراف املالئم على املساعدين :ثانيا
ينطوي مفهوم اإلشراف املالئم على ضرورة تقسيم العمل بني املساعدين، ويشمل اإلشراف 

  .ودات املساعدين حنو حتقيق أهداف عملية املراجعةعملية توجيه جمه
                                                           

  . 86 عبد اهللا هالل، مرجع سابق، ص. حممد مسري الصبان، د. د 1
2 ATH guides,  op.cit,  p. 53. 
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  :1وقد تناولت املعايري الدولية للمراجعة موضوع اإلشراف على املساعدين كما يلي 
  ؛جيب على املراجع أن يقوم باملتابعة واملراقبة الدقيقة لألعمال املفوضة للمساعدين •
  ؛ جيه مساعديه واإلشراف عليهمجيب على املراجع أن يبذل العناية املهنية الالزمة يف تو •
جيب على املراجع التأكد من أعمال مساعديه بواسطة أشخاص أكفاء، وذلك لتحديد ما إذا كان  •

العمل قد مت تأديته وفقا للمعايري املهنية أم ال، وأن األهداف املرجوة قد مت حتقيقها، وأن النتائج اليت مت 
  ؛ن املعلومات املاليةاحلصول عليها مطابقة لعمل ورأي املراجع بشأ

جيب على املراجع إبالغ مساعديه مبسؤوليام وأهداف إجراءات املراجعة اليت جيب القيام بأدائها،  •
لفت انتباه  يهكما جيب إبالغهم باألمور اليت قد تؤثر على نطاق تلك اإلجراءات، كما جيب عل

  .ة واليت تنشأ أثناء أداء عملية املراجعةاملساعدين جتاه املشاكل اجلوهرية املرتبطة باحملاسبة واملراجع
ومما تقدم، ميكن القول أن التخطيط لعملية املراجعة أو وضع برنامج مراجعة يعترب من بني 
اخلطوات اهلامة اليت يقوم ا املراجع يف كل مهمة توكل له، ومن خالل املهام املوكلة إليه يكون حباجة 

ة باإلضافة إىل املتدربني يف مكتبه، هذا يؤدي به إىل وضع إىل مساعدين هلم درجات خمتلفة من اخلرب
  .لإلشراف على املساعدين وذلك لتنسيق العمل بني أفراد فريق املراجعة انظام

  دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية .2-3-2-2
ن ـأمهية كبرية يف املؤسسة، حيث يساعد على السري احلس له لرقابة الداخليةلإن وجود نظام 

  .يعترب األساس بالنسبة ألي مراجع يقوم مبراجعة أعمال مؤسسة ماوللنشاط والعمليات اليت تقوم ا، 
وتظهر أمهية نظام الرقابة الداخلية يف ضرورة قيام اإلدارة مبسؤولياا كلية عن محاية األصول   

نظام هذا التقتصر أمهية ها، كما ال فيوكفاءة استخدام املوارد املتاحة باملؤسسة وتوفري بيانات موثوق 
على إدارة املؤسسة فحسب، بل أن املراجع اخلارجي يعتمد عليه يف حتديد حجم العينة اليت ميكنه 

  .2توقيت إجراء هذا الفحصنطاق وعتماد عليها عند فحص احلسابات واإل
 حيتوي على اخلطة:" حتاد الدويل للمحاسبني نظام الرقابة الداخلية على أنهولقد عرف اإل

التنظيمية وجمموع الطرق واإلجراءات املطبقة من طرف اإلدارة بغية دعم األهداف املرسومة لضمان 
   هذه األهداف تشتمل على احترام السياسة اإلدارية، ومحاية . إمكانية السري املنظّم والفعال لألعمال

                                                           
  .37 مرجع سابق، صللواقع املهين اجلزائري،  مدى مالءمة املعايري الدولية للمراجعة، شريقي عمر  1
 .93، 92 ص مرجع سابق،حممد توفيق حممد، . حممد نصر اهلواري، د. د 2
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بية وكذلك الوقت األصول والوقاية واكتشاف الغش واألخطاء، وحتديد مدى كمال الدفاتر احملاس
  .1" املستغرق يف إعداد املعلومات احملاسبية ذات املصداقية 

كما يشمل هذا النظام التحضري املنتظم للتقارير اليت تسمح بتشخيص الوضعية احلقيقية 
  :2يلي ويهدف حسب معهد املراجعني الداخليني بأمريكا إىل ما، للمؤسسة داخل احمليط الذي توجد فيه

 ؤسسة و محاية أصوهلا؛التحكم يف امل -
  حترام السياسات واخلطط واإلجراءات والقوانني والتنظيمات؛إ -
  ضمان نوعية املعلومات وصحتها ومشوليتها؛ -
  ضمان تطبيق تعليمات اإلدارة؛ -
 .قتصادي والفعال ملوارد املؤسسةستخدام االضمان اإل -

نسبة للمراجع، حيث على وتعترب دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية من األمور املهمة بال
أساسها يستطيع تكوين رأيه عن مدى كفاية وصالحية النظام، وحتديد نقاط القوة ونقاط الضعف فيه، 

  . عتماد عليه يف حتديد نطاق وإجراءات املراجعة اليت سيقوم اوبالتايل احلكم على صالحيته ومدى اال
لضرورية اليت يقوم ا املراجع أثناء تقييمه حتاد الدويل للمحاسبني أنه من بني األعمال اويرى اإل

   :3لنظام الرقابة الداخلية ما يلي
  دراسة األنظمة املوجودة من جهة، وإجراءات الرقابة الداخلية من جهة أخرى؛ -
 . تقييم درجة الثقة املعطاة لنظام الرقابة الداخلية -

  : 4يليويهتم املراجع أثناء فحصه وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية مبا 
  معرفة واجبات العاملني يف املشروع وحدود اختصاصام؛ -
  معرفة نطاق عمل كل فرد وعالقة ذلك بسالمة التقارير املالية؛ -
  كتشاف إمكانية حدوث اخلطأ ومدى إمكانية إخفائه واكتشافه؛ إ -
  وصف تفصيلي  للرقابة الداخلية املتبعة؛ -
 . ام األدوات املناسبة لذلكختبار التطبيق الفعلي للرقابة الداخلية واستخدإ -

  
 

                                                           
1Lionnel COLLINS , Gérard VALIN , Audit et contrôle interne: Aspects Financiers, opérations et stratégiques, 
op.cit.,  p. 38. 
2Jean Charles BECOUR, Henri BOUQUIN, Audit opérationnel: efficacité, efficience ou sécurité, Economica, 
Paris, 1996,  p. 53. 
3 ATH guides, op.cit,  p. 56. 

  . 203حممد السيد سرايا، مرجع سابق، ص .عبد الفتاح الصحن، د.د  4
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  :1يتوقف جناح وفاعلية نظام الرقابة الداخلية على جمموعة من املقومات نلخصها فيما يلي
ويعمل على جتسيد وظائف املديريات املختلفة وحتديد سلطات كل منها، وال بد : اهليكل التنظيمي -1

واملرونة واملالءمة لشكل  أن يتوفر يف هذا اهليكل جمموعة من اخلصائص كالبساطة والوضوح
املشروع والقطاع التابع له وحجمه واإلمكانيات املادية والبشرية يف املشروع، وأن يرفق به جمموعة 

  .من اللوائح أو القوانني املنظمة، مع مراعاة عنصر التكاليف يف تصميم هذا اهليكل التنظيمي
ألفراد واملسؤولني عن تنفيذ النظام حيث يتعني توفري العدد الكايف من ا :عناصر بشرية مالئمة -2

وتوفري الكفاءات اإلدارية املالئمة يف املشروع يف خمتلف املستويات، مع مراعاة العوامل املختلفة اليت 
تؤدي إىل زيادة توفري الكفاءات البشرية العالية واملتخصصة يف جمال العمل الرقايب، باإلضافة إىل أن 

  .إجناح وحتقيق مبتغيات املؤسسة العامل الكفء يلعب دورا مهما يف
حيث يعترب من املتطلبات األساسية إلمداد اإلدارة واألطراف خارج املشروع : نظام حماسيب متكامل -3

  .بالبيانات واملعلومات املطلوبة لتحديد األعمال واختاذ القرارات باعتباره نظاما للمعلومات
واجبات على مستويات األداء املختلفة، تسمح هذه اإلجراءات بتنفيذ ال: اإلجراءات التفصيلية -4

حيث ينبغي على اإلدارة حتديد نوع وكيفية القيام بالعملية داخل كل مديرية مما يسمح بعدم 
تداخل املهام وخلق رقابة ذاتية أو تلقائية أثناء تنفيذ العملية بواسطة ما حيققه أي موظف من رقابة 

  .على موظف آخر
ومن هذه األدوات  املؤسسة،از وتنفيذ خطة عمل الرقابة داخل توفر أدوات رقابة مناسبة إلجن -5

  .املراجعة الداخلية
وميكن عرض مكونات املعيار اخلاص بدراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية وفق ما جاءت به 

  :2يلي املعايري الدولية كما
  ؛ةجيب على اإلدارة أن حتافظ على نظام حماسيب يشتمل على خمتلف الضوابط الداخلي •
  ؛جيب على املراجع أن يفهم النظام احملاسيب وما يرتبط به من ضوابط داخلية •
  ؛جيب أن يتم حتديد اإلجراءات اليت جيب اتباعها فيما يتعلق بفحص وتقييم نظام الرقابـة الداخلية •
جيب على املراجع إبالغ اإلدارة بنقاط الضعف املوجودة بالنظام، وجيب أن يكون ذلك خطيا مع  •

  .  إىل أنه يناقش فقط نقاط الضعف اليت تنبه هلا أثناء فحصه لنظام الرقابة الداخلية اإلشارة

                                                           
تأهيل املؤسسة االقتصادية وتعظيم مكاسب االندماج يف : ى دويل حولالتأهيل اإلداري، ملتق إستراتيجيةصديقي مسعود، دور املراجعة يف  1

  .2001أكتوبر  30-29 احلركية االقتصادية العاملية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة سطيف،
  .41 مرجع سابق، ص شريقي عمر، مدى مالءمة املعايري الدولية للمراجعة للواقع املهين اجلزائري،  2
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ختالف يف طرق معاجلة البيانات، فإن معايري وكما أن أهداف الرقابة الداخلية ال تتغري بسبب اإل
وتطبيق بعض املراجعة املتعارف عليها ال ختتلف بسبب املعاجلة اآللية للبيانات، ولكنه قد خيتلف تفسري 

معايري املراجعة يف ظل نظم املعاجلة اآللية عنه يف ظل النظم اليدوية، حيث أنه جيب على املراجع أن 
يتحصل على معلومات وفرية عن نظام احلاسوب، وأن يتفهم وظيفة كل فرد يف إعداد البيانات، وأن 

على اإلدارة أن تتأكد بأن كافة  يتعرف على القوائم واملستندات املتداولة يف النظام اآليل، لذا جيب
  .1دت هلا لوائح ومستندات ميكن أن تساعد املراجع حني طلبها عاإلجراءات قد أُ

ويتضح لنا مما سبق، أن املعايري الدولية أولت اهتماما بالغا بنظام الرقابة الداخلية ملا له من أمهية 
اختيار حجم العينة اليت جيري عليها اختباراته،  له يف بالنسبة االنطالقيف عمل املراجع، حيث يعترب نقطة 

كما يفيد نظام الرقابة الداخلية األطراف اليت هلا عالقة باملؤسسة، حيث يعترب  .و الضمان لنتائج فحصه
  . من الثقة على التقارير املالية اليت تصدرها املؤسسة اأداة تضفي نوع

 مجع أدلة اإلثبات الكافية واملالئمة .2-3-2-3
لب هذا املعيار من املراجع ضرورة احلصول على أدلة وقرائن كافية ومالئمة لتكون  أساسا يتط

مت وقد تأخذ أدلة اإلثبات عدة صور أو أشكال . سليما يرتكز عليه عند التعبري عن رأيه يف القوائم املالية
املصادقات وإقرارات كاملالحظة املادية والعمليات احلسابية واملستندات والتطرق هلا يف الفصل األول 

إخل، وعلى املراجع أن يقيم مدى كفايتها وصالحيتها أو مالءمتها …اإلدارة وإجراءات الرقابة الداخلية 
  .يف احلصول على اإلقناع املرغوب

وتعين الكفاية أن تكون كمية األدلة املعقولة متاحة لتدعيم وتأكيد رأي املراجع، مع مراعاة أن 
األدلة جيب أن ال تتجاوز الفائدة املتوقعة منها مع األخذ بدرجة املخاطرة تكلفة احلصول على هذه 

، وفعالية الدليل تعتمد على موضوعيته وفعاال اوتعين املالءمة أن يكون الدليل مناسب .النسبية يف احلسبان
عتماد اإل فضال عن خلوه من التحيز الشخصي، ويقصد بالفعالية هنا النوعية اجليدة من األدلة اليت ميكن

  . 2عليها يف استنتاج رأي منطقي
وقد اهتمت معايري املراجعة بفعالية الدليل، حيث تناولت هذا املوضوع من خالل بعض املعايري 

  :3اليت تساعد على احلكم على فعالية أدلة اإلثبات وذلك من خالل مراعاة اآليت 
  إلثبات الداخلية؛أدلة اإلثبات اخلارجية ميكن االعتماد عليها أكثر من أدلة ا -

                                                           
  .458 ليم توماس، أمرسن هنكي، مرجع سابق، صو  1
  .60 سابق، صالرجع نفس امل  2
  .315 نفس املرجع السابق، ص  3
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أدلة اإلثبات احملددة يف ظل نظام جيد للرقابة الداخلية يعتمد عليها أكثر من تلك احملددة يف ظل  -
  نظام ضعيف؛

املعلومات الشخصية املباشرة اليت حيصل عليها املراجع من خالل الفحص واملالحظة واملصادقات  -
  .ستماع إىل اآلخرينحيصل عليها من خالل اإل واجلرد الفعلي تعد أكثر إقناعا من املعلومات اليت

  :1أدلة وقرائن اإلثبات يف املراجعة كما يلياملعيار اخلاص بوميكن عرض مكونات 
جيب على املراجع أن حيصل على القرائن الكافية واملناسبة للوصول إىل نتائج معقولة يستند عليها رأيه  •

   ؛بشأن القوائم املالية
مد على األدلة املقنعة أكثر من األدلة املطلقة، وقد حيصل املراجع على قرائن  جيب على املراجع أن يعت •

  ؛من مصادر خمتلفة لتأييد نفس التأكيد
  ؛جيب على املراجع أن يكون موضوعيا يف تقييمه ألدلة اإلثبات •
  : جيب على املراجع أثناء تقييمه ملدى كفاية ومالءمة أدلة اإلثبات أن يأخذ يف اعتباره •

  ،ملعلومات املتوفرةطبيعة ا -
  ،نتائج إجراءات املراجعة -
  ،درجة املخاطرة املتعلقة بوجود بيانات غري صحيحة -
  ؛األمهية النسبية للعنصر حمل الفحص -

جيب على املراجع أن يتأكد من وجود وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية وفاعليتها وكذلك استمرار  •
  ؛العمل ا أثناء فترة املراجعة

  ؛اجع أن يراعي بني تكلفة احلصول على الدليل والفائدة املتوقعة منهجيب على املر •
  ؛جيب على املراجع أن يتوىل تصميم إجراءات احلصول على أدلة اإلثبات •
  .  ااملراجع أن يسعى للحصول على تأكيد معقول بأن عمل اخلبري يشكّل يف حد ذاته إثبات جيب على •

ل أساس أمهية كبرية بالنسبة للمراجع، حيث أا متثّأن ألدلة وقرائن اإلثبات  ،ويتضح مما سبق
العمل بالنسبة له، فاملراجع يسعى إىل احلصول على أدلة إثبات كافية ومالئمة تساعده على استنتاج رأي 
منطقي، ويعتمد املراجع يف تقييمها على تقديره الشخصي والذي يتأثر باألمهية النسبية ودرجة املخاطرة 

  .حمل الفحصاملتعلقة بالعنصر 
لنا أمهية دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية  تتضحومن خالل دراستنا ملعايري العمل امليداين، 

تحديد يقوم بواليت على أساسها  ،الضعف فيهنقاط نقاط القوة وبالنسبة للمراجع من خالل حتديده ل

                                                           
  .45 مرجع سابق، ص شريقي عمر، مدى مالءمة املعايري الدولية للمراجعة للواقع املهين اجلزائري،  1
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يط مهمة املراجعة، كما يعتمد على ختط امباشر ايكون هلا تأثري حيث، اليت سيقوم ا ختباراتحجم اإل
  . املراجع على نتائج فحص نظام الرقابة الداخلية يف تقييم أدلة اإلثبات خاصة املعدة داخل الشركة

  معايري إعداد التقرير. 2-3-3
متثل معايري إعداد التقرير اموعة األخرية من معايري املراجعة املتعارف عليها، وهي متثل اخلطوط 

يسترشد ا املراجع يف إعداد تقريره النهائي الذي يبدي من خالله رأيه الفين احملايد عن العريضة اليت 
القوائم املالية اخلتامية، ويعترب التقرير آخر حلقة من أعمال املراجع حيث ميثل الوسيلة اليت يبلغ ا 

  . مستخدمي القوائم املالية رأيه عنها
وثيقة مكتوبة تصدر عن شخص توافرت فيه ": أنه التقرير على إبراهيم علي عشماويويعرف 

له ضمانات جتعله أهال إلبداء رأي فين حمايد،  مقومات عملية وعلمية وشخصية معينة، وتوفّرت
ويتضمن إجياز ما قام به املراجع من عمل ورأيه يف انتظام الدفاتر والسجالت ودقة ما حتتويه من بيانات 

  .1"ز املايل للمؤسسةـة النشاط واملركـية عن نتيجـامحماسبية ومدى تعبري القوائم اخلت
وسعيا منها لتوحيد تقارير املراجعة وإعطائها مناذج منطية مستعملة من طرف مجيع أعضاء املهنة، 

  :  اصة بإعداد التقرير نلخصها فيما يلياخلاملختصة جمموعة من املعايري املهنية ت آأصدرت اهلي
   املبادئ احملاسبية املتعارف عليها اإلشارة إىل استخدام .2-3-3-1

إن اإلشارة إىل استخدام املبادئ احملاسبية املتعارف عليها ميثل املعيار األول من معايري إعداد 
  .التقرير، حيث يستلزم هذا املعيار التمسك مببادئ احملاسبة يف إعداد القوائم املالية

تخدامه يف اخلربة العملية ومت قبوله بصورة إن املبدأ من الناحية احملاسبية هو أساس عملي مت اس
  . 2عامة على أساس أن املبادئ أصول وأسس سليمة تؤدي إىل حتقيق األهداف املطلوبة 

 كما متثل املبادئ احملاسبية اإلطار الفكري للمحاسبة، حيث أا عبارة عن اتفاقيات
(conventions)  لية للمشاكل اليت قد يواجهها احملاسب تظهر من خالهلا القواعد التطبيقية واحللول العم

أثناء عمله، كما متدنا بضوابط عامة لتحديد الكيفيات اليت ختضع هلا بنود القوائم احملاسبية إلجراءات 
ة عن يالقياس واإلفصاح، وتطبق هذه املبادئ يف ظل حتقيق هدف عام وهو إعطاء صورة صادقة وحقيق

  . 3 أنشطة املؤسسة
  

                                                           
  .115 ص ،)ت.د( ،مصر مصر للطباعة، إبراهيم علي عشماوي، أساسيات املراجعة واملراقبة الداخلية، طوخي.د  1
  .24 ص، )ت.د( اإلسكندرية،عبد الفتاح الصحن، املبادئ احملاسبية بني النظرية والتطبيق، مؤسسة شباب اجلامعة، .د  2
، جامعة شورةغري من رسالة ماجستري ،حواس صالح، أمهية ودور نظام املعلومات احملاسيب وتطوره من املفهوم التقليدي إىل املفهوم احلديث 3

 .31 ص ،1994/1995 ،اجلزائر
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  : 1ا املعيار من خالل ما يليوميكن أن نستعرض هذ
• ن يف تقريره مدى متسك اإلدارة باملبادئ احملاسبية املتعارف عليهاجيب على املراجع أن يضم.  
  .جيب أن يتأكد املراجع من سالمة تطبيق املبادئ احملاسبية •
  .عليهاعدت طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف ما إذا كانت القوائم املالية قد أُعجيب إبداء رأيه  •

فإنه يستلزم منه احلكم على مدى خضوع  ،كما نشري إىل أنه إذا مل يتمكن املراجع من ذلك
القواعد املطبقة  للقبول العام من ناحية، كما جيب عليه اإلملام باملبادئ احملاسبية البديلة األخرى اليت ميكن 

   .تطبيقها من ناحية أخرى
على املراجع اإلملام باملبادئ احملاسبية املتعارف عليها أنه  ،ويالحظ من خالل عرضنا هلذا املعيار

واملقبولة قبوال عاما، كما جيب أن يلم جبميع التطورات اليت تلحق باحملاسبة واملبادئ احملاسبية، وهذا 
  .عدت القوائم املالية طبقا لتلك املبادئليتمكن من إبداء رأيه عما إذا أُ

  يق املبادئ احملاسبية من سنة ألخرىاإلشارة إىل الثبات يف تطب .2-3-3-2
، من سنة ألخرى يتطلب هذا املعيار من املراجع توضيح مدى الثبات يف تطبيق املبادئ احملاسبية

  .يف الفترة السابقة ةطبقاملويعين تبيان ما إذا كانت املبادئ احملاسبية املطبقة يف الفترة احلالية هي نفسها 
سبية ضروري إلجراء املقارنات بني القوائم املالية للشركة على والثبات يف تطبيق املبادئ احملا 

مدار عدة سنوات، كما أنه إذا تطلبت الضرورة تغيري الطريقة بسبب تعديالت قد تربز يف ظروف 
  . 2بة ـمة ملختلف مستعملي احملاسق املسلّـفإنه جيب تقييم وشرح وتربير هذا التعديل يف الوثائ ،النشاط

يم ملعيار الثبات يتطلب فهما واضحا للعالقة بني الثبات والقابلية للمقارنة، وأن إن التطبيق السل
  :  عملية املقارنة بني القوائم املالية تتأثر بالتغريات الناشئة عن العوامل اآلتية

  ؛التغري يف املبادئ احملاسبية املطبقة -
   ؛ادئ احملاسبيةالتغريات يف الظروف اليت ينشأ عنها تغريات حماسبية دون تغري املب -
  . التغري يف الظروف غري املرتبطة باحملاسبة -

ذلك فإن هذه التغريات ينبغي أن يشري بهو الذي يؤثر على معيار الثبات، و ويعترب العامل األول
  .إليها املراجع يف تقريره ألن القوائم املالية ستتأثر ا تأثر كبريا نسبيا

  :3ت يهدف إىل حتقيق هدفني رئيسيني مهاويرى مصطفى حسنني خضري بأن معيار الثبا

                                                           
  .56ص ، )ت.د(دار اجلامعات املصرية، اإلسكندرية،  ،حممد أمحد خليل، املراجعة والرقابة احملاسبية.د  1
  .51 ص، 1994 ،وزارة اإلقتصاد، مبادئ احملاسبة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  2
 .56 ، ص1996 واملعايري واإلجراءات، مطابع جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية،املفاهيم : ، املراجعةمصطفى حسنني خضري 3
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التأكيد بأن قابلية القوائم املالية للمقارنة بني الفترات املختلفة مل تتأثر تأثريا جوهريا بالتغري يف  -
  مبادئ احملاسبة أو بطرق تلك املبادئ؛

بادئ يف حالة وجود تأثري جوهري على قابلية القوائم املالية للمقارنة نتيجة حلدوث تغيري يف امل -
  .احملاسبية، فيجب على املراجع اإلشارة إىل ذلك بطريقة مناسبة يف تقريره

وينشأ التغري يف املبادئ احملاسبية نتيجة الستخدام مبدأ حماسيب خيتلف عن املبدأ الذي سبق 
ثابتة، تغيري طريقة تقييم املخزون، تغيري طريقة اهتالك األصول ال: استخدامه عند إعداد القوائم املالية مثل

  .  1إخل، وجيب أن يشري املراجع إىل هذا التغيري يف تقريره إذا كان له أثرا جوهريا على القوائم املالية...
ونالحظ أن هذا املعيار مرتبط باملعيار األول، حيث أن املراجع بعد التأكد من مدى تطبيق 

وأن  ،تلك املبادئ من سنة ألخرىاملبادئ احملاسبية املتعارف عليها، فإنه يتأكد من الثبات يف تطبيق 
اهلدف من معيار الثبات هو التأكد من أن قابلية القوائم املالية للمقارنة من فترة إىل أخرى مل تتأثر 

  . جوهريا بالتغريات يف املبادئ احملاسبية يف حالة حدوثها
    التحقق من كفاية ومالءمة إفصاح القوائم املالية .2-3-3-3
ر عنه القوائم املالية، ر من املراجع التحقق من مدى مالءمة اإلفصاح كما تعبيتطلب هذا املعيا   

كما يعين هذا املعيار إعطاء صورة  ويتعلق بالعرض السليم لتلك القوائم ومدى كفاية البيانات املتاحة،
ل إليه املراجع من معلومات وبيانات مرتبطة مبدى صدق القوائم املاليةواضحة وصادقة عما توص.   

يقوم على ضرورة أن تكون القوائم املالية كاملة ومشتملة على  احماسبي ًءاوميثل اإلفصاح مبد
  . املعلومات والبيانات الضرورية للتعبري بصدق عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة

د هذه القوائم أو التقارير املالية بطريقة عفإنه البد أن ت ،ونظرا لتعدد مستخدمي التقارير املالية
جيدة وال تظلّل أي فئة من املستعملني هلا، ويكون ذلك عن طريق حتسني عرض وتبويب بنود القوائم 

وكذلك استخدام مالحظات وجداول ومذكرات  ،املالية واستخدام مصطلحات بسيطة ومناسبة
توضيحية حتتوي على بيانات إضافية، كما جيب التركيز على النواحي اجلوهرية اليت قد ختفيها 

  . يالت الكثريةالتفص
ونشري إىل أن املراجع يف حتديده لدرجة إفصاح القوائم املالية يعتمد على تقديره الشخصي، 

حيث ميثل احلد  ،ويعترب اإلفصاح الكايف هو األفضل .حيث يواجه صعوبات يف حتديد مستوى اإلفصاح
افية، بينما يعتمد اإلفصاح هتمام للبيانات اإلضاألدىن ملا ميكن قبوله، وأن اإلفصاح الكامل يعطي اال

  . 2 العادل بدرجة كبرية على احلكم الشخصي لوضع حدود اإلفصاح
                                                           

 .49، 48 يب، أمحد حممد كامل سامل، مرجع سابق، صعوض لبيب فتح اهللا الذ 1
  .105 عبد اهللا هالل، مرجع سابق، ص.حممد مسري الصبان، د.د  2
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  :1 ولقد تناولت معايري املراجعة إفصاح القوائم املالية من النواحي اآلتية
قت تطبيقا بعدت القوائم املالية طبقا للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها، وأا طُاإلفصاح عما إذا أُ •

   ؛ن تقريره حتفظا بشأن ذلكوإذا ما صادف املراجع عكس ذلك فإنه جيب أن يضم ،اصحيح
  ؛اإلفصاح عن مدى الثبات أو التجانس يف استخدام املبادئ احملاسبية من سنة ألخرى •
جيب إظهار أي تغري يف استخدام املبادئ احملاسبية إذا كان هذا التغري سيؤثر على نتيجة املشروع  •

  . يلوعلى مركزه املا
• معلومات تؤثر على نشاط أو على املركز املايل للمشروع ناجتة عن ارتباطات قد  اإلفصاح عن أي

  . يظهر أثرها يف السنة القادمة
  .اإلفصاح عن نقاط الضعف اليت تؤثر على النظام احملاسيب ونقاط الضعف يف أنظمة الرقابة الداخلية •
• قانون الشركاتتصرفات خمالفة لنظام الشركة و اإلفصاح عن أي.  

وكخالصة ملا سبق، فإن معيار مالءمة وكفاية اإلفصاح ال يتطلب إشارة صرحية يف تقرير 
ن للمراجع أن هناك بعض املراجعة إال يف حالة عدم كفاية هذا اإلفصاح بصورة معقولة، حيث إذا تبي

  . ريرهفينبغي عليه أن يشري إىل ذلك يف تق ،اإليضاحات املهمة اليت أغفلتها الشركة
    إبداء الرأي عن القوائم املالية كوحدة واحدة .2-3-3-4
إن اهلدف الرئيسي لعملية املراجعة هو إبداء رأي فين حمايد من قبل املراجع عن مدى سالمة    

وصدق متثيل القوائم املالية للمركز املايل ونتيجة النشاط للمشروع، ومن هنا فإنه من الضروري على 
  . تقريره هذا الرأي إلبالغه إىل األطراف املعنية مستخدمي القوائم املاليةاملراجع أن يضمن 

وجتدر اإلشارة إىل أن مفهوم الرأي املهين يعين احلكم الشخصي الذي يصدره شخص أخصائي 
نة بشرط أن يتم بعد فحص القرائن الكافية اليت تعطي هذا  الشخص األسباب خبصوص مشكلة معي
فإنه  ،ويف ميدان املراجعة، فإن املراجع بصفته أخصائي وخبري يف هذا امليدان. رأيالكفيلة بإصدار هذا ال

يبدي رأيه عن مدى صدق وعدالة عرض القوائم املالية للمركز املايل للمشروع ونتائج أعماله، ويعتمد 
  . 2 يف ذلك على فحص ودراسة القرائن واألدلة الكافية والكفيلة بإصدار مثل هذا الرأي

ذا املعيار بأن يتضمن تقرير املراجع إصدار أو إبداء الرأي يف القوائم املالية كوحدة ويقضي ه
واحدة أو االمتناع عن إبداء الرأي، ويف هذه احلالة فإنه على املراجع أن يوضح األسباب اليت أدت به إىل 

                                                           
  .58 حممد أمحد خليل، مرجع سابق، ص.د  1
  .108ص  عبد اهللا هالل، مرجع سابق،.مد مسري الصبان، دحم.د  2
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املراجع ودرجة عدم إمكانية إبداء الرأي، كما يرتبط هذا الرأي باإلشارة إىل طبيعة وخصائص عمل 
  . 1املسؤولية اليت يتحملها 

كما نشري إىل أن هذا املعيار أكد على إبداء الرأي عن القوائم املالية كوحدة واحدة، أي يف 
ها مقبولة ولكن مل تتوفر جمملألنه قد تكون القوائم املالية يف  نظراجمملها وليس عن كل عنصر منها، 

  .يلجأ املراجع يف هذه احلالة إىل إبداء رأيه بتحفظ الدقة يف بعض مفرداا والعكس، وهلذا
إن رأي املراجع يكون تبعا للنتائج املتوصل إليها من خالل عملية املراجعة، وهذا يقودنا إىل 
وجود العديد من تقارير إبداء الرأي يتفق كل منها مع األحكام الشخصية اليت توصل إليها خبصوص 

  :وبذلك يكون املراجع أمام أربعة مواقف وهي  ،ملؤسسةعدالة القوائم املالية حلقيقة ا
  ).مطلق(إبداء رأي دون حتفظات  -
  .)دمقي(إبداء رأي يتضمن حتفظات  -
  ).معارض(إبداء رأي خمالف أو رأي عكسي  -
  .متناع عن إبداء الرأياإل -

:2يوضح أسباب ذلك، ومن ضمنها ما يليفإنه  ،رأيالعن إبداء املراجع امتناع  ويف حالة  
ديد وتقييد نطاق العمل بشكل يؤثر جوهريا على مدى فحص املراجع نظرا لعدم استطاعته حت -

  مراجعة القوائم املالية بكفاية؛ 
  عدم التأكد الذي ميكن أن يؤثر بشكل جوهري على القوائم املالية كوحدة واحدة؛ -
  .ستقاللعدم اإل -

      :3 ر يف اآليتااملعي اوميكن عرض مكونات هذ
  ؛األساس إلبداء رأيه هاجع تقييم نتائج فحص أدلة اإلثبات املتوفرة لديه باعتبارجيب على املرا •
  ؛جيب أن يكون رأي املراجع واضحا ومكتوبا •
رأي : جيب على املراجع أن يوضح نوع الرأي الذي يبديه وذلك من خالل إحدى الصيغ التالية •

   ؛مطلق، أو رأي متحفظ أو رأي عكسي أو االمتناع عن إبداء الرأي
جيب على املراجع أن حيدد ما إذا كانت البيانات املرفقة لتقريره حباجة إىل تعديل، وإذا كان كذلك   •

   ؛فالبد عليه إحاطة العميل بذلك

                                                           
  .27 مرجع سابق، ص إرشادات املراجعة، أمني السيد أمحد لطفي،.د  1
  .64 وليم توماس، أمرسن هنكي، مرجع سابق، ص  2
  .55 مرجع سابق، ص شريقي عمر، مدى مالءمة املعايري الدولية للمراجعة للواقع املهين اجلزائري،  3
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جيب على املراجع أن يكون متيقظا إلمكانية أن يكون مبدأ استمرارية الشركة يف نشاطها حمل شك،  •
  .والقرائن الكافية لتأكيد ذلك الشك أو إبعادهوإذا كان األمر كذلك فعليه أن جيمع األدلة 

ويتوقف حتديد نوع رأي أو تقرير املراجع على نوع القيود أو األخطاء أو أوجه التقصري اليت 
  :يواجهها خالل أداء مهمته وإجناز برنامج مراجعته، والشكل املوايل يوضح ذلك

  .أنواع رأي املراجع أو تقريره): 3-2(الشكل رقم 
 
 

    
  

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

 
 

 -املعايري والقواعد- اإلطار النظري: حممد السيد سرايا، أصول وقواعد املراجعة والتدقيق :املصدر
 .376 ص، 2002 مشاكل التطبيق العملي،

 حتفظات املراجعة
  
لقيود املفروضة على ا

  املراجع
  

 حتفظات وخمالفات حماسبية
 
  خمالفة املبادئ احملاسبية •
 لفة الطرق احملاسبيةخما •
 اخلروج عن قاعدة الثبات •
 العرض بصورة غري واضحة •

 حتفظات وخمالفات نظامية
 
  خمالفة النظام الداخلي •
 خمالفة اللوائح •
 خمالفة القانون العام •
  

 املراجع

 أنواع الرأي أو التقرير

األمهية النسبية للتحفظات 
 واملخالفات

عدم وجود خمالفات أو حتفظات أو  •
  بسيطةالفات وجود خم

  

هامة  وجود خمالفات أو حتفظات  •
  وجوهرية

  

ولكن غري   هامةوجود خمالفات  •
  جوهرية

  )بدون حتفظ(أو غري مقيد  نظيف رأي

  بتحفظات مقيدرأي 

  معارضرأي 

  عن إبداء الرأيمتناع اإل
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: عاملني رئيسيني االعتبارمن خالل الشكل السابق، يتضح أن املراجع عند إبداء رأيه يأخذ يف 
ضة عليه من خمالفات أو قيود أو تقصري أو مشاكل معينة، وتأخذ العامل األول يتعلق بالضغوط املفرو

حتفظات خاصة باملراجعة وهي القيود املفروضة على املراجع، حتفظات وخمالفات : ثالثة أشكال وهي
حماسبية مثل عدم اإللتزام باملبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاما، وأخريا حتفظات وخمالفات نظامية واليت 

أما العامل الثاين فيتعلق بتقدير املراجع . م اإللتزام بالقوانني واللوائح والنظام الداخلي للمؤسسةتتعلق بعد
لألمهية النسبية لتلك املخالفات أو التحفظات، حيث وباستخدام خربته يقسمها إىل حتفظات أو خمالفات 

  .بسيطة، هامة ولكن غري جوهرية وأخريا هامة وجوهرية
لنوع املخالفات أو التحفظات اليت جيدها ومدى أمهيتها النسبية  عتباراالوبعد األخذ بعني 

رأي إجيايب : ملستخدمي القوائم املالية وبالنسبة إليه، يكون املراجع أمام أربع حاالت إلبداء الرأي وهي
 نالحظ أن إبداء الرأي بالنسبة للمراجعو. عن إبداء الرأي واالمتناع، رأي مقيد، رأي معارض )نظيف(

له أمهية كبرية يف التقرير النهائي الذي حيرره عند انتهاء مهمته، وضرورة إبالغ هذا الرأي إىل األطراف 
  .املعنية مستخدمي القوائم املالية

أن هذه املعايري هلا يتبين لنا  املتعارف عليها،عايري املراجعة ملتناولنا بالدراسة والتحليل ومن خالل 
اإلحتاد  هدفية املراجعة وتقليل التفاوت يف األداء املهين بني أعضاء املهنة، كما أمهية كبرية يف تطوير مهن

عن طريق ممارسة  إىل عوملة مهنة املراجعة الدويل للمحاسبني من خالل إصداره ملعايري املراجعة الدولية
اجعة متعددة املراجعني ملهام املراجعة يف بلدان غري بلدام دون أي مشاكل من خالل خلق مكاتب املر

 ، وهذا ما يزيد ثقة اتمع يفملكاتبهم األصلية يف بلدان أجنبيةاجلنسيات أو عن طريق خلق ملحقات 
  . خاصة مع زيادة الطلب على اخلدمات اليت تقدمها املهنة
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  دستور آداب وسلوك املهنة. 2-4
 والشر والواجبات تعريف اآلداب والسلوك كفرع من فروع املعرفة خيتص باخلريميكن 

خالقية، وتنطوي ضمنيا على اختيار الذات ملعايري الصواب واخلطأ، هذه األخرية حيدد القانون املدين األ
ويف نطاق هذه األبعاد يضع األفراد دليل أخالق مكتوب أو غري مكتوب يلزم . أبعادها يف اتمعات

ينص عليها القانون املدين، ويتناول هذا الدليل أعضاء جمموعة معينة باتباع معايري تتفوق على تلك اليت 
سلوك التعامل مع اآلخرين وسبل كبح الرغبات األنانية لألفراد، ومتثل هذه التصرفات حجر األساس 

  .1"اآلداب والسلوك"ملفهوم 
ن أنفسهم وعن طواعية، وبالتايل وأن دستور آداب وسلوك املهنة يضعه املهني ،فهم مما سبقوي
ملختصة بإصدار هذا الدستور هي اهليئة املهنية املشرفة على تنظيم املهنة وبرغبة أعضائها وال فإن اجلهة ا

أو القضائية يف البلد، كما أن من يقرر خمالفة معايري آداب التشريعية أو التنفيذية يعود األمر للسلطات 
على تنظيم املهن احلرة مجيعها وهلذا فإن اهليآت املهنية املشرفة . وسلوك املهنة هي اهليئة املنظمة كذلك

كالطب واحملاماة واهلندسة واحملاسبة واملراجعة تضع دليال للسلوك املهين الذي يتوجب على أعضائها 
  .اإللتزام به وقبوله طواعية حرصا على كرامة املهنة اليت ينتمون إليها وثقة اجلمهور ا

يه اهليآت واجلمعيات املهنية العاملية، فإن ثقة اجلمهور هي أهم ماتصبو إل ،وبالنسبة للمراجعة
ويشمل دستور آداب وسلوك املهنة بصفة عامة . وبذلك تلقى اإلحترام واملكانة الالئقني يف اتمع

  :حمورين أساسيني مها
  املبادئ األخالقية العامة؛ -
 .وقواعد السلوك املهين -

  :2اسيني مهاويف واقع األمر خيدم دستور أو دليل آداب وسلوك املهنة هدفني أس
وضع منط للسلوك والتصرفات املتوقعة من أعضاء املهنة والالزمة كحد أدىن الستمرار مزاولتهم  -

  لعملهم املهين؛
اإلفصاح للجمهور وكافة املهتمني بشؤون املهنة مبكونات ومعايري دليل اآلداب والسلوك اليت  -

 ،ائها ومهامها يف نظر اآلخرينحتكم تصرفات أعضاء املهنة، وبالتايل ترتفع مكانة املهنة وأعض
 .زيادة الثقة يف تقارير ونتائج أعمال أعضاء هذه املهنة منهو

  
  

                                                           
 .172 توماس، أمرسن هنكي، مرجع سابق، صوليم  1
 .173 نفس املرجع السابق، ص 2
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  املراجعةالعامة للممارسة العملية ملهنة األخالقية املبادئ  .2-4-1
وهي عبارة عن جمموعة من األسس اليت جيب أن تتوفر يف كل شخص مهين قائم باملراجعة، 

  :1أو مراجعة تعاقدية، وميكن تلخيصها فيما يلي راجعة قانونيةممهما كان إطار عمله سواء 
شريفا وصرحيا أثناء أدائه ملهامه املختلفة يف و جيب على املراجع أن يكون مستقيما: مبدأ الكمال •

 .إطار عملية املراجعة
وعليه تفادي أثر  ،منصفاو أي على كل شخص مهين مراجع أن يكون عادال: مبدأ املوضوعية •

 .ملسبقة على موضوعيته أثناء إعداده لتقرير املراجعةاآلراء ا
 .يف أداء مهامه اأي أن يكون املراجع حرا، حمايدا وغري متحيز: االستقالليةمبدأ  •
وذلك ببذل العناية  ،على املراجع احملافظة على مستوى كفاءته أثناء مزاولته للمهنة :مبدأ الكفاءة •

  .املوكلة إليه من طرف املشرفني على عملية املراجعة كتفاء بأداء املهامواإل الالزمة املهنية
أثناء  يطّلعون عليهااحملافظة على سرية املعلومات اليت ومساعديه على املراجع : مبدأ السرية •

  .ح هلم بذلكإىل األطراف غري املصر ا، وعلى وجه اخلصوص عدم نقلهمملهامه مأدائه
 . عايري التقنية والعملية للمهنة أثناء أدائه لعملهعلى املراجع احترام امل: إحترام قواعد املهنة •

  املراجعةملهنة  قواعد السلوك املهين .2-4-2
تعاملهم مع الغري سواء الزمالء أو العمالء أو اهليآت  طريقةإن السلوك املهين للمراجعني يظهر يف 

 2أشرف عبد احلليم يرىاملهنية اليت تشرف على تنظيم املهنة وحىت مع أفراد اتمع بصفة عامة، حيث 
جتماعي والسلوك األخالقي للعاملني املركز الذي حتتله أي مهنة يف اهلرم اال توجد عالقة متبادلة بنيأنه 

  . يف تلك املهنة
ؤثر سلبا أو إجيابا على النظرة ي أثناء ممارسة املهنة راجعنين نوع وطبيعة سلوك املويعين ذلك أ

فإذا متسكوا بالسلوك املهين الرفيع يعلو مركز املهنة يف اتمع والعكس  اجعة،ملهنة املراليت يوليها اتمع 
كذلك إذا ما وجد املهنيون يف أية مهنة تقديرا واحتراما هلم وخلدمام من قبل الفئات و ،بالعكس

 لرفع مستوى حترام والتقدير سيكون حافزا هلممون خدمام هلا، فإن ذلك اإلدجتماعية اليت يقاال
  .التمسك بالسلوك املهين الرفيعبصفة عامة واملراجعني بصفة خاصة ، أي أنه على املهنيني أدائهم

وترتبط قواعد السلوك املهين للمراجع باملسؤولية املهنية اليت يتحملها كونه مهنيا بالدرجة األوىل، 
ا مسؤوليته وأمانته حنو اجلمهور والعموي إىل ما هو أكرب من  وزمالء املهنة، وقد تذهب الءقصد

                                                           
1 La compagnie nationale des commissaires aux comptes, Normes professionnelles et code de déontologie, 
France, édition CNCC, 2000, p. 30. 

 .53 ، مرجع سابق، صأشرف عبد احلليم حممود كراجه 2
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جدت ومن أجل ذلك، و. وحىت مسؤولية مراجع احلسابات كشخص حنو نفسه ∗املسؤولية القانونية
راجع دعما ملسؤولياته املهنية ومن مث مستوى العناية املقواعد آداب وسلوك املهنة اليت جيب أن يلتزم ا 

  . املهنية
  أنواع قواعد السلوك املهين .2-4-2-1

نظر منها إىل هذه القواعد، فقد ان ألنواع قواعد السلوك املهين تبعا للزاوية اليت يهناك تصنيف
ينظر إليها من حيث اجلهة اليت وضعتها، أو ينظر إليها من حيث شكل صدورها ووسيلة إثباا، وفيما 

  :1يلي هذه األنواع
  من حيث اجلهة أو السلطة اليت وضعتها : أوال

  .قواعد قانونية وقواعد تنظيمية :من هذه الزاوية إىل نوعني مها قسم قواعد السلوك املهيننت
ويقصد ا تلك القواعد اليت يضعها املشرع، وتلك املبادئ اليت تنص عليها القوانني : قواعد قانونية   - أ

  .مة ملهنة املراجعةاملنظّ
من نقابات ويقصد ا تلك املبادئ واألحكام اليت تصدرها املنظمات املهنية : قواعد تنظيمية  -  ب

  .ومعاهد ومجعيات حلث أعضائها على التمسك بآداب وسلوك املهنة
  من حيث شكل صدورها ووسيلة إثباا : ثانيا

  .قواعد مكتوبة وقواعد عرفية :قسم قواعد السلوك املهين من هذه الزاوية إىل نوعني مهانت
املكتوبة صادرة عن السلطات سواء كانت الوثيقة  ،وهي تلك القواعد املثبتة كتابة: قواعد مكتوبة   - أ

  .التشريعية أو التنفيذية يف البلد أو صادرة عن املنظمات املهنية يف شكل نشرات
ويقصد ا تلك القواعد واملبادئ اليت يتعارف عليها املراجعون ويلتزمون باتباعها : قواعد عرفية  -  ب

اليت جيب أن يعمل كل  ويعتربوا دستورا أخالقيا من األداب والتقاليد ،باحترامها ونتمسكيو
 .املمارسني للمهنة على اإلبقاء عليها دون احلاجة إىل إصدارها يف شكل وثيقة مكتوبة

 السلوك املهين اخلاصة بعالقات املراجع قواعد .2-4-2-2
يعلى أن دستور أداب وسلوك املهنة حيكم عالقات املهنيني بالعمالء،  ∗∗ع الكثري من الكتابجم

  :  2ونلخص هذه العالقات يف اآليت، معبالزمالء وبات
  

                                                           
 .دد املسؤولية القانونية ملراجع احلسابات من خالل القانون العام وتنقسم إىل مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائيةتتح ∗
 .109 ص، 1999 الناحية النظرية، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة األوىل،: خالد أمني عبد اهللا، علم تدقيق احلسابات. د.أ 1

  : من هؤالء الكتاب جند ∗∗
Ernest Greenwood, George Millerson, R.Lewis, A.Maude, Robert Maclver, Talcott Parsons et William Goode. 

 .23، 22 عوض لبيب فتح اهللا منصور الذيب، مرجع سابق، ص 2
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  عالقة املراجع بالعمالء: أوال
  :حيكم عالقة املراجع بعمالئه عنصران من عناصر السلوك املهين نلخصهما فيما يلي

م خدماته ويعين هذا العنصر أن يلتزم املراجع باحلياد العاطفي جتاه العمالء، وجيب أن يقد: العمومية   - أ
إخل.. ظر عن اعتبارات السن أو الدخل أو اجلنس أو الدين الن ملن يطلبها بغض.  

 ،وتعين رغبة املراجع يف تقدمي خدمة مثالية لعميله تفوق رغبته يف حتقيق مصلحته الشخصية: الرتاهة  -  ب
  .أو حىت إذا اقتضى األمر التضحية ببعض امليزات الشخصية

  عالقة املراجع بالزمالء: ثانيا
  :ثالثة عناصر نلخصها يف اآليت حيكم عالقة املراجع بزمالئه

ويعين مشاركة أعضاء املهنة يف احلصول على املعرفة الفنية فيما بينهم، حيث أن حصول : التعاون   -أ 
أحد األعضاء على أي تقدم أو جديد يف املهنة سواء من الناحية النظرية أو العملية جيب أن تقوم 

 .اجلمعيات املهنية بنشره بني باقي األعضاء
تعين أن املكانة اليت يتمتع ا العضو يف اتمع املهين جيب أن تستند إىل إجنازاته العلمية : ةاملساوا  - ب 

 .والعملية يف إثراء النظرية وتطوير املمارسة العملية دون النظر ألي اعتبارات أخرى
وأي طرف خارجي،  عضويف حالة نشوب نزاع بني  لبعضهمأعضاء املهنة  ويعين تأييد: التأييد  - ج 

ب أن يتحاشى املراجع أي تصرف من شأنه إضعاف سلطة زميله أو اإلضرار بسمعته، بل وجي
 .لتهديد دون وجود مربر لذلكلجيب أن يدعم سلطة زميله ويدافع عن مسعته إذا ما تعرضت 

  عالقة املراجع باتمع: ثالثا
بني  اضمني ادبين الباحثون يف هذا الصدد أن دستور آداب وسلوك املهنة حيمل بني طياته عق

تمع توافق املهنة مبوجبه على منع أعضائها من استغالل السلطة اليت مينحها هلم القانون مهنة املراجعة وا
يف نطاق اختصاصهم لتحقيق مصاحل شخصية، بل جيب أن يسلك املراجع سلوكا من شأنه زيادة مقدرة 

ت اليت تقدمها املهنة وخاصة يف التقارير اليت املهنة على خدمة اتمع واحلفاظ على ثقته يف جودة اخلدما
  .يصدرها املراجع مبناسبة القيام مبهام املراجعة

ومما سبق، نالحظ أن دستور آداب وسلوك املهنة وبصفته حيتوي على املبادئ األخالقية وقواعد   
صـلحة العامـة   السلوك املهين اليت جيب على املراجعني ممارسة مهنتهم يف إطارها، فإنه يوضع خلدمة امل

للمجتمع بالدرجة األوىل قبل مصاحل أعضاء املهنة، وذلك ألن احترام املهنيني هلذا الدسـتور سـيجعل   
طراف األخرى املستفيدة من خدمات عمال ومجهور املستثمرين واجلهات احلكومية وخمتلف األجمتمع األ

  .ملالية املنشورة من طرف املؤسساتاملراجعني يثقون يف التقارير الصادرة عنهم بشأن مراجعة القوائم ا
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  :خالصة
ن لنا أن املراجعة تعترب من املهن احملاسبية العريقة مثل مهن احملامـاة  تبيي ،من خالل هذا الفصل

والطب واهلندسة، ولذلك فإن جناحها يتوقف على درجة تنظيمها والتزام املمارسني هلا بذلك التنظـيم  
اتمع بالدرجة األوىل مث مصاحل أعضاء املهنة، ويشمل هـذا   الذي هو يف األصل يهدف خلدمة مصاحل

التنظيم عناصر رئيسية من خالل وضع إطار عام ملمارستها وذلك بتحديد شروط ملمارسـتها وفـرض   
ن للدخول للمهنة وحتديد مهام املراجع وأتعابه ومسؤولياته، وعلى املمارسني للمهنة تشكيل ترخيص معي

يف املهنة واحلفاظ على شرفها ومكانتها يف اتمع والدفاع علـى مصـاحل    هيآت أو مجعيات للتحكم
  . أعضائها

، هذه ارسة املهنية هلاموال تلقى مهنة املراجعة املكانة الالئقة ا يف اتمع دون وجود معايري للم
نـة العمـل ـا    تعترب عنصرا رئيسيا وفعاال يف التنظيم املهين ملهنة املراجعة، وعلى أعضاء امله األخرية

كمـا أن  . ها من طرف األعضـاء واحترامها، وعلى اهليئة املشرفة على تنظيم املهنة السهر على احترام
األخرى يكونون فخورين بانتمائهم ملهنتهم، وبذلك يسعون احلرة ممارسي مهنة املراجعة وكباقي املهن 

يشمل مبادئ أخالقية وقواعد للتحكم يف أمورهم اخلاصة من خالل وضع دستور آلداب وسلوك املهنة 
  .سلوكية حتكم تصرفام املهنية

ونظرا ألن التنظيم املهين اجليد للمراجعة والذي ال يكون إال من خالل توفره على العناصر اليت 
تطرقنا هلا يف هذا الفصل، يهدف إىل حتسني والرفع من مستوى املمارسة امليدانية، فقد خصصنا الفصل 

  .ية وخطوات مراجعة احلسابات ميدانيااملوايل لدراسة منهج
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  :متهيد
 هاوبغية الوصول إىل اهلدف الرئيسي من احلسابات من أجل قيام املراجع اخلارجي مبهمة مراجعة

صـايف  ة واملركز املايل الإعداد تقرير ائي يتضمن رأيه الفين احملايد حول القوائم املالية اخلتامي املتمثل يف
، فإنه البد أن يسلك منهجا معينا يضم أربع مراحل ضرورية ومتكاملة، تتكون كل مرحلة من للمؤسسة

  .نتقال إىل املرحلة املوالية وإاء املهمة املوكلة إليها حسب تسلسلها حىت يتمكن من االخطوات يقوم 
ى معرفة عامة حول وتبدأ مهمة املراجعة مبرحلة متهيدية تتضمن تشخيص للمهمة واحلصول عل

ذو  ااملؤسسة، مث تأيت املرحلة الثانية اليت تتضمن دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية الذي يعترب عنصـر 
على نتيجة تقييمـه يف   هذا األخريأمهية كبرية سواء بالنسبة للمؤسسة أو بالنسبة للمراجع، حيث يعتمد 

احلسابات والقوائم املالية كوحدة واحدة وهي املرحلة  زيادة أو تقليص إجراءات الرقابة اليت جيريها على
بنهاية  تتعلقالثالثة من املهمة، ويف األخري وقبل إعداده لتقرير املراجعة النهائي يقوم املراجع بعدة أعمال 

خاصة البحث عن األحداث الالحقة لتاريخ إقفال امليزانية واليت قد يكون هلـا تـأثريا علـى     ،املهمة
 .نوية أو على رأيه الفين احملايداحلسابات الس

  :الرئيسية التالية العناصرهذا الفصل حتقيقا ملا سبق، سيشمل و
  احلصول على معرفة عامة حول املؤسسة؛ ×
  فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية؛ ×
  والقوائم املالية؛ احلسابات فحص ×
  .أعمال اية املهمة وحترير التقرير النهائي ×

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
86 

  على معرفة عامة حول املؤسسةاحلصول  .3-1
املؤسسة للمرة األوىل، حسابات  ذه املرحلة أمهية كبرية بالنسبة للمراجع الذي يقوم مبراجعةهلإن 

ايد حول القـوائم املاليـة   لن يستطيع إبداء رأيه الفين احمل حيث ومهما كانت كفاءة وخربة املراجع فإنه
جتماعية حول املؤسسة الـيت سـيقوم   اانونية، ضريبية وللمؤسسة إذا مل جيمع مؤشرات تقنية، جتارية، ق

تتمثالن يف تشـخيص املهمـة مث    وتتضمن هذه املرحلة خطوتني رئيسيتني يتبعهما املراجع ،مبراجعتها
  .التعرف الشامل على املؤسسة

  تشخيص مهمة املراجعة. 3-1-1
ة، فإنه يكون ملزما مؤسسة معينمراجعة احلسابات من طرف عند اقتراح عليه مهمة  املراجعإن 

 ادور يف هذه املرحلة املراجعخربة حيث تلعب ، من املعلومات على هذه املؤسسةممكن  جبمع أكرب قدر
  :1تقييم األساسي من تشخيص مهمة املراجعة هوواهلدف  ،اكبري
  ؟هذه املهمة ممكنة هل -
  ؟ويف أي آجال -
  وبأي تكلفة؟ -

  :كما جيب عليه تقييم
  ؛)…اللغستستمرارية االإ(ة األخطار املرتبطة باملؤسس -
  ؛اإلمكانيات املتاحة إلمتام املهمة -
  .الصعوبات اليت قد تواجهه أثناء تنفيذ مهمته -

  :2نذكر منها يف سبيل احلصول على املعلومات عدة تقنيات املراجعوقد يستعمل 
  ؛املؤسسة وموظفي حماورة مسؤويل -
  ؛للمؤسسة واخلارجية فحص بعض الوثائق الداخلية -
 صاحل ووظائف املؤسسة؛زيارة م  -
  .الفحص التحليلي -

جيمع من خالهلـا   (lettre de proposition) 3رسالة اقتراح املراجعويف اية هذه املرحلة حيرر 
ويقترح كيفيـات تدخالتـه   ، إخل…الصعوبات اليت قد تواجههو جماالت اخلطر استنتاجاته فيما خيص
  .قتراح ميزانية املهمةااألساسية إىل جانب 

                                                           
1 ATH guides, op.cit., p. 103. 
2 BELAMIRI.K, Méthodologie de vérification des comptes, Revue algérienne de comptabilité et d’audit, n° 1 
(1er trimestre), 1994, p. 30. 
3 Idem. 
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  التعرف الشامل على املؤسسة. 3-1-2
عترب هذه املرحلة متكاملة مع مرحلة التشخيص إذا كانت مهمته هي األوىل يف املؤسسة، أما ت

  .بتحديث املعلومات اليت مجعها يف السنة األوىلفقط  يقوم بالنسبة للسنوات الالحقة فإنه
صول على نظرة عامة باحل لمراجعالسماح ل ف على املؤسسة هوإن اهلدف األساسي من التعر

  :وذلك بغرض ،وفهم شامل وكاف من أجل توجيه مهمته وفقا خلصوصيات املؤسسة
على احلسابات  اكبري احتديد املخاطر العامة املرتبطة خبصوصيات املؤسسة واليت قد يكون هلا تأثري -

  ؛همةوعلى توجيه وختطيط امل
- االت واألنظمة املعب؛رة يف املهمةحتديد ا  
  ؛لف الدائم للمهمةتكوين امل -
  .إعداد برنامج املهمة -

  :1خالل هذه املرحلة بالبحث عن معلومات ختص ااالت التالية املراجعويقوم 
املنافسة ، قتصادي للمؤسسةاحمليط اال، نوع النشاطتتعلق بويضم معلومات  :قطاع نشاط املؤسسة  -أ 

 .اخل…يف السوق تهامكانواليت تواجهها 
 النظام التجـاري، ، داري هلاالتنظيم العام للمؤسسة والتنظيم اإلوتشمل : البنية العامة للمؤسسة   - ب 

الفصل ( وجود وفعالية املراقبة الداخلية و نظام امليزانية، )ستعمال اإلعالم اآليل أم ال إ( النظام احملاسيب 
  ).…دورية القوائم احملاسبيةو االت التقارب، حبني املهام، الرقابة املادية

   :ويركّز املراجع يف هذا اال على النقاط التالية :ومات املاليةتدفقات املعل   - ج 
  ؛حتديد التدفقات اليت هلا تأثري على احلسابات وحتديد طبيعتها -
  ؛أجال ودورية احلصول على املعلومات املالية ومعلومات التسيري -
- عطيـات  مو معطيات دقيقـة ، معطيات متكررة( رة حسب أصلهاتصنيف املعلومات املالية املعب

 . )ستثنائيةا
رتب يف امللف الدائم الذي يف هذه املرحلة جيب أن ت املراجعكل هذه املعلومات اليت جيمعها 

  .، كما ميكنه يف اية هذه املرحلة إعادة النظر يف برنامج تدخله املسطّرللمؤسسة املراجعيفتحه 
  
  
  
  

                                                           
1 Ibid, p. 105. 
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  فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية .3-2
بتقييم مدى قدرة األنظمة واإلجراءات املوجودة بالشركة على  املرحلة هيقوم املراجع يف هذ

عتماد على الرقابة الداخلية وحتديد إعطاء قوائم مالية موثوق فيها، ويسمح له ذلك بتحديد مدى اإل
خماطر األخطاء يف معاجلة املعطيات، وبالتايل حتديد نطاق وتوقيت وإجراءات املراجعة وبرنامج العمل 

 . امةبصفة ع
بتقييم نظام الرقابة الداخلية للتأكد من نوعية وفعالية وكفاية األنظمة وأنشطة  راجعكما يقوم امل

ويهدف املراجع اخلارجي . الرقابة املوضوعة من طرف املسيرين واملطبقة من طرف املوظفني يف املؤسسة
نطاق جمال تدخله يف فحص القوائم من هذا التقييم إىل التحكم يف املعلومات املالية واحملاسبية وحتديد 

املالية واحملاسبية، فإذا تيقن أنه ميكن اإلعتماد على نظام الرقابة الداخلية، فإن عمليات مراجعة احلسابات 
متس عينة ضئيلة، أما إذا قدر أنه ال ميكن اإلعتماد عليه، فإن عمليات املراجعة تزداد توسعا للتمكن من 

  . 1بونهإعطاء التوصيات الالزمة لز
تم من خالل عناصره األساسية واليت تتمثل يف تالرقابة الداخلية جيب أن نظام إن دراسة وتقييم 

  . املستخدمني ونظام اإلشراف، الوسائل املادية للحماية ،نظام اإلثبات ،نظام التوثيق، اهليكل التنظيمي
  طرق وصف وتقييم نظام الرقابة الداخلية. 3-2-1

  : الرقابة الداخلية يعتمد املراجع على بعض الطرق والوسائل نذكر منهالدراسة وتقييم نظام 
  املذكرة الوصفية .3-2-1-1

وصف كامل لنظام الرقابة الداخلية هي عبارة عن مذكرة يقوم بإعدادها املراجع، وحتتوي على 
اظ ا، حتفوما حيتوي عليه من تدفق للمعلومات وتقسيم للمسؤوليات وطبيعة السجالت اليت يتم اال

من خالل املقابالت مع العاملني والرجوع إىل دليل اإلجراءات والدورة  املذكرة هويتم إعداد هذ
  .يف املؤسسة املستندية

  ات الرقابة الداخليةنابيإست .3-2-1-2
تتناول مجيع نواحي  األسئلة املغلقةجمموعة من  إعداد (QCI)∗ ت الرقابة الداخليةتبياناسإتتطلب 
ها، حيث أن ع على العاملني لتلقي اإلجابات عليها، مث يقوم املراجع بتحليلوتوز ؤسسةاملالنشاط داخل 
ليصل يف تدل على نقاط الضعف، " ال"تدل على نقاط القوة، بينما اإلجابات بـ " نعم"اإلجابات بـ 

 هذه الطريقة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية املطبق، وتعترباستنتاج أو خالصة حيدد فيها األخري إىل 
  . األكثر استخداما بني املراجعني

                                                           
1 THIERY-DUBUISSON Stéphanie, L’audit, Belgique, édition la découverte, 2004, p. 54. 
∗ Questionnaires de Contrôle Interne. 
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  خرائط التدفق .3-2-1-3
تقنية لوصف اإلجراءات وانتقال الوثائق واملعلومات بني خمتلف الوظائف ومراكز املسؤولية هي 

وتساعد هذه الطريقة يف فهم تسلسل  .1مماثلة لتلك املستعملة يف اإلعالم اآليل ∗باستعمال رموز
وجه النشاط املختلفة وما يتعلق ا من مستندات أخرى يف نظام الرقابة الداخلية، العالقات بني أ

أن يفهم  النظام بشكل جيد لتحديد  واملستندات اتملوعويستطيع  املراجع من خالل تتبعه لتدفق امل
  .    ضعفه واحلكم على مدى كفايتهمواطن مواطن قوته و

   )احملاورة( املقابلة الشخصية .4- 3-2-1

مه املراجع مع أحد عمال املؤسسة موضوع املراجعة دون إخطار مسبق ظّعبارة عن لقاء يني وه
واهلدف من احملاورة اليت جيريها املراجع هلذا األخري من خالل طرح جمموعة من األسئلة املفتوحة عليه، 

والعمليات اخلاضعة  مع الفرد أو األفراد التابعني للوظيفة حمل املراجعة أو القائمني على إدارة األنشطة
  .2للمراجعة هو مجع املعلومات اليت تسمح له بالتعرف على كيفية إدارة الوظيفة أو كيفية سري العمليات

  الوظيفيواهليكل التنظيمي التنظيمي اإلداري اهليكل  .5- 3-2-1
يعترب اهليكل التنظيمي ألي فها، م حتقيق أهدامؤسسة من أهم مقومات نظامها الرقايب اليت تدع

حيث أن األول تتوىل  ،الوظيفيالتنظيمي واهليكل  اإلداري والبد من التفريق بني اهليكل التنظيمي
مصاحلها وأفرادها، و تصميمه وإعداده اإلدارة العليا للمؤسسة دف تنظيمها وتقسيم املهام بني مديرياا

 ،واملقابالت الشخصية الوصف النظريلة من من خالل املعلومات احملص راجعأما الثاين فيقوم بإعداده امل
دف توضيح الرؤية أكثر وتدعيم املعلومات احملص لة بتحاليل ملهام ووظائف كل كوصف النظام الرقايب

  .3منصب ومصلحة من اهليكل التنظيمي، وبيان مدى استقالليتها وعدم وجود تداخل بني املسؤوليات
   شبكة حتليل املهام .3-2-1-6

واملسؤوليات بني خمتلف الوظائف داخل املؤسسة  االختصاصاتلتوزيع  ةكشبعبارة عن وهي 
نطالقا من الربط احملكم بني كل من اهليكل التنظيمي اويتم إعدادها ، يف زمن معني راجعةموضوع امل

واهليكل الوظيفي وحتاليل املهام، وتظهر أمهيتها يف حتديد نقاط تداخل املهام واملسؤوليات بدقة اإلداري 
  .ربة ومعاجلتهامعت

                                                           
   ).1-3( أنظر امللحق رقم ∗

1 KHELASSI Réda, Les applications de l'audit interne, éditions Houma, Alger, 2010, p. 112. 
 .53 املنفراح دليلة، مرجع سابق، ص 2
 .53 نفس املرجع السابق، ص 3
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حسب املصاحل  أو) إخل... ، املبيعات، اخلزينة،تايرتشامل(ويتم إعدادها إما حسب الوظائف 
ح أسطره املهام التفصيلية للوظيفة، أما ر عنها جبدول توضحيث يعب ها،مسار الرئيسية لكل وظيفة أو

ابيةرق تقييمية، حماسبية، مالية، أو(ح طبيعة املهمة العمود الثاين فيوض(، ح أما األعمدة األخرى فتوض
عند تقاطع العمود والسطر، ويستحسن ) ×(عالمة املراجع ويضع  ،باملهام املعنيني) العمال(األشخاص 

  .ختصيص عمود أخري للمهام غري املوجودة يف اجلدول
  مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية .3-2-2

نطالقا من وصف النظام وانتهاء ااجع عدة خطوات بع املرلفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية يت
  .بالتقرير حول الرقابة الداخلية

  وصف النظام .3-2-2-1
فإنه البد على املراجع أن يفهم طريقة عمل  ،نظام الرقابة الداخلية مدى سالمة قبل احلكم على

  :النظام، وذلك عن طريق هذا
  ،اإلجراءات املكتوبة للمؤسسةدراسة  -
  .ص املعنينيحماورة األشخاو -

  . 1خرائط التدفقواملذكرات الوصفية  يلجأ املراجع إىل ،ومن أجل جتسيد هذا الوصف
  )الوجودإختبارات ( التحقق من وجود النظام .3-2-2-2

فإنه على املراجع أن يتأكد من أن  ،يف هذه املرحلة وخاصة إذا كانت مهمة املراجعة هي األوىل
، وإذا فقط يف السنوات الالحقة فإن املراجع يتأكد من عدم تغري النظامأما ، مامت وصفه يتطابق مع الواقع

فإن املراجع يقوم بتحديث وتعديل اخلرائط اليت أنشأها يف السنة األوىل ،ر هذا األخريتغي.  
إجراءات نظام الرقابة الداخلية املوصوفة وأنه مل يتم تغيريها،  صحةكما يتأكد املراجع من 

جود، حيث أنه لضمان مطابقة الوصف لإلجراءات املوضوعة خيتار املراجع عملية وتسمى باختبارات الو
د جسسخ من كل الوثائق اليت تلة للنظام ويتابعها من بدايتها إىل ايتها مع أخذ نأو عدة عمليات ممثِّ

   .2وجود هذا النظام
ختبار معاملة اطة ختبار التحقق من وجود النظام بواسا كلتا احلالتني، يقوم املراجع بيفو

(transaction)  منوذجية من البداية إىل النهاية من خالل خريطة التدفق اليت أنشأها، مع تأكده يف كل
  .للواقع العمليات املوصوفة وتدفقها مطابقمرحلة أن 
  

                                                           
1 KHELASSI Réda, l'audit interne  :  audit opérationnel, édition Houma, Alger, 2ème édition, 2005, p. 88. 
2 MIKOL Alain, Le contrôle interne, PUF, Paris, 1998, p. 94. 
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  التقييم األويل للرقابة الداخلية. 3-2-2-3
ل على جيب أن يكَحيث ، ةالداخليت الرقابة تبياناسايستعمل املراجع يف عملية التقييم هذه 

  :1لتايلنحو اال
مع األنظمـة   أو إىل جمموعات تتناسب مع التدفقات األساسية للمعلومات بياناتستيم هذه االستق •

  ).…مشتريات، مبيعات(  املوجودة يف املؤسسة
  :حتديد أهداف الرقابة بالنسبة لكل جمموعة  •

  .هام على مدى حتققهذه األهداف جيب أن تتبع بأسئلة تسمح باحلك -
، حيث ال نعم أو: األسئلة تصاغ حبيث اإلجابة عنها تكون بـاإلعتماد على أسئلة مغلقة، أي أن  -

  .تدل على نقاط ضعف" ال"تدل على نقاط قوة، واإلجابة بـ " نعم"اإلجابة بـ 
 .ظاميقوم املراجع بتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف املوجودة بالن ،بعد اإلجابة على األسئلة -

  )ستمراريةإختبارات اال( التحقق من عمل النظام .3-2-2-4
يقوم املراجع بتحديد نقاط القوة اليت يتميز ا نظام الرقابة  ،اتبيانستاإل نتهاء من مألبعد اال

لكن قبل اختاذ قراره يف اإلعتماد على نقاط القوة ، الداخلية واليت سيعتمد عليها يف تقليص نطاق رقابته
ختبار اكما يقوم املراجع ب، عليه من التأكد أن نظام الرقابة يعمل بشكل صحيح يف الواقعهذه البد 

  .اإللتزام بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية
يقوم املراجع يف عملية التحقق من عمل النظام بشكل جيد بإعداد برنامج حتقيق عن طريق 

  :الداخلية ةالرقاب إجراءاتبإظهار أن  هذه األخريةله  حبيث تسمح، (sondages)السرب  اتعملي
  ؛موجودة فعال -
  ؛مطبقة بطريقة صحيحة -
 .منفذة بواسطة أشخاص مؤهلنيو -

نتيجة حول عمل نظام الرقابة الداخلية اليت تسمح  يصل املراجع إىل ،بعد القيام بعمليات السرب
  :له باختاذ القرار حول توسيع أو تقليص مراقباته

فإن املراجع يصل إىل أن الرقابات الداخلية تعمل بشكل جيد  ،ةإذا كانت نتائج السرب مرضي -
  .ويستطيع استعماهلا لتقليص نطاق مراقباته

غري مطبقة، ويف  ة الداخليةالرقابإجراءات هذا دليل على أن فإذا كانت نتائج السرب غري مرضية،  -
 .هذه احلالة يقوم بتقييم تأثريها على بقية األعمال

 
                                                           

1 ATH guides, op.cit, p. 121. 
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    نقاط الضعفتقييم تأثري .3-2-2-5
من خالل املراحل السابقة يقوم املراجع بتحديد نقاط الضعف املرتبطة بالنظام ونقاط الضعف 

  :1اخلاصة بتطبيق النظام، ويف هذه املرحلة هناك حالتني
  على احلسابات السنوية نقاط الضعف هلا تأثري هام :أوال

األخرية تعترب مبثابة مفتاح كوا حتدد  هذه يف هذه احلالة ينقلها املراجع يف ورقة تقييم النظام،
  .األعمال الضرورية لتقييم التأثريات الفعلية لنقاط الضعف على احلسابات السنوية

  نقاط الضعف ليس هلا تأثري هام على احلسابات السنوية: ثانيا
على  إىل مسؤويل املؤسسة حىت يقومون بتحسني النظامنقاط الضعف  تبليغيف هذه احلالة جيب 

هذا النوع من نقاط الضعف يسجله يف أوراق على احلسابات السنوية، و اليس هلا تأثري لرغم من أنها
مة وواضحة ألا تستعمل ن أوراق تقييم النظام وأوراق العمل جيب أن حترر بطريقة منظَّكما أ .عملال

يف اية هذه و .ان ضرورييف حترير برنامج مراقبة احلسابات وحتضري التقرير حول الرقابة الداخلية إذا كا
  .الرقابة الداخلية نظام املرحلة، يستطيع املراجع تقرير مدى إمكانية االعتماد على

  الرقابة الداخلية نظام حترير تقرير حول .3-2-2-6
إعطاء نتائج تقييم  إن اهلدف من هذه املرحلة األخرية من فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية هو

  :ويكون ذلك عن طريق ، املؤسسةالرقابة الداخلية يف
وطرحها أمام النظام إجراء نقاش مجاعي مع مسؤويل املؤسسة لتجميع نقاط الضعف اخلاصة ب -

 ؛املسؤولني
يسمح ، و" الرقابة الداخلية نظام تقرير حول "تأكيد هذا النقاش كتابيا يف تقرير ائي يسمى بـ  -

ة اليت تؤدي إىل حتسني إجراءات الرقابة الداخلية هذا التقرير للمؤسسة بالقيام باألعمال التصحيحي
  .2إىل زيادة الوثوق يف احلسابات تؤدي واليت بدورها

فإنه من األفضل إرساله بفترة كافية قبل اية  ،فيما خيص توقيت إرسال التقرير إىل املؤسسةو
لضعف، ولكن قد السنة، وذلك لتمكني املؤسسة من القيام باإلجراءات التصحيحية الالزمة لنقاط ا

 .ومع ذلك يبقى هدف التقرير نفسه ،نتهاء من مراجعة احلساباتحيدث وأن يرسل هذا التقرير بعد اإل
  :3الرقابة الداخلية ما يلينظام  يتضمن التقرير حولو

  ؛نطاق مهمة املراجع يف فحص نظام الرقابة الداخلية -

                                                           
1 Ibid, p. 126. 
2 KHELASSI Réda, l'audit interne  :audit opérationnel, op.cit, p. 90. 

 .1020 ، صمرجع سابقأمرسن هنكي،  ، وليم توماس 3
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  ؛تاريخ سريان رأي املراجع الفترة أو -
  ؛وضع وتطوير الرقابة الداخلية تقع على عاتق اإلدارة بأن مسؤولية ذكريالت -
  ؛وصف موجز لألهداف العريضة والقيود العامة لنظام الرقابة الداخلية -
 رأي املراجع عما إذا كان نظام الرقابة الداخلية كافيا لتحقيق أهدافه العريضة اخلاصة بالوقاية أو -

جيب أن يؤرخ ، كما ى القوائم املاليةمنع حدوث األخطاء واملخالفات ذات األثر اجلوهري عل
  .ه إىل املؤسسةمن العمل امليداين ويوج االنتهاءالتقرير بتاريخ 

كما جيب على املراجع توثيق فحصه وتقييمه للرقابة الداخلية وذلك من خالل ملفات العمل 
ح هذا التقرير خمتلف والتقرير الكتايب املوجري الشركة، ويوضحنرافات املكتشفة، واال املالحظاته ملسي

  . كما قد حيتوي على توصيات ونصائح لتحسني الرقابة الداخلية
فإنه ميكن للمراجع أن يرفض الشهادة على احلسابات السنوية  ،ويف هذا املستوى من املهمة

وهذا يف حالة وجود احنرافات ونقاط ضعف تؤثر بشكل جوهري على القوائم املالية وجتعلها ال تعطي 
  . عن وضعية املؤسسة ادقةصصورة 

  :ونلخص مراحل فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية يف الشكل املوايل
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  .مراحل فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية: )1-3( الشكل رقم
  الدعائم                                                          املراحل                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : ATH guides, Audit financier: guide pour l’audit de l’information financière 
des entreprises et organisations, Clet, Paris, 1987, p. 117. 

  

 مذكرة التوجيه العامة

 إستبيان الرقابة الداخلية

  لنظاموصف ا
 

 التحقق من وجود النظام

التقييم األويل للرقابة 
 الداخلية

عمليات + برنامج حتقق 
 السرب

 التحقق من عمل النظام

 وضع برنامج مراقبة احلسابات

 إختيار الوظائف

 خرائط التدفق واملذكرات

 إختبار التحقق من الوجود

 سليم

 يعمل

 ورقة تقييم النظام تقييم األثر

 حول الرقابة الداخليةتقرير 

 ال

 نعم

 نعم

 ال
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  والقوائم املالية احلسابات فحص .3-3
األمهية النسبية لكل حساب،  تشمل هذه املرحلة فحص حسابات املؤسسة وهذا حسب

  . وكذلك فحص القوائم املالية كوحدة واحدة من حيث الشكل واملضمون
  احلسابات فحص .3-3-1

بإبداء رأيه حول للمراجع مجع األدلة والقرائن الكافية اليت تسمح  إن اهلدف من هذه املرحلة هو
  .سابقتنيالرحلتني املتعتمد على  عراجاملها يونشري إىل أن الرقابات اليت جير ،احلسابات السنوية

  )املعتمدة(األدوات املستعملة . 3-3-1-1
 من أجل احلصول على عناصر اإلثبات الضرورية إلبداء رأيه، يعتمد املراجع على عدة تقنيات

  :1نلخصها فيما يلي
  ؛)اإلستثمارات مثال(وتسمح بالتحقق من وجود األصول امللموسة  ،املالحظة وأالتفتيش املادي  -
املصادقات، وتسمح باحلصول من الغري الذين هلم عالقات جتارية أو مالية مع املؤسسة على  -

 معلومات حول رصيد حسابام أو العمليات اليت متت معهم؛
، ...)فواتري املوردين، كشوفات بنكية (للوثائق اليت استلمتها املؤسسة من الغري  الفحص املستندي -

  ؛...)تري الزبائن، وصوالت التسليم، احلسابات، موازين املراجعة، فوا(أو اليت أنشأا املؤسسة 
  الرقابة احلسابية؛ -
  ؛بني املعلومات احملصل عليها واملستندات اليت مت فحصهاقاربات التحليالت، التقديرات، امل -
 :، ويتضمنالفحص التحليلي -

لسابقة، الالحقة، أو املتوقعة إجراء مقارنات بني املعطيات الناجتة عن القوائم املالية واملعطيات ا - 
 بغرض إجياد عالقة بينها،

 ،واالجتاهاتحتليل التغريات  - 
  دراسة وحتليل العناصر غري العادية أو غري املألوفة الناجتة عن املقارنات؛ - 

- يف املؤسسة املوظفنيرين واملعلومات احملصلة من املسي.  
وإما إحصائية بطريقة إما  واليت تكون )عمليات السرب(ختبارات اهذه الرقابات تتم عن طريق 

 الشخصياحلكم يتوقف على ختيار هاتني الطريقتني ان املراجع، وأوذلك حسب خربة بطريقة حكمية 
  .ودرجة الثقة اليت يريد احلصول عليها يف نتائجه لمراجعل

  
  

                                                           
1 BELAMIRI.K, op.cit., p. 32, 33. 
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  جعةحمتوى برنامج املرا. 3-3-1-2
 ن احلسابات هي مربرةالعناصر اليت تكو إن مراقبة احلسابات جيب أن تسمح بالتأكد من أن كل

(justifiés) ،ة يف أوراق عمل جعبتنظيم برنامج املرا املراجع ومن أجل التنفيذ اجليد لعمليات املراقبة يقوم
  :خاصة حتتوي على ما يلي

  ؛لة لكي يستطيع املساعدون تنفيذهاجيب أن تكون مفصوقائمة الرقابات اليت سيقوم ا،  -
  ؛املعتمدةنطاق العينة  -
  ؛تاريخ إجراء الرقابات -
  ؛أن تكون مرتبة ومرقمة بشكل يسمح بالرجوع إليها بسهولة -
  .املشاكل اليت يواجهها أثناء تنفيذ عمليات الرقابة -

  :مراقبة أي حساب جيب أن تتم كما يلي نشري إىل أنو
 حتليل احلساب؛ -
  ؛تربير احلساب -
  ؛حنرافات واملخالفاتالإظهار ا -
  .نتيجة املراقبة -

  :التايل ، وذلك على النحوحالتنيز لتنفيذ برنامج املراجعة منيو
إن الوثوق يف نظام الرقابة الداخلية يعترب دليال : )Fiable(فيه  اموثوقإذا كان نظام الرقابة الداخلية  §

ة احلسابات لكنه غري كايف، فعلى املراجع هنا القيام بالفحص املباشر للحسـابات،  حمبدئيا على ص
بربنامج عمل أدىن ليتأكد من عدم ارتكاب أخطاء أو أعمال غش يف العمليات اخلتامية  ولكن يكتفي

  . 1واليت يصعب على نظام الرقابة الداخلية اكتشافها
  :كما يلي حاالت ثالث نا منيزفإن: )Non fiable( فيه اغري موثوقإذا كان نظام الرقابة الداخلية  §

 املراجعصحيحها من طرف املؤسسة قبل اية السنة، هنا تكن نقاط الضعف وتأثرياا مي: احلالة األوىل
  .جراءات التصحيحية الالزمة يف أسرع وقت والتأكد من فعاليتهايطلب من املؤسسة اختاذ اإل

كن تأثريها ميكن للمراجع لكانت نقاط الضعف ال ميكن تصحيحها قبل اية السنة و إذا: احلالة الثانية
، وبالتايل على املراجع أن يقوم بعمليات الفحص الالزمـة عـن   طاق عملهأن يواجهه بواسطة توسيع ن

  .طريق توسيع حجم العينات املعتمدة أو قد يستعمل يف بعض العمليات املراجعة التفصيلية

                                                           
 .172 ص، 2008 دراسة احلاالت يف احملاسبة ومالية املؤسسة، دار احملمدية العامة، اجلزائر، الطبعة األوىل، ناصر دادي عدون وآخرون،.د 1
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إذا كانت نقاط الضعف ال ميكن تصحيحها قبل اية السـنة وال ميكـن للمراجـع أن    : احلالة الثالثة
، الشهادة على احلسابات املراجع على احلسابات السنوية، يف هذه احلالة يرفضيواجهها لتفادي تأثريها 

علم املؤسسة بذلكوجيب أن ي.  
  :النقاط التاليةأن يأخذ بعناية  املراجع أثناء عملية التحليلوجيب على 

  ؛املتبعة من طرف املؤسسة احملاسبية فحص املبادئ -
  ؛التحقق من أن هذه املبادئ مقبولة -
  .صحة تطبيق هذه املبادئ يف اية السنةالتحقق من  -

ونشري إىل أن مراقبة احلسابات توقد امللف السنوي للمراجعة رتب يفتد يف أوراق عمل وجس ،
جتهادات الدنيا املتعلقة باإل SPM/94/103 من املقرر )06( خصص هلا املشرع اجلزائري التوصية رقم

. كل منصب من مناصب امليزانية وجدول حسابات النتائج اخلاصة مبراقبة احلسابات، وهي خاصة مبراقبة
  :وميكن تلخيص هذه املرحلة يف الشكل التايل

  .فحص احلسابات والقوائم املالية: )2- 3( الشكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : ATH guides, Audit financier: guide pour l’audit de l’information financière 
des entreprises et organisations, Clet, Paris, 1987, p. 129. 

  ة احلســاباتبرنامـــج مراجعـ
 مراقبات خاصة                    مراقبات موسعة              مراقبات حمدودة    

 تقييم نظام الرقابة الداخلية

 حتليل مسبق

 تنفيذ الرقابة على احلسابات

 ستثنائية وأحكاماعمليات 

 سليم

 سابات السنويةفحص احل

 نعم ال

 حترير تقرير املراجعة
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جيب على  ،وبغية الوقوف على معلومات ذات مصداقية ومعبرة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة
كل عناصر القوائم املالية أن تستجيب للمعايري املختلفة اليت تضمن جودا وتسمح بذلك للمراجع 

  :1يتباملصادقة عليها، ونلخص هذه املعايري يف اآل
يعين هذا املعيار أن كل العمليات اليت قامت ا املؤسسـة تظهـر يف   :  (Exhaustivité) الكمال •

 :وذلك باحترام ما يلي ،القوائم املالية
  ؛اأتسجيل العمليات منذ نش -
 ؛تسجيل كل العمليات -
 .حترام استقاللية الدوراتاو -

 :يعبر هذا املعيار على:  (Existence) الوجود •
 ؛فعلي للعناصر املادية مثل اإلستثمارات واملخزونالوجود ال -
، أي ال )أصول، خصوم، أعباء ونواتج(ترمجة العمليات احلقيقية للمؤسسة بالنسبة لباقي العناصر  -

 ؛جند عمليات ومهية
  .اليت تظهر يف القوائم املالية هي عمليات الدورة فقط -

األصول اليت تظهر يف ميزانية املؤسسة ترجع يعبر هذا املعيار على أن عناصر : (Propriété) امللكية •
ملكيتها فعال للمؤسسة، ويعبلتزامات فعلية للمؤسسةار عن ر كذلك على أن عناصر اخلصوم تعب.  

ر هذا املعيار على أن العمليات املسجلة يف حماسبة املؤسسة قد مت تقييمها يعب:  (Evaluation) التقييم •
  .عموما وبطريقة ثابتة من سنة ألخرى وفقا للمبادئ احملاسبية املقبولة

يعبر هذا املعيار على أن كل العمليات اليت قامت ـا  :  (Comptabilisation) التسجيل احملاسيب •
  .بشكل سليم وفق املبادئ احملاسبية املقبولة عموماواملؤسسة مت تسجيلها حماسبيا 

  :ية من خاللويقوم املراجع يف هذه املرحلة مبراجعة عناصر القوائم املال
  التحقق من حسابات األصول الثابتة؛ ×
  التحقق من حسابات املخزونات؛ ×
  التحقق من حسابات احلقوق والديون؛ ×
  التحقق من حسابات األموال اململوكة؛ ×
 .التحقق من حسابات النواتج واألعباء ×

  
                                                           

1 Société nationale de comptabilité, Guide d'audit et de commissariat aux comptes, DRH, Alger, 1989, p. 2104, 
2105. 
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  التحقق من حسابات األصول الثابتة :أوال
أراضي، مباين، جتهيزات اإلنتاج، جتهيزات ستثمارات من تشمل األصول الثابتة عناصر اال

وتعترب هذه العناصر قليلة احلركة احملاسبية كوا تتميز بالدميومة نسبيا . جتماعية، ييئات وتركيباتا
  . عناصرها أحدداخل املؤسسة ماعدا تسجيل اإلهتالكات اخلاصة ا سنويا أو التنازالت اليت ختص 

مة يف القوائم املالية اخلاصة بكل عنصر من ن املعلومات املقدوجيب على املراجع أن يتأكد من أ
   :1األصول الثابتة تعكس الواقع احلقيقي له، وذلك من خالل

 التحقق من صحة األرصدة األولية لكل عنصر وذلك باملقارنة مع األرصدة اخلتامية للسنة السابقة؛ -
كل اإلضافات اجلديدة للعناصر، وحذف القيام باملراجعة املستندية واحلسابية للتأكد من تسجيل  -

 كل التنازالت خالل الدورة مع تتبع خطوات املعاجلة احملاسبية للعنصر حمل املراجعة؛
هتالكات السنوية لعناصر األصول الثابتة وصحة تسجيلها احملاسيب، التأكد من صحة حساب اإل -

 ومدى حتميل كل عنصر للمصاريف املتعلقة به؛
فعلي لكل عناصر األصول الثابتة املسجلة يف القوائم املالية اخلتامية، وذلـك  التأكد من الوجود ال -

 مبقارنة اجلرد الفعلي مبا هو مسجل يف الدفاتر احملاسبية للمؤسسة؛
التحقق من ملكية املؤسسة لألصول الثابتة الظاهرة يف القوائم املالية من خالل فواتري الشـراء أو   -

 حمل املراجعة؛عقود تثبت ملكية املؤسسة لألصل 
التأكد من صحة التقييم األويل لألصل من بوذلك  ،التأكد من صحة تقييم املؤسسة ألصوهلا الثابتة -

احلصول عليه، كما يتحقـق   خالل تسجيل مثن شرائه زائد املصاريف اليت تتحملها املؤسسة لقاء
ريقة احملـددة،  هتالك السنوي لكل عنصر من عناصر األصول الثابتة تبعا للطمن صحة حساب اإل

هتالك من سنة ألخرى وطرق تقييم األصول باإلضافة إىل التأكد من الثبات يف استخدام طريقة اإل
 ؛)التقييم وفقا لسعر السوق أو التكلفة التارخيية( الثابتة 

التأكد من أن التسجيل احملاسيب لألصول الثابتة يتم وفقا للمبادئ احملاسبية، وأن كـل الوثـائق    -
هلذا التسجيل موجودة ومرفقة معهمة املدع. 

  التحقق من حسابات املخزونات :ثانيا
  :تشمل املخزونات كل العناصر اليت متر على خمزن املؤسسة وهي

 ؛البضائع -
 ؛املواد األولية واملستلزمات -

                                                           
 .159- 148 سابق، ص ص حممد التهامي طواهر، مسعود صديقي، مرجع 1
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 ؛منتجات نصف مصنعة -
 ؛منتجات قيد الصنع -
 ؛منتجات تامة الصنع -
 .الفضالت واملهمالت -

ية املهنية الالزمة يف مراجعة املخزونات نظرا للحركة الكثرية واملستمرة وعلى املراجع بذل العنا
  :1هلا، وذلك كما يلي

امليزانية كان نتيجة ملعاجلة حماسـبية سـليمة   بيتحقق املراجع من أن خمزون آخر مدة الذي يظهر  -
  عملية؛ حذف أيةتأو  تنسمفادها أن كل العمليات املتعلقة باملخزون مت تسجيلها حماسبيا ومل 

يتأكد املراجع من الوجود الفعلي للمخزون على مستوى املخازن من خـالل اجلـرد الفعلـي     -
كما  ،للمخزون والوقوف على عملية اجلرد وتوجيهها وفق ما تنص عليه التشريعات املعمول ا

يتأكد بأن عملية اجلرد الفعلي يقوم ا أشخاص ال ينتمون إلدارة املخازن وهم الذين يقومـون  
ل له ذلك قانونا؛بإعداد القائمة النهائية للمخزون اليت ينبغي تأشريها من طرف شخص خمو 

يتأكد املراجع من ملكية املؤسسة لعناصر املخزون انطالقا من مراجعة العمليات املختلفة املتعلقة  -
 ، كما جيب أن يتأكد من ملكية املؤسسة لعناصر املخزون لدى الغري؛هب

حة التقييمات اليت قامت ا املؤسسة من خالل التحقق من ثبـات طريقـة   يتأكد املراجع من ص -
 ؛∗تقييم املخزون من سنة ألخرى، وتبني طريقة واحدة إلخراج املخزون 

- مة لذلكالتأكد من صحة التسجيل احملاسيب للمخزون ووجود وإرفاق الوثائق املدع. 
 -الوارد أوال: إخراج املخزون هييف تمدة ، فإن الطرق املعاجلديد ووفقا للنظام احملاسيب املايل

 - على طريقة الوارد أخريا االستغناءومت ، (CMP) والتكلفة الوسطية املرجحة (FIFO) الصادر أوال
 .(LIFO) الصادر أوال

  التحقق من حسابات احلقوق والديون :ثالثا
املؤسسة أو تدفق وهي نتيجة تدفق مادي خارج من  ،لتزامات الغري جتاه املؤسسةامتثل احلقوق 

لتزامات على املؤسسة جتاه الغري وهي امايل متمثل يف التسبيقات املقدمة من طرفها، بينما متثل الديون 
  .نتيجة تدفق مادي إىل املؤسسة أو تدفق مايل أتى من القروض الطويلة والقصرية األجل

ا املؤسسة، لذلك وجب إن هذه التدفقات من شأا أن تترجم العمليات العديدة اليت قد تقوم  
  : التحقق من احلقوق والديون ومن أرصدما وكذا مكوناما، وذلك كما يلي راجععلى امل

                                                           
  .153، 152 نفس املرجع السابق، ص 1
 .FIFO: First In-First Out    LIFO: Last In-First Out. CMP: Coût Moyen Pondéré :توجد ثالث طرق وهي ∗
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من حسابات احلقوق و الديون، وذلك بالتأكد مـن صـحة    ةالتحقق من كل حساب على حد -
احملاسبية الرصيد األويل وكذا التسجيل احملاسيب لكل العمليات املختلفة لكل حساب وفقا للمبادئ 

  املتعارف عليها، والتأكد من أن كل عملية تستند إىل الوثائق املربرة هلا؛
التحقق من الوجود الفعلي للحقوق والديون من خالل املقاربات الضرورية مع ما هو مسـجل   -

 حماسبيا وبني ما هو مسجل لدى الغري عن طريق املصادقات؛
لقوائم املالية اخلتامية هلا عالقـة مباشـرة مـع    التأكد من أن كل احلقوق والديون املسجلة يف ا -

 املؤسسة، فال يصح تسجيل شيء ال تكون املؤسسة طرفا فيه؛
. التأكد من التقييم السليم حلقوق وديون املؤسسة وذلك باستخدام املراجعة املستندية واحلسـابية  -

  التحقق من حسابات األموال اململوكة :رابعا
ستثمار يف قطاع معني يؤدي حتما إىل إنشاء مؤسسة بشكل إلإن تفكري أي مستثمر بالنشاط وا

يضمن حقوق كل األطراف املسامهة فيها، ويف هذا اإلطار يقدم  يقانوين معروف وبعقد تأسيس
تكون حصة كل واحد منهم بقدر مسامهته وحيدد يف أو حصص م إىل أسهماملسامهون أمواهلم وتقس ،

  :1جع بالتحقق من األموال اململوكة كما يليويقوم املرا. أو حصصه ظلها عدد أسهمه
م للشركة حمل املراجعة ملعرفة رأس ماهلا وأنواع األسهم بتدائي والقانون املنظّالتأكد من العقد اال -

  املكونة له؛
وزيادة أو ختفيض  األسهم الع على قرارات جملس اإلدارة واجلمعية العامة خبصوص ختصيصاإلطّ -

 سامهني؛رأس املال وتعديل حقوق امل
الع على مجيع املستندات املؤيدة لالكتتاب والتخصيص والسداد طّفحص املكتتبني يف األسهم واإل -

 الكلي هلم؛
- دوا كل ما عليهم جتاه الشركة؛التحقق من أن املسامهني سد 
 ؛عدد وقيم وشهادات األسهممثل البيانات الواردة فيه كل فحص سجل املسامهني و -
 .جيب أن يظهر ذلك يف القوائم املالية ،ملال بالكاملويف حالة عدم سداد رأس ا -

  التحقق من حسابات النواتج واألعباء :خامسا
النتائج، وبتفاعلها تنتج حسابات النتائج،  ابسحلتعترب حسابات التسيري املكونات األساسية 

تبىن من وتتميز هذه احلسابات برصيدها األويل الصفري كون هذه احلسابات تصف أسلوب التسيري امل
 :2ومراجعة هذه احلسابات يكون كاآليت. طرف إدارة املؤسسة خالل الدورة نفسها

                                                           
 .157، 156 نفس املرجع السابق، ص 1
  .159، 158 نفس املرجع السابق، ص 2
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مـن   راجعالتأكد من أن املؤسسة سجلت مجيع العمليات اخلاصة باألعباء والنواتج، أي يتأكد امل -
  احترام مبدأ الشمولية يف تسجيل اإليرادات واملصاريف اخلاصة بالدورة حمل املراجعة؛

، أي يتأكد مـن احتـرام مبـدأ    راجعةن مجيع األعباء والنواتج ختص الدورة حمل املالتأكد من أ -
 ؛استقاللية الدورات

التأكد من احترام املؤسسة للمبادئ احملاسبية يف تسجيل األعباء والنواتج، إذ تسـجل األعبـاء    -
احلق الناتج والنواتج حال وقوعها وفقا للمستند املدعم لذلك وال ينتظر احملاسب تسوية الدين أو 

 عن العملية يف الدورة حمل املراجعة؛
ويكـون   ،التأكد من أن األعباء والنواتج تتعلق مباشرة بنشاط املؤسسة، أي أن تكون طرفا فيها -

 من أن لكل عملية مستند مربر؛املراجع حبيث يتأكد  ،ذلك باستعمال املراجعة املستندية
عباء والنواتج من حيث تبويبها وصحة معاجلتها ينبغي على املراجع أن يتحقق من صحة تقييم األ -

 .وتقييمها وفقا لطرق واضحة وثابتة من سنة ألخرى
  كوحدة واحدة القوائم املاليةفحص  .3-3-2

إن تقييم نظام الرقابة الداخلية واملراقبة حساب حبساب ليس كاف بالنسبة للمراجع إلبداء رأي 
تايل هنا املراجع ملزم بإجراء فحص حتليلي للحسابات كوحدة واحدة، وبال القوائم املاليةفين حول 

  .ر بطريقة صحيحة ومنتظمة عن وضعية املؤسسة ونتيجة نشاطهاقتناع بأا تعبالسنوية والذي يعطيه اإل
  :1إن فحص احلسابات السنوية اخلتامية يف جمملها يهدف إىل

  :أن احلسابات السنوية •
  ؛صحيحة ومنتظمة -
  ؛ احملاسبةتتفق مع مجيع املعطيات يف -
- امقد ؛مة وفقا ملبادئ احملاسبة والقوانني والتنظيمات املعمول  
  .تأخذ بعني اإلعتبار األحداث الالحقة لتاريخ إقفال احلسابات -

• مة بشكل مالئم يسمح للغري باستعماهلاأن كل املعلومات الضرورية مقد.  
  :التأكد من املراجعجيب على ، ومن أجل حتقيق هذه األهداف

  ؛األخرى املنصوص عليها قانونا القوائمتوافق بني امليزانية وحسابات النتائج وال -
  ؛أن القوائم املالية السابقة الذكر متوافقة مع األعمال احملققة -
  ؛التوافق بني جماميع ميزان املراجعة اخلتامي وجماميع امليزانية اخلتامية -
 .اليت قبلها املراجعة وامليزانية اخلتاميةفتتاحية للسنة املالية حمل التوافق بني امليزانية اال -

                                                           
1 ATH guides, op.cit., p. 133. 
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  أعمال اية املهمة وحترير التقرير النهائي .3-4
بعدة أعمال خاصة بنهاية املهمة واليت  املراجعقبل إصدار تقريره النهائي ملهمة املراجعة، يقوم 

ائج الرقابات اليت له بالتأكد من أنه مل يغفل أي مرحلة مهمة أثناء عمله، وبعدها يقوم بتجميع نت تسمح
  .كوحدة واحدة القوائم املالية األخري يقرر طبيعة الرأي الذي يصدره على يفو ،قام ا

   أعمال اية املهمة .3-4-1
املراجع أن يقوم بأعمال  ه علىبعد اإلنتهاء من فحص احلسابات السنوية والقوائم املالية، فإن

خالله رأيه الفين احملايد، ونلخصها يف ثالث نقاط أخرى قبل حترير تقريره النهائي الذي يبدي من 
  :رئيسية وهي

  األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية؛ -
  إستقصاء اية املهمة؛ -
 .وحترير التقرير النهائي للمهمة -

  األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية .3-4-1-1
بات، وهي متتد إىل غاية ميتد إىل الفترة اليت تلي إقفال احلسا املراجعإن اجلزء األخري من مهمة 

على  هلا تأثري مهم على الوضعية املالية أو اأثناء هذه الفترة قد حتدث أحداث، واإلصدار الفعلي لتقريره
  .النتيجة املقدمة يف احلسابات السنوية
تلك األحداث اليت تقع بعد إقفال القوائم املالية  لتاريخ امليزانية، ويقصد باألحداث الالحقة

اعتمادها من طرف الشركاء أو اجلمعية العامة، وقد تؤثر هذه األحداث على القوائم املالية  وحىت تاريخ
مما يستدعي تعديلها وذلك عند توفر أدلة إضافية عن أحداث قائمة يف تاريخ هذه القوائم مثل إفالس 

ديل يف أحد العمالء الذي يؤثر على إمكانية حتصيل دينه من طرف الشركة، وبالتايل ال بد من تع
خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها ملواجهة هذا احلدث، كما أن هناك بعض األحداث اليت ال تؤثر 
على بيانات القوائم املالية أو هلا تأثري ويصعب تقديره ماليا بسبب ظروف عدم التأكد، فمثل هذه 

  .  1صح عنها يف تقريره األحداث ال تستلزم تعديل القوائم املالية املراجعة، ولكن على املراجع أن يف
يقضي بأن يأخذ املراجع وولقد خصصت املعايري الدولية للمراجعة معيارا خاصا هلذا املوضوع، 

   .2التأثري احملتمل لألحداث الالحقة لتاريخ إقفال القوائم املالية حىت تاريخ التقرير االعتباربعني 
  
  

                                                           
  .325، 324 حممد توفيق حممد، مرجع سابق، ص.مد نصر اهلواري، دحم.د  1

2 Maxime DELHOMME, Événements postérieurs, Revue française de comptabilité, n°312, Juin 1999, p. 06. 
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  :1حقة لتاريخ امليزانية يف اآليتوميكن أن نستعرض مكونات املعيار اخلاص باألحداث الال
على البيانات  اجيب على مسؤويل إدارة الشركة إبالغ املراجع عن أي أحداث قد يكون هلا تأثري •

املالية خالل الفترة ما بني إقفال القوائم املالية وتاريخ التقرير، وإذا أصبح املراجع على علم بذلك، 
   ؛القوائم املالية أم ال فعليه أن يقدر ما إذا كان من الواجب تعديل

جيب على املراجع عند اكتشافه لبعض احلقائق اليت تؤثر بشكل هام على البيانات املالية بعد  •
صدورها أن يناقش األمر مع اإلدارة، وأن يراجع اإلجراءات اليت اختذا اإلدارة إلشعار من استلموا 

   ؛تلك القوائم املصدرة وأن يقرر بطالا
يام اإلدارة بإجراءات إشعار األشخاص الذين استلموا القوائم املالية، فإنه يقوم يف حالة عدم ق •

  .عتماد على تقريرهباإلجراء املناسب ملنع اإل
  :فإنه ميكن ،وحسب طبيعة هذه األحداث

  ؛احلسابات) تسوية(تعديل  -
  ؛إظهار هذه األحداث يف مذكرات -
  .إرفاقها باحلسابات السنوية -

  :2اإلجراءات التالية املراجعحداث، يتبع وأثناء حبثه عن هذه األ
  ؛فحص احلسابات الداخلية للتسيري بالنسبة للفترة الالحقة لتاريخ إقفال احلسابات -
  ؛التحقق من القاعدة املعتمدة يف حتضري احلسابات الداخلية للتسيري -
حقة لتـاريخ  اإلدارة وحماضر مجعيات املسامهني وجملس اإلدارة فيما خيص الفترة الال قراءة تقارير -

  ؛امليزانية
 .ستعانة باستقصاء حول األحداث الالحقة لتاريخ امليزانيةللمراجع اإل ميكن -

ولقد أمجعت مجيع هيآت الضبط واملراقبة للبورصات وهيآت التنميط احملاسيب على وجوب قيام 
  . 3املراجعني بالبحث عن كل األحداث اهلامة اليت تلي تاريخ إقفال حسابات امليزانية

الشكل املوايل يبين لنا موقع هذه األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية وفق ما جاءت به موسوعة و
  .الرقابة احملاسبية للجمعية الوطنية حملافظي احلسابات بفرنسا

 
 

                                                           
 .58 شريقي عمر، مدى مالءمة املعايري الدولية للمراجعة للواقع املهين اجلزائري، مرجع سابق، ص 1

2 ATH guides, op.cit, p. 134. 
3 Lionnel COLLINS, Gérard VALIN, audit et contrôle interne  :  aspects financiers, opérationnels et stratégiques, 
4ème édition, op.cit, p. 153. 
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  .األحداث الالحقة لتاريخ امليزانية): 3-3(الشكل رقم 
                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Lionnel collins, Gérard valin, audit et contrôle interne: aspects financiers, 
opérationnels et stratégiques, 4ème édition, Dalloz, Paris, 1992, p. 153.  

ا أمهية كبرية قبل إصداره للتقرير تناولنا هلذه األحداث، أن املراجع يعطي هلمن خالل نالحظ 
ومن خالل عرضنا ملكونات املعيار الذي أصدره اإلحتاد الدويل للمحاسبني خبصوص . النهائي للمراجعة

حيث يقوم املراجع بتقدير مدى أمهية تلك  ،مبعيار اإلفصاح ها الوثيقرتباطهذه األحداث، تبين لنا ا
فإنه يستوجب  ام املالية، حيث أنه إذا كان تأثريها مباشراألحداث الالحقة ومدى تأثريها على القوائ
فإنه  ،على هذه األخرية ولكنها يف غاية األمهية اغري مباشر اتعديل القوائم املالية، أما إذا كان هلا تأثري

يف صورة مالحظات هامشية، أما إذا كانت تلك األحداث ليس هلا طبيعة حماسبية  انهـجيب اإلفصاح ع
  . فإنه ال يتطلب اإلفصاح عنها ،ى القوائم املاليةوال تؤثر عل

   ستقصاء اية املهمةإ .3-4-1-2
بإعطاء رأي فين حول احلسابات له  من قيامه جبميع األعمال اليت تسمح املراجعلكي يتأكد 

ة ستقصاء مبذكرستقصاء اية املهمة، ويرفق هذا اإلاالسنوية وأن معايري األداء املهين حمترمة، يستعمل 
  .1(note de synthèse)التجميع 

  

                                                           
1 ATH guides, op.cit, p. 135. 

 أحداث الحقة بالنسبة للمراجع

  اية السنة 
31/12 

  إجتماع جملس
 اإلدارة

تاريخ 
 التقرير 

اجلمعبة 
 العامة

 أعمال الرقابة 

 أحداث الحقة 
 بالنسبة لس اإلدارة
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   التجميعمذكرة  .3-4-1-3
وجيب أن تتضمن  ،رة يف املهمةهذه املذكرة تسمح للمراجع بتلخيص األحداث املهمة واملعب

 :1كحد أدىن ما يلي
  ؛...)منتوج جديد، مصنع جديد، (ة اليت عرفها نشاط املؤسسة األحداث اهلاموصف  -
  واحللول املتبناة؛ أثناء تأدية مهمته املراجع املشاكل اليت واجهت -
وثيقة ينتظر استالمها، مصـادقات  (قائمة بالنقاط العالقة واليت جيب أن تسوى قبل تقدمي تقريره  -

 ؛..)منتظرة، 
 .خالصة عامة -

  للمراجعةالتقرير النهائي  حترير .3-4-2
إعداد تقريره  راجعامل ه جيب علىبعد قيامه جبميع الرقابات الالزمة وإعداده لورقة التجميع، فإن

حول مدى الفين رأيه  من خاللهحيث يبدي املكتوب الذي يعرضه على اجلمعية العادية للمسامهني، 
ومدى احترام املبادئ احملاسبية والطرق املعتمدة  سالمة وصحة املعلومات املالية املعدة من طرف املؤسسة

   .من طرف املؤسسة، ويكون هذا الرأي مدعما باألدلة
ل امتناع عن املصادقة من طرف املراجع جيب تربيره، وهي حالة وجود مشاكل ونقائص وك

مؤثرة بشكل كبري على شرعية ومصداقية القوائم املالية، أو عدم متكنه من القيام بعمله وفق الشروط 
راجع فإن امل ،املطلوبة، أما يف حالة وجود نقائص ال تصل إىل التأثري يف شرعية احلسابات ومصداقيتها

  . 2يصادق عليها مع إبداء التحفظات الضرورية واليت جيب على اإلدارة اإللتزام برفعها
خالصة ما النهائي الذي يصدره املراجع يف املرحلة األخرية من املهمة يتضمن تقرير ومبا أن ال

لنهائي له أن حترير هذا التقرير يف شكله امن يرى  3فإن من الكتاب ،طيلة املهمة توصل إليه من عمله
  . ألن العناية اليت تعطى للشكل تضمن للتقرير فعالية قصوى ،أمهية كبرية

ت يآالنهائي للمراجع نتيجة لتطور مهنة املراجعة وحماولة اهل ∗ولقد تطور شكل وحمتوى التقرير
راجع يشمل تقرير املو. املهنية يف معظم الدول إلجياد منوذج موحد يلقى القبول العام من قبل املراجعني

                                                           
1  Société nationale de comptabilité, op.cit, p. 2177. 

  .173 اصر دادي عدون وآخرون، مرجع سابق، صن.د 2
3 BENYAMINE Paul, op.cit., p. 55. 

 ).2-3( أنظر امللحق رقم ∗
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حسب على العموم فإن تقرير املراجع ثالث فقرات رئيسية وهي فقرة املقدمة، النطاق وفقرة الرأي، و
  :1جيب أن يتضمن 700املعيار الدويل رقم 

 ؛العنوان -
 اجلهة املوجه إليها التقرير؛ -
ركة حمل تبين أنواع القوائم املالية اليت قام مبراجعتها والفترات اليت تغطيها والش :قدمةفقرة امل -

 املراجعة، كما تشمل تذكريا مبسؤوليات املراجع ومسؤوليات إدارة الشركة؛
تبين هذه الفقرة طبيعة ونطاق عملية املراجعة، حيث يوضح املراجع أنه قام باملهمة  :فقرة النطاق -

ة بعض وفقا ملعايري املراجعة الدولية أو املعايري واملمارسات احمللية املطبقة، كما تبين هذه الفقر
  املعلومات عن طبيعة العمل املنجز من طرف املراجع؛

 ؛ تبين هذه الفقرة رأي املراجع يف القوائم املالية :فقرة الرأي - 

    .هتوقيعتاريخ التقرير، عنوان املراجع و - 

 :يف الشكل التايل ملنهجية مراجعة احلساباتمراحل  وميكن يف األخري تلخيص األربع
  .املراجعة اخلارجية للحساباتمراحل : )4- 3(الشكل رقم 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ème4 unod, Paris,D: Robert Obert, Révision et certification des comptes, Source
édition, 1995, p. 30.  

باعه املنهجية املدروسة ملراجعة احلسابات واملتمثلة يف وميكن القول يف األخري أن املراجع بات
الشكل أعاله وببذله العناية املهنية الالزمة سيصل حتما إىل حتقيق اهلدف من  األربع مراحل املبينة يف

  .املهمة، كما يسمح ذلك برفع مستوى جودة املراجعة وبالتايل زيادة ثقة األطراف املختلفة يف تقريره

                                                           
1 CGAP, Audit externe des institutions de microfinance - Guide pratique, volume 1, (traduit en français par le 
service de traduction du GRET), les impressions Dumas, Saint-Étienne, Février 2000, p. 71. 

 احلصول على معرفة عامة حول املؤسسة

 ابة الداخليةفحص وتقييم نظام الرق

 فحص احلسابات والقوائم املالية

 أعمال اية املهمة وحترير التقرير النهائي 
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  :خالصة
ة يف اية هذا الفصل اخلاص باملنهجية املتبعة من طرف املراجع اخلارجي لتأدية مهمة مراجع

وإمنا يتبع منهجية مدروسة ومتفق عليها من  ،حسابات، رأينا أن املراجع ال يقوم باملهمة بطريقة عشوائية
وذلك لكي تكون أعماله ذات جودة وفعالية، ويف نفس الوقت لكي ال  ،ت الدوليةآطرف معظم اهلي

اية املهمة، مما يترتب على املي راجع مسؤولية التقصري يف تهم بالتقصري إذا اكتشفت بعض األخطاء بعد
  .أداء مهمته، هذه املسؤوليات اليت قد تكون مدنية أو جنائية أو تأديبية، أو تكون جمتمعة كلها

ونظرا ملا سبق، فإن املراجع حيرص خالل تأديته ملهمة معينة أن يتبع منهجية مدروسة ويعطي 
ال ينسى بعض اإلجراءات، و عاليةلكي تكون أعماله ذات جودة  نيلكل خطوة األمهية والوقت الالزم

يكون يف اية مهمته قادرا على إبداء رأي فين حمايد بكل موضوعية واستقاللية يضفي على  بذلكو
سواء من داخل أو من خارج  ،اليت يعتمد عليها خمتلف األطراف ذات املصلحةالقوائم املالية الثقة 

  .م ذات العالقة االستخدام القوائم املالية يف اختاذ قرارا ،املؤسسة
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  :خالصة الباب األول
من خالل تطرنا للتأصيل العلمي للمراجعة يف الفصل األول، وعناصر التنظيم املهين للمراجعة يف ق

 تائجيف الفصل الثالث، ميكننا أن نستخلص بعض الن احلساباتالفصل الثاين، وأخريا منهجية مراجعة 
  :نلخصها يف اآليت

وجيب على أعضائها  ،...جعة مهنة عريقة كباقي املهن احلرة مثل الطب واحملاماة واهلندسة مهنة املرا -
  أن يعملوا على رفع مكانتها يف اتمع من خالل التزامهم بسلوك مهين حمترم؛

كتشاف الغش هو اتطورت مهنة املراجعة بتطور أهدافها، حيث بعدما كان اهلدف الرئيسي هلا  -
ذا اهلدف ثانويا وأصبح اهلدف الرئيسي هلا هو إبداء الرأي الفين احملايد يف واألخطاء، فقد رجع ه

 لواقع املؤسسة ونتائج نشاطها؛املالية مدى عدالة تعبري القوائم 
مهمة املراجعة هي مهمة جلمع أدلة اإلثبات دف الوصول إىل الضمان املعقول وليس املطلق بأن  -

  جوهرية؛القوائم املالية الحتتوي على حتريفات 
الفروض، املفاهيم، املعايري، األهداف : للمراجعة نظرية تتكون من العناصر التالية بالترتيب -

 واإلجراءات؛
حيث تعترب مبثابة دليل إثبات على بذل  ،العمل أمهية كبرية يف عمل املراجعوملفات تكتسي أوراق  -

 املراجع للعناية املهنية الالزمة؛
ون بالتنظيم اجليد هلا من خالل العناصر الرئيسية للتنظيم املهين املتمثلة جناح وتطور مهنة املراجعة مره -

 :يف
P هيكل املعرفة الالزمة، ارسة املهنية الذي حيدد شروط ممارسة املهنةماإلطار العام للم ،

 أتعابه ومسؤولياته؛، كيفية تعيينه وعزلهمهام املراجع، 
P ملهنة؛اجلمعيات أو اهليآت املهنية املشرفة على تنظيم ا 
P معايري املراجعة؛ 
P دستور آلداب وسلوك املهنة. 

تباعه ملنهجية مدروسة تبدأ باملعرفة الشاملة للمؤسسة، مث احتقيق املراجع ألهداف مهمته يقتضي  -
 . دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية، مث فحص احلسابات وأخريا إعداد التقرير النهائي للمراجعة

إلطار الفكري والنظري للمراجعة وخاصة ما تعلق بعناصر التظيم إن دراستنا يف الباب األول ل
املهين للمراجعة، سيسمح لنا بتشخيص وحتليل واقع تنظيم مهنة املراجعة يف الثالثة بلدان موضوع 

 . الدراسة، وهو ما نتطرق له يف الباب الثاين
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  :لثاينمقدمة الباب ا
موضوع الدراسة  ةلتنظيم املهين للمراجعة يف البلدان الثالثايتناول هذا الباب بالدراسة والتحليل 

عناصر التنظيم إىل يف كل فصل من فصول هذا الباب  تطرقوهي اجلزائر وتونس واململكة املغربية، وسن
، اهليآت املشرفة على تنظيم مارسة املهنيةميف الفصل الثاين واملتمثلة يف اإلطار العام لل تناولناهااملهين اليت 

املهنة، معايري املراجعة وأخريا دستور آداب وسلوك املهنة، كما سنتطرق يف بداية كل فصل إىل التطور 
  .التارخيي للمهنة يف البلدان موضوع البحث

فصول، حيث سيخصص كل فصل لدراسة  ةثالث هذا الباب سيشملفإن  ،وبناء على ما تقدم
  :كما يلي ةم املهين للمراجعة يف كل دولة على حدالتنظي

  .التنظيم املهين للمراجعة يف اجلزائر: الفصل الرابع ×
  .التنظيم املهين للمراجعة يف تونس: الفصل اخلامس ×
 .التنظيم املهين للمراجعة يف اململكة املغربية: الفصل السادس ×
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  :متهيد
وقبـل التطـرق   هذا الفصل الرابع لدراسة وحتليل التنظيم املهين للمراجعة يف اجلزائر،  يهدف

سـنة  اية التطور التارخيي هلذه املهنة يف اجلزائر منذ اإلستقالل وإىل غاية لعناصر التنظيم املهين سنبدأ ب
 خالل هذه الفترةت املهنة مرت ا، حيث عرفموضحني بذلك خمتلف املراحل والتطورات اليت  2011

  .عدة حتوالت خاصة من ناحية اإلطار التنظيمي
يتضـمن  الذي اإلطار العام للمارسة املهنية للمراجعة وسنحاول من خالل هذا الفصل دراسة 

الشروط العامة وشروط املعرفة املتخصصة اليت جيب توفرها يف املراجع ملمارسة املهنة، وكذلك مهامـه  
إاء مهامه أو عزله، باإلضافة إىل املسؤوليات اليت يتحملها مبناسبة تأديته ملهنته، كما وكيفيات تعيينه و

باإلضافة إىل املعـايري الـيت    ،سنتناول اهليآت واألجهزة اليت تشرف على تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر
تمثل يف قـانون  املهنة ملايعتمد عليها املراجع يف أداء مهنته، ويف األخري نتطرق إىل دستور آداب وسلوك 

  . 1996أخالقيات املهنة الصادر سنة 
  :التاليةسيتناول هذا الفصل العناصر الرئيسية من خالل ما سبق، و

  ؛نشأة وتطور مهنة املراجعة يف اجلزائر ×
  يف اجلزائر؛رسة مهنة املراجعة اإلطار العام ملما ×
  اهليآت املهنية املنظمة ملهنة املراجعة يف اجلزائر؛ ×
 اجلزائر؛ـري مهنة املراجعة يف معاي ×
 .اجلزائريف  املراجعة ةدستور آداب وسلوك مهن ×
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 يف اجلزائر املراجعةنشأة وتطور مهنة . 4-1
عدة تطورات باملوازاة مع التحوالت اإلقتصادية اليت عرفتها  يف اجلزائر املراجعةعرفت مهنة 

اإلصالحات وقتصاد السوق، اإلشتراكي املوجه إىل اإلنتقال من النظام اإلقتصادي ا اجلزائر من خالل
لمنظمة التفاوض بشأن اإلنضمام لاإلحتاد األورويب و وعقد اتفاق الشراكة معاإلقتصادية الناجتة عنه 

عرض أهم املراحل اليت مرت ا هذه املهنة يف اجلزائر من خالل هذه النقطة  سيتم وهلذا  العاملية للتجارة،
وفقا للقوانني قبل اإلستقالل مورست هذه املهنة يف اجلزائر حيث ، 2011 غاية سنةمنذ اإلستقالل إىل 

املتضمن تأسيس نقابة اخلرباء احملاسبني واحملاسبني املعتمدين،  19/09/1945 نذكر منها قانونوالفرنسية 
 الفرنسي املؤرخ يفقانون الق بوقد بقي هذا القانون معموال به حىت بعد االستقالل، كما طُ

  .حول الشركات التجارية 24/07/1966
  م1980 مرحلة مابعد اإلستقالل إىل غاية. 4-1-1

، 1969 بقيت مهنة املراجعة يف اجلزائر بعد اإلستقالل متارس وفقا للقوانني الفرنسية إىل غاية سنة
ذي ينص وال، 1970 لسنة 1قانون املاليةتناول املشرع اجلزائري مهنة املراجعة ألول مرة من خالل حيث 
على أن وزير الدولة املكلف باملالية والتخطيط مسؤول عن تعيني حمافظي احلسابات يف  )39( يف مادته

العمومية اليت هلا طابع صناعي وجتاري من أجل ضمان سالمة ودقة حساباا  يآتالشركات الوطنية واهل
   .وحتليل وضعية أصوهلا وخصومها

ليحدد واجبات ومهمة حمافظي احلسابات  16/11/1970 املؤرخ يف 173-70 ولقد جاء املرسوم
، حيث يقومون باملراقبة الدائمة لتسيري هذه املؤسسات العمومية شبه العموميةيف املؤسسات العمومية و

  : 2من بنينون ويعي ،ويقوم بذلك موظفو الدولةواملختلطة، 
 ؛املراقبون العامون للمالية -
  املراقبون املاليون؛ -
  ؛وناملفتشون املالي -
 .ستثنائيةإاملوظفون املؤهلون من وزارة املالية بصفة و -

  :3ويقوم األشخاص املذكورين أعاله باملهام التالية
  ؛قتصادي ومايل على التسيريإنعكاس امراقبة األموال وطرق تنفيذ العمليات اليت هلا  -

                                                           
 .1969 ،110 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد، 1970يتضمن قانون املالية لسنة  31/12/1969 املؤرخ يف 107- 69 األمر رقم 1
الوطنية العمومية أو شبه العمومية، يتعلق بواجبات ومهمات مندويب احلسابات للمؤسسات  16/11/1970في  المؤرخ 173- 70 املرسوم رقم 2

  .01، المادة 1970 ،97عدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،
3 Mohamed Samir Hadj Ali, Le commissariat aux comptes : caractéristiques et missions, Revue algérienne de 
comptabilité et d’audit, n° 3 (3ème trimestre), 1994, p. 10.  
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عـبري وفعاليـة   متابعة مدى تطبيق اإلجراءات والقواعد املسطرة يف التسجيالت احملاسبية، وكذا ت -
 ؛احتياطات املؤسسة

مراقبة مصداقية وصحة اجلرد وحسابات النتائج املوجودة يف احملاسبة العامة واحملاسـبة التحليليـة    -
 ؛للمؤسسة

 ؛بةتقييم التسيري املايل والتجاري للمؤسسة املراقَ -
  .اليةاإلشارة إىل األخطاء املرتكبة يف التسيري وتقدميها للوزارة الوصية أو لوزارة امل -

ة احلسابات سواء من حيث القائمني ا مراجعخلل يف ممارسة مهنة ومتيزت هذه املرحلة بوجود 
أو من حيث املهام املوكلة هلم، كوا ال تتالءم مع تنظيمها الذي يقضي مبمارستها من طرف مهنيني 

اإلقتصادية احلاصلة  يفها مع التطوراتيتكمستقلني مع شرط عدم التدخل يف التسيري، باإلضافة إىل عدم 
إىل نقص وال يرجع ذلك خالل هذه املرحلة اليت عرفت تطبيق خمطط التسيري اإلشتراكي للمؤسسات، 

بل يوجد  فقط،التكوين  وخططاملهنيني املؤهلني واملختصني يف املراجعة املالية بسبب غياب سياسات 
  .خلل كذلك حىت يف تنظيم وحتديد طبيعة هذه املهنة

 مراجعةاجلوهرية اليت متيزت ا هذه املرحلة هو غياب قانون خاص مبهنة  الثغرات ومن أبرز   
  :1احلسابات وفقا للمعايري املهنية الدولية، وميكن اإلشارة إىل النقائص التالية

بسبب نقص اإلمكانيات البشرية واملالية وتعدد املؤسسـات  للمحاسبات غياب املراقبني الدائمني  -
  ؛موضوع الرقابة

اإلدارة العمومية وفق  حتددهاكانت  اليت تسمح بالدخول ملمارسة املهنة، واليتعايري وضوح امل عدم -
  ؛األهداف املرجوة

تراكم املهام املوكلة هلـم  احلسابات و حملافظي 173-70 الرقابة احملددة من خالل املرسوم تجماال -
املهام املوكلة واإلقليمي، حيث أن  على املستوى الدويل مع معايري املهنة املقبولة قبوال عاماتتناقض 

ال تقتصر فقط على مراقبة صحة وانتظامية احلسابات، بل متتـد إىل تقيـيم    إىل حمافظ احلسابات
قرارات التسيري وإصدار أراء مسبقة على كل قرارات التسيري باملؤسسة اليت تقتضي إعتماد وزيـر  

 املالية؛
  .احلسابات حملافظمدة الوكالة غري احملدودة  -

ويتعلق بتنظيم مهنة احملاسب  1971 سنة 82- 71 صدر األمر رقمونشري إىل أنه خالل هذه املرحلة 
ونشري إىل أن ، 1991 ، وقد امتد العمل به إىل غاية19/09/1945املعتمد واخلبري احملاسب الغيا بذلك قانون 

                                                           
1 Nacer-Eddine SADI & Ali MAZOUZ, La pratique du commissariat aux comptes en Algérie, tome 1, SNC, 
Alger, 1993, p. 28. 
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احلسابات يف املؤسسات  حمافظي هذا القانون مل يهتم باملراجعة القانونية وتنظيمها ماعدا ما تعلق بتعيني
اخلاصة واخلرباء يف احملاسبة لدى احملاكم، حيث ألزمها بأن يكونوا من بني اخلرباء احملاسبني املرخصني وفق 

، وبذلك تبقى املراجعة القانونية للمؤسسات العمومية حتت وصاية وزارة املالية وليست تابعة 1هذا القانون
 1975 سنة 59- 75 كما صدر األمر رقم .82- 71 أنشئ مبوجب القانونللمجلس األعلى للمحاسبة الذي 

 .الفرنسي 24/07/1966 الغيا بذلك قانونومتضمنا القانون التجاري 
  )1988 -  1980( :مرحلة إعادة تنظيم املراجعة القانونية. 2- 1- 4

نها إرتفاع عدد ين وهيكلة املؤسسات العمومية االقتصادية الذي نتج عطالو إلقتصادام ظيتنة ادإعع م
غياب أطر حتكم توليد املعلومات وضعف الـتحكم يف النظـام   و يريالتسط امنأ قدوتع ةيمومعلا تاساملؤس

تسـيري  لب ايتفرزها أسال الت اليتختالالا من دآليات رقابية حت ئري أن يسنزااحملاسيب، كان على املشرع اجل
ملتعلق بنشاط وطبيعة املراقبة مـن طـرف جملـس    ا 05- 80 صدر القانون رقم 01/03/1980 ففي. 2املتبناة

احملاسبة، والذي أقر بإنشاء هيئة مهنية لتنظيم هذه املهنة تتمثل يف جملس احملاسبة، حيث ألغى هـذا القـانون   
املذكور أعاله، حيث نصـت املـادة    173- 70 وكذا املرسوم رقم 1970 من قانون املالية لسنة )39(املادة 

جملس احملاسبة يراقب خمتلف احملاسبات اليت تصور العمليـات املاليـة   أن على  05- 80 اخلامسة من القانون
  .واحملاسبية أين تتم مراقبة صحتها وانتظامها ونزاهتها

ويعترب جملس احملاسبة هيئة ذات صالحيات قضائية وإدارية حتت السلطة العليا لـرئيس اجلمهوريـة   
بة واجلماعات احمللية واملؤسسات اإلشتراكية بأنواعها، كما ميكن مكلفة مبراقبة مالية الدولة واملؤسسات املنتخ

لس احملاسبة مراقبة مجيع املؤسسات جبميع أنواعها اليت تستفيد من املساعدة املالية للدولة أو مجاعة حملية أو 
3نح أو قروض أو تسبيقات أو ضماناتهيئة عمومية يف شكل مسامهة يف رأس املال أو م.  

مل يكن كافيا لتعديل حمتـوى النصـوص    1970 من قانون املالية لسنة )39( املادة لكن إلغاءو
القانونية اليت كانت تنظم املؤسسة اإلشتراكية نظرا ملا شهدته هذه املرحلة من شغور شبه كلي يف إصدار 

  :املنظمة للمهنة فيما يتعلق بالعناصر التالية القوانني
  .احلسابات راجعيشروط تعيني م -
 .واجبات هؤالء املهنيني مهام و -

  
                                                           

 ،47، يتضمن تنظيم مهنة احملاسب واخلبري احملاسب، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 29/12/1971في مؤرخ  82-71القانون رقم  1
 .47، املادة 1971

 .246صديقي مسعود، حنو إطار متكامل للمراجعة املالية يف اجلزائر على ضوء التجارب الدولية، مرجع سابق، ص  2
 ، يتعلق مبمارسة وظيفة املراقبة من طرف جملس احملاسبة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد01/03/1980مؤرخ في  05- 80القانون رقم  3

 .03، املادة 1980، 10
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  .احلسابات ملراجعةمسؤوليام، وبصفة عامة كل ما يتعلق بالقوانني املنظمة  -
حيث نص قانون املالية لتلك السنة يف مادته  ،1985 وبقي حال املراجعة اخلارجية كما هو إىل غاية

ؤسسات اليت متلـك فيهـا   للحسابات بالنسبة للمؤسسات العمومية وامل على أنه يتم تعيني حمافظني )196(
ولكن مل تصدر النصوص  املتعلقة بكيفية تطبيق تلك  ،يف رأمساهلا اإلجتماعي االدولة أو هيئة عمومية حصص

  :1مبجموعة من العوامل أمههاذلك تفسري املادة، وميكن 
العضـوية  أخرى مثل إعادة اهليكلـة   إحتياجاتالظروف اإلقتصادية لتلك الفترة اليت استدعت  -

  مما حجب مشكل حمافظة احلسابات وعدم اإلهتمام ا؛الية للمؤسسات، املو
نقص اإلمكانيات البشرية من حيث عدد املهنيني املختصني يف الرقابة القانونية الذي كان أقل من  -

  ؛ئة مؤسسةاحبوايل ألف وستم يف ذلك الوقت عدد املؤسسات قُدرعشرين، بينما 
شكل كبري يف عدم جلب اهتمام السلطات العمومية باملهنـة  للمهنة ساعد بغياب التنظيم املهين  -

   .والدور الذي قد تلعبه يف التحكم يف إدارة وسياسة إعادة اهليكلة للقطاع العمومي
  )1991- 1988( :قتصاديةاال مرحلة إعادة تأهيل املراجعة القانونية يف املؤسسات العمومية. 3- 1- 4

ملتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ا 01- 88 صدر القانون رقم، 1988 يف سنة
املتضمن القواعد اخلاصة املطبقة على املؤسسات  04- 88 قتصادية وتعديل القانون التجاري بواسطة القانوناال

شركات جتارية العمومية اإلقتصادية، حيث أصبحت املؤسسات العمومية اإلقتصادية مبوجب هذين القانونني 
حترير املؤسسات العمومية من  ، وبذلك متويتم تنظيمها مبقتضى قواعد القانون التجاري هلا الشخصية املعنوية

القيود اإلدارية اليت كانت تعترضها، وإعادة تنظيم وظيفة الرقابة اليت متت ترمجتها قانونيا بإعادة تأهيل حمافظة 
   .احلسابات، وتأسيس املراجعة الداخلية يف املؤسسات اإلقتصادية

املؤسسات اإلقتصادية حلسابات  اخلارجيةالفصل التام بني املراجعة هذين القانونني مت ومن خالل 
 اليت تتوالها املراجعة الداخلية حتت سلطة جملس إدارةها ارسها حمافظي احلسابات، وتقييم طرق تسيريمياليت 

   .املؤسسة
علق مبجلس املت 32- 90 ناملتعلق باستقاللية املؤسسات صدور القانو 01- 88 وقد تلى صدور القانون

احملاسبة لرياعي التغيريات اجلديدة يف املؤسسات العمومية، حيث أصبحت مهمة جملس احملاسبة تنحصر يف 
الرقابة الالحقة ملالية الدولة واجلماعات احمللية واملرافق العمومية وكل هيئة خاضعة لقواعد القانون اإلداري 

                                                           
1 Nacer-Eddine SADI & Ali MAZOUZ, op.cit., p. 31. 
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قتصادية طبقا للقانون املدين اليت تتداوهلا املؤسسات العمومية اإلواحملاسبة العمومية، وأصبحت العمليات 
  .1والقانون التجاري ليست من اختصاص جملس احملاسبة

  )1991 مابعد( :مرحلة اإلصالحات وتنظيم مهنة املراجعة. 4- 1- 4
ول املعم لتنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر وهو 1991 سنة 08- 91 صدر القانون رقميف هذه املرحلة 

حيث أنشئت مبوجبه املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني ، 2011لغاية سنة به 
هليآت واملؤسسات اليت ال تدخل يف جمال اختصاص جملس احملاسبة ا، وبذلك أوكلت مهمة مراجعة املعتمدين

لوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات املسجلني يف جدول املنظمة ا
 ليعدل ويتمم األمر 1993 سنة 08- 93 تشريعي رقمالرسوم املوقد صدر . احلسابات واحملاسبني املعتمدين

  .املتضمن القانون التجاري وذلك ليتماشى مع التوجه اجلديد لإلقتصاد اجلزائري حنو اقتصاد السوق 59- 75
 الذي يعدل ويلغي بعض أحكام القانون 20- 95 القانون رقمصدر  ،ويف نفس التوجه اجلديد للدولة

املتعلق مبجلس احملاسبة، وقد اعترب هذا القانون املعمول به حلد اآلن أن جملس احملاسبة هو املؤسسة  32- 90
العليا للرقابة البعدية ألموال الدولة واجلماعات اإلقليمية واملرافق العمومية، حيث يدقق يف شروط استعمال 

موال العامة اليت تدخل يف نطاق اختصاصه، ويقيم تسيريها ويتأكد من ت للموارد والوسائل املادية واألآياهل
مطابقة العمليات املالية واحملاسبية هلذه اهليآت للقوانني والتنظيمات واملعمول ا، واهلدف من هذه الرقابة اليت 

موال العمومية، الصارم للموارد والوسائل املادية واألستعمال الفعال وميارسها جملس احملاسبة هو تشجيع اإل
  . 2وترقية إجبارية تقدمي احلسابات وتطوير شفافية تسيري املالية العمومية

اخلبري  واملتضمن قانون أخالقيات مهنة 1996لسنة  136-96 مث جاء املرسوم التنفيذي رقم
ن مستقلة تقتضي وجود دستور ينظم أداا احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد باعتبارها مه

يتضمن املوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط  1999 مث صدر مقرر سنة ،وسلوك أعضائها
 2006 يف سنةمث  2002 يف سنة املقرردل هذا ، وقد عاخلربة املهنية اليت ختول احلق يف ممارسة املهنة

  .احلق يف ممارسة املهنةوذلك باملوافقة على شهادات أخرى ختول 
لينظم مهنة  29/06/2010 مؤرخ يف 01-10 صدر قانون جديد للمهنة حتت رقم ،2010 يف سنة

املنظم للمهنة  08- 91 اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، حيث يلغي أحكام القانون

                                                           
   ، املادتني53 ، عدد1990 ، يتعلق مبجلس احملاسبة وسريه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،04/12/1990 مؤرخ يف 32- 90 القانون رقم 1

03، 04. 
 .02، املادة 1995، 39اسبة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد ، يتعلق مبجلس احمل17/07/1995مؤرخ يف  20- 95 القانون رقم 2
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 27 باجلريدة الرمسية يفة هذه األخريصدرت ، وقد النصوص التطبيقية لهبعض بعد صدور  1991 منذ
  :1وهي كاآليت، 2011 جانفي

  .حيدد تشكيلة الس الوطين للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سريه، 24-11 مرسوم تنفيذي رقم -
حيدد تشكيلة الس الوطين للمصف الوطين للخـرباء احملاسـبني    ،25-11 مرسوم تنفيذي رقم -

 .اعد سريهووصالحياته وق
حيدد تشكيلة الس الوطين للغرفة الوطنية حملـافظي احلسـابات   ، 26-11 مرسوم تنفيذي رقم -

 .اعد سريهووصالحياته وق
حيدد تشكيلة الس الوطين للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين ، 27-11 مرسوم تنفيذي رقم -

 .اعد سريهووصالحياته وق
انتخابات االس الوطنية  حيدد تشكيلة اللجنة اخلاصة املكلفة بتنظيم، 28-11 مرسوم تنفيذي رقم -

للمصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني 
 .املعتمدين وصالحياا

حيدد رتبة ممثلي الوزير املكلف باملالية لدى االس الوطنية للمصف ، 29-11 مرسوم تنفيذي رقم -
غرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين الوطين للخرباء احملاسبني وال

 .وصالحيام
حيدد شروط وكيفيات االعتماد ملمارسة مهنة اخلـبري احملاسـب   ، 30-11 مرسوم تنفيذي رقم -

 .وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد
بري احملاسـب وحمـافظ   يتعلق بالشروط واملعايري اخلاصة مبكاتب اخل، 31-11 مرسوم تنفيذي رقم -

 .احلسابات واحملاسب املعتمد
 .يتعلق بتعيني حمافظي احلسابات، 32-11 مرسوم تنفيذي رقم -

  .، سنتطرق هلا الحقا2011مراسيم أخرى خالل سنة كما صدرت 
  
  
  
  
  

                                                           
 .24-04 ، ص ص02/02/2011بتاریخ  07 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1
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  رسة مهنة املراجعة يف اجلزائراإلطار العام ملما .4-2
 الية بطلب من الشركات واملؤسساتومراجعة خمتلف القوائم امل عمل املراجع على فحصي

وانتظامية القوائم املالية املنشورة ومدى تعبريها عن  وإصدار تقرير ائي يتضمن رأيه حول مدى صحة
الوضعية املالية احلقيقية للمؤسسة املعنية، وبالتايل يعمل على إضفاء نوع من الثقة على تلك القوائم املالية 

 ،ئر وكباقي دول العامل هلا إطار عام يقتضي توفر بعض الشروط ملمارستهاواملراجعة يف اجلزا. املنشورة
هو عام ومنها ما هو خاص باملعرفة املكتسبة من طرف املترشح ملمارسة املهنة، كما أن هناك  منها ما

أساليب معينة خاصة بتعيينه وكيفية إاء مهامه واحلصول على أتعابه والعديد من املسؤوليات اليت 
  . ا مبناسبة أداء مهمته، وهو ماسوف نتطرق إليه بالتفصيل من خالل هذا اجلزءيتحمله

مارسة مهنة املراجعة يف اجلزائرالعامة ملشروط ال .4-2-1 
معنوي  أنه ال جيوز ألي شخص طبيعي أو 1971 لسنة 82-71 نصت املادة األوىل من األمر رقم

له بذلك وفق الشروط اليت حيددها هذا   يرخصأن ميارس بامسه وحتت مسؤوليته مهنة املراجعة مامل
ليؤكد ما جاء به األمر السابق ذكره، حيث حيدد هذا  1991 سنة 08-91 األمر، ولقد جاء القانون رقم

القانون شروط وكيفيات ممارسة مهنة املراجعة لدى شركات األموال وفقا ألحكام القانون التجاري 
بعض الشروط  01-10 وقد أضاف القانون. ماعية والنقاباتوكذا لدى اجلمعيات والتعاضديات االجت

  :1لتصبح كالتايلملمارسة مهنة املراجعة يف ااالت املذكورة أعاله 
   ؛اجلنسية اجلزائرية -
 ؛ أن يكون حائزا على الشهادة املطلوبة ملمارسة املهنة -
  والسياسية؛ التمتع بكل احلقوق املدنية -
  خملة بشرف املهنة؛جنحة  حكم على ارتكاب جناية أو أن ال يكون املترشح قد صدر بشأنه -
  ،∗تأدية اليمني -
للخرباء  الوطين املصفيف  السجأن يكون معتمدا من طرف الوزير املكلف باملالية، وأن يكون م -

 . وفق الشروط املنصوص عليها قانونا احلسابات افظي، أو يف الغرفة الوطنية حملاحملاسبني

                                                           
الرمسية للجمهورية  ، يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، اجلريد29/06/2010 املؤرخ يف 01- 10 القانون رقم 1

 .08، املادة 2010، 42اجلزائرية، عدد 
أقسم باهللا العلي " : يؤدى اليمني أمام الس القضائي املختص إقليميا حملل تواجد مكتب حمافظ احلسابات أو اخلبري احملاسب بالعبارات التالية ∗

أكتم سر املهنة وأسلك يف كل األمور سلوك املتصرف احملترف  العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص يف تأدية وظيفيت وأن
 . "الشريف، واهللا على ما أقول شهيد 
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ببعض التغيريات يف شروط املمارسـة املهنيـة،   أنه أتى  01-10 يدالقانون اجلداملالحظ على و
حسابات إال بعد التسـجيل يف الغرفـة الوطنيـة حملـافظي      مراجعميكن ممارسة مهنة  حيث أصبح ال

عتماد املسبق من احلسابات، أو املصف الوطين للخرباء احملاسبني بالنسبة للخبري احملاسب، باإلضافة إىل اإل
ونشري إىل أن طلبات اإلعتماد بصفة خبري حماسب أو حمـافظ حسـابات   . كلف باملاليةطرف الوزير امل

عتماد أو الـرفض  أصبحت مبوجب هذا القانون ترسل إىل الس الوطين للمحاسبة الذي يبلغ قرار اإل
  .املعلل يف أجل أربعة أشهر
طريـق تكـوين    أصبح بإمكان ممارسة مهنة املراجعة يف اجلزائر عن 01-10 وبصدور القانون

شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية حمدودة أو شركات مدنية أو جتمعات ذات منفعة مشتركة، 
  .على شرط أن حيمل مجيع الشركاء اجلنسية اجلزائرية

يف شروط اعتماد الشركات ملمارسة مهنة املراجعة يف اجلزائـر   01-10 وقد فرق القانون رقم
  :كما يلي

اسبية أو حمافظة احلسابات يف شكل شركات ذات أسهم أو ذات مسؤولية لتكوين شركات اخلربة احمل •
حمدودة أو جتمعات، فإنه يشترط أن يكون ثلثي الشركاء فيها مسجلني بصفة فردية يف جدول املصف 
الوطين للخرباء احملاسبني أو الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات حسب احلالة، وميتلكون على األقل ثلثي 

، وأن يكون الثلث اآلخر من الشركاء من حاملي الشهادات اجلامعية وله صلة مباشرة أو رأس املال
  .1غري مباشرة باملهنة

فإنه للحصول على اإلعتماد جيـب علـى شـركات األسـهم      ،باإلضافة إىل الشروط أعاله
سـابات أن  والشركات ذات املسؤولية احملدودة أو التجمعات ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب أو حمافظ احل

  :2تتوفر فيها الشروط التالية
  أن دف ملمارسة مهنة اخلبري احملاسب أو حمافظ احلسابات؛ -
  أن يسيرها أو يديرها الشركاء املسجلون يف اجلدول فقط؛ -
جتماعي املؤهل أن يرتبط اخنراط أي شريك جديد أو أي عضو فيها باملوافقة القبلية إما للجهاز اإل -

  صص االجتماعية بغض النظر عن أي حكم خمالف؛لذلك وإما حلاملي احل
  أن ال تكون تابعة بصفة مباشرة أو غري مباشرة ألي شخص أو جتمع مصلحة؛ -

                                                           
 .50، 48، 74، مصدر سابق، املواد 01- 10 القانون رقم 1
 .51 نفس املصدر السابق، املادة 2
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أن ال متتلك مسامهات مالية يف املؤسسات الصناعية أو التجارية أو الزراعيـة أو البنكيـة أو يف    -
اخلبري احملاسب أو مبهنة حمافظ  الشركات املدنية، إال إذا ارتبط نشاط هذه املؤسسات مبمارسة مهنة

  .احلسابات
أما يف حالة شركات اخلربة احملاسبية أو حمافظة احلسابات اليت تأخذ شكل شركات مدنيـة، فإنـه    •

يشترط أن يكون مجيع األعضاء مسجلني بصفة فردية يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني أو 
ة دخول أعضاء غري معتمدين وغري مسجلني بصفة فردية الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، مع إمكاني

من القانونيني واإلقتصاديني أو أي من محلة شهادات التعليم العايل نظرا لتأهيلهم، بصفة شـركاء يف  
 . 1حدود ربع الشركاء مع اشتراط اجلنسية اجلزائرية

ظم للمهنة خول أن القانون اجلديد املن ،ويالحظ من خالل شروط ممارسة املهنة يف اجلزائر
ستحسانا من طرف أعضاء املهنة، اممارسة املهنة لذوي اجلنسية اجلزائرية دون األجانب وهو الذي لقي 

حيث أنه يف وقت سابق كانت هناك حماولة من قبل وزارة املالية لفتح املهنة بشكل واسع لألجانب 
والذي لقي معارضة شديدة من  2005 واملكاتب الدولية للمراجعة من خالل مشروع قانون املالية لسنة

الفرصة لتكوين أنواع خمتلفة من الشركات التجارية واملدنية اجلديد قبل املهنيني، كما أعطى القانون 
والتجمعات ملمارسة املهنة وبالتايل دخول أشخاص غري معتمدين كأفراد من أصحاب املؤهالت العليا 

  .  اسبية أو حمافظة احلسابات املكونة هلذا الغرضولكن يف إطار شركات اخلربة احمل ،ملمارسة املهنة
  ملعرفة املتخصصة ملمارسة مهنة املراجعة يف اجلزائرشروط ا .4-2-2

إن مهنة املراجعة كباقي املهن تقتضي توفر جمموعة من املعارف املتخصصة يف جمال احملاسبة 
ه املعرفة التعليم يف اجلامعات واملعاهد واملراجعة اليت جيب توفرها يف املترشح ملمارسة املهنة، وتشمل هذ

املتخصصة واليت تتوج بالشهادات واإلجازات املطلوبة يف العنصر السابق، والتدريب املهين وذلك 
  .الذي يفتح الباب للمترشح ملزاولة املهنةالنهائي الكتساب اخلربة املهنية، باإلضافة إىل اإلمتحان 

هذه املعرفة املتخصصة ملمارسة املهنة، حيث أنه كما  وقد مرت اجلزائر بعدة مراحل فيما خيص
رأينا يف النقطة السابقة أن مراجعة حسابات الشركات العمومية واملختلطة كانت حتت وصاية وزارة 
املالية وهي اليت تعين حمافظي احلسابات من موظفي الدولة، بينما مراجعة حسابات الشركات اخلاصة 

 ،)1991- 1971(  املرخصني من قبل الس األعلى للمحاسبة طيلة الفترةفهي موكلة للخرباء احملاسبني
كان تكوين اخلرباء احملاسبني خاضعا لسياسة الترقية اإلجتماعية املضمونة من ، 1972 أنه قبل سنة حيث

                                                           
 .52 ، مصدر سابق، املادة01- 10 القانون رقم 1
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كان هناك إصالحا مزدوجا متحور حول  1972 طرف غرف ومدارس التجارة، ولكن يف سنة
  :موضوعني رئيسيني مها

هـذه   أصبحت، حيث 1نظيم الدراسات اجلامعية للحصول على شهادة ليسانس يف العلوم املاليةت -
  الشهادة شرطا من شروط الترشح للتكوين كخبري حماسب؛

معموال  الذي كان ∗، حيث يعوض النظام القدمي2تأسيس نظام جديد للتكوين يف اخلربة احملاسبية -
 .1972 به قبل

وفق النظام  التكوين للحصول على شهادة خبري حماسب احلمروالشكل املوايل يوضح لنا 
  :1972 اجلديد الصادر سنة

  .مراحل التكوين للحصول على شهادة خبري حماسب يف اجلزائر ):1-4(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source : Nacer-Eddine SADI & Ali MAZOUZ, La pratique du commissariat aux 
comptes en Algérie, tome 1, SNC, Alger, 1993, p. 48. 

 

                                                           
يتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس يف العلوم املالية، اجلريدة الرمسية  18/04/1972مؤرخ يف  83- 72املرسوم رقم  1

 .1972، 33 للجمهورية اجلزائرية، عدد
 .1972، 33يتعلق بالتكوين املهين للخرباء احملاسبني، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  18/04/1972مؤرخ يف  84- 72املرسوم رقم  2
واملتعلق بالتكوين املهين  24/05/1956 املؤرخ يف 505-56 ، وينظمه املرسوم رقم1972 النظام كان معموال به قبل اإلستقالل إىل غاية هذا ∗

  .للخرباء احملاسبني
** Certificat de Maîtrise des Techniques Comptables/ Certificat d’Economie et de Droit. 

 البكالوريا

 ليسانس علوم مالية

 ملدة سنتني تربص ميداين

 اإلمتحان النهائي

CMTC / CED*∗  

اجلزءين األول والثاين من اخلربة 
  احملاسبية وفق النظام القدمي

 شهادة خبري حماسب
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أصبح يشترط  1972من الشكل السابق، أن نظام التكوين يف اخلربة احملاسبية لسنة  يتضح
للدخول يف التربص املهين خلبري حماسب، إما احلصول على شهادة ليسانس يف العلوم املالية أو اجلزءين 

القدمي، باإلضافة إىل تربص مهين ملدة سنتني لدى خبري  األول والثاين من امتحان اخلربة احملاسبية يف النظام
  . حماسب أو لدى الشركة الوطنية للمحاسبة أو يف معهد التكنولوجيا املالية واحلسابية

ونشري إىل أنه ال ميكن التقدم لإلمتحان النهائي الذي تنظمه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
إختبار كتايب وحمادثة مع جلنة مكونة من املصححني : جزءين إال بتوفر الشرطني السابقني، ويضم

لإلمتحان الكتايب وعضو من الس األعلى للمحاسبة وممثل عن وزارة التعليم العايل والبحث  ∗األربعة
العلمي، وتشمل املشاكل اليت أثارا املسألة املقترحة يف اإلمتحان الكتايب وعلى األشغال اليت قام ا 

 . مارسة املهنةاملترشح مل
وهو ما  2002متحان النهائي للخربة احملاسبية، فإنه مل يتم تنظيمه منذ سنة وفيما خيص هذا اإل

  . 1كان له تأثريا سلبيا على املتربصني وكان سببا يف ختلي عدد كبري منهم للمهنة
اإلقتصادية،  وفيما خيص شهادة ليسانس يف العلوم املالية فهي الشهادة املنبثقة عن شعبة العلوم

ألنه فيما بعد ظهرت عدة شهادات ليسانس يف العلوم املالية ولكن يف شعب العلوم التجارية وعلوم 
شعبة علوم (وتضم شهادة ليسانس علوم مالية  .التسيري واليت متت معادلتهما فيما بعد كما سنرى الحقا

، ومواد )اجلذع املشترك(ني عدة مواد مشتركة مع شهادات أخرى خالل السنتني األوليت) إقتصادية
  :أخرى تتعلق بتخصص العلوم املالية خالل السنتني األخريتني من التكوين وفق ما يوضحه اجلدول املوايل

  
  
  
  
  

                                                           
املتعلق بالتكوين املهين للخرباء احملاسبني أن االختبار الكتايب يصحح يف ثالثة أشهر من قبل أربعة مصححني  84-72 من القانون 14 تنص املادة ∗

أستاذ من كلية احلقوق، أستاذ من كلية العلوم اإلقتصادية، أستاذ متخصص يف تعليم احملاسبة وخبري حماسب حائز لدبلوم ويكون قد مارس : هم
 .م على األقلمهنته طيلة ثالثة أعوا

1 Ali MAZOUZ, La réforme de la profession comptable algérienne : pourquoi passer d’une autorégulation qui 
n’a jamais existée en Algérie à une régulation partagée avec les pouvoirs publics?, le 11/04/2011, document 
internet disponible sur le site : http://www.reseau-experts-france-maghreb.com/la-reforme-de-la-profession-
comptable-algerienne-pourquoi-passer-d%E2%80%99une-autoregulation-qui-n%E2%80%99a-jamais-existee-
en-algerie-a-une-regulation-partagee-avec-les-pouvoirs-publics   (consulté le 31/10/2011). 
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  .مواد التكوين اخلاصة بشهادة ليسانس علوم مالية شعبة علوم اقتصادية ):1- 4(اجلدول رقم 
  الرابعةالسنة   السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األوىل

  احملاسبة العامة -
  اإلقتصاد السياسي -
  اإلحصاء الوصفي -
  نظرية التنمية والتخلف -
  تاريخ الوقائع اإلقتصادية -
  اإلقتصاد اجلزئي -
  مدخل للقانون -
  املنهجية -
  علم املعرفة -
  الرياضيات -
  إجنليزية -
  فرنسية -

العالقات االقتصادية  -
  الدولية

  تاريخ الفكر اإلقتصادي-
  اإلقتصاد الكلي -
  املالية العامة -
اإلقتصاد اجلزائري  -

  واملغاريب
النظريات والسياسات  -

  النقدية
  القانون التجاري -
  اإلحصاء الرياضي  -
  حساب املصفوفات -
  إجنليزية -
  فرنسية -

  احملاسبة املعمقة -
  احملاسبة التحليلية -
  الضرائب  -
  الرياضيات املالية -
  إقتصاد املؤسسة -
  اإلحصاء التطبيقي -
اإلفالس والتسوية  -

  القضائية
  علم اجتماع املنظمات -
  اإلعالم اآليل -
  إجنليزية  -
  فرنسية -
  

  التسيري املايل -
  احملاسبة اخلاصة -
  احملاسبة الوطنية املقارنة -
  احملاسبة العمومية -
مراقبة ومراجعة  -

  احلسابات
  تسيري امليزانية -
  تقنيات البنوك -
  ة حالة دراس -
  القانون اجلنائي اخلاص -
  اإلعالم اآليل -
  إجنليزية -
  مذكرة خترج -

  .من إعداد الباحث اعتمادا على كشوف النقاط :املصدر
من خالل اجلدول أعاله، نالحظ أن مواد التكوين خالل اجلذع املشترك يغلب عليها الطابع 

عالقة بتكوين املراجع ماعدا ما تعلق مبواد احملاسبة اإلقتصادي العام وليس الطابع املايل واحملاسيب الذي له 
العامة والقانون التجاري واإلحصاء، ولكن خالل سنيت التخصص فإن الطالب يدرس العديد من املواد 
ذات الطابع احملاسيب واملايل ولديها عالقة مباشرة بتكوين املراجع، وذلك من خالل دراسة مخسة أنواع 

ومواد التسيري املايل والرياضيات املالية ) لتحليلية، الوطنية، اخلاصة والعموميةاملعمقة، ا(من احملاسبة 
وتسيري امليزانية واإلحصاء التطبيقي ملا هلا من أمهية يف عمل املراجع، باإلضافة إىل بعض املواد القانونية 

دة واحدة تدرس يف السنة أما املواد اخلاصة باملراجعة فهي ما. ذات العالقة وتقنيات البنوك واإلعالم اآليل
الرابعة واليت نرى بأا غري كافية متاما بالنسبة للطالب الذي يرغب يف ممارسة املهنة بعد التخرج، خاصة 
وأن املترشحني ملمارسة مهنة املراجعة يف اجلزائر ليس لديهم أي تكوين متخصص بعد شهادة ليسانس 

  . ماعدا التربص التطبيقي
، 1981 د للتكوين يف اخلربة احملاسبية مل يدخل حيز التنفيذ حىت سنةولكن هذا النظام اجلدي

حيث وخالل عشرة سنوات من بدء تطبيقه كان هناك عددا قليال جدا من املترشحني الذين جنحوا يف 
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مترشحا، واجلدول املوايل يوضح عدد  30 اإلمتحان النهائي، حيث كانت كل دورة تضم حوايل
  :الناجحني يف كل دورة

  ).1991 - 1981(دورات اإلمتحان النهائي خالل الفترة  ):2- 4(جلدول رقم ا
  عدد الناجحني  الدورة
1982  07  
1984  06  
1986  06  
1988  06  
1989  08  
1991  07  
  40  اموع

 

Source : Nacer-Eddine SADI & Ali MAZOUZ, La pratique du commissariat aux 
comptes en Algérie, tome 1, SNC, Alger, 1993,  p. 49. 

وترجع هذه النسبة الضعيفة للنجاح يف اإلمتحان النهائي نسبة إىل احتياجات االقتصاد الوطين 
  :1إىل النقائص العديدة يف برنامج التكوين، نذكر منها

اإلدخال املتأخر للمحاسبة املعمقة يف التعليم بينما كانت ضمن اإلمتحان اخلاص بالدورة األوىل،  -
  وأا تعترب حجر األساس يف تكوين اخلبري احملاسب؛ خاصة

 عدم اإلهتمام باملراجعة يف برنامج التكوين؛ -
عدم وجود مالءمة بني املعارف املكتسبة يف حتضري شهادة ليسانس ومواضيع اإلمتحان النـهائي   -

 للخربة احملاسبية؛
الفرنسية للدراسات احملاسـبية  خلل يف املعادلة اجلزئية لبعض شهادات التعليم العايل مثل الشهادة  -

 العليا وشهادة املدرسة العليا للتجارة اجلزائرية؛
تقيـيم املعـارف،   (غياب الرقابة الصارمة للتربصات املهنية من طرف اهليآت املهنية املختصـة   -

 ؛... )ملتقيات، ندوات، 
 غياب تكوين خاص بشهادة خبري حماسب بعد احلصول على شهادة ليسانس؛ -
مذكرة اية التكوين ومناقشتها، وذلك ملا هلا من أمهية بالنسبة للخبري احملاسـب يف  غياب حتضري  -

املستقبل، حيث يساعد حتضري املذكرة الطالب على البحث املنهجي والتوثيق والتحليل والتلخيص 
 .يف امليداناملراجع ، وكل هذه األمور سوف حيتاجها ...والقدرة على إبداء الرأي 

                                                           
1 Nacer-Eddine SADI & Ali MAZOUZ, op.cit., p. 49. 
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لينظم مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات  1991 سنة 08-91 ون رقمالقان ورصد وعند
مح للعديد من األشخاص العديد من املؤهالت املتفاوتة، وقد س هت املهنةواج ،واحملاسب املعتمد

من  بتداًءاسنوات  ثالثمبمارسة مهنة املراجعة والتسجيل يف جدول املنظمة الوطنية بصفة انتقالية خالل 
  . ور القانونصدتاريخ 

يشرف عليها جملس النقابة الوطنية لالهتمام ذا اجلانب،  1998 ولقد مت إنشاء جلنة خاصة سنة
حيث كلّفت هذه اللجنة بتحديد مقاييس تقدير اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة املهنية يف 

احلسابات واحملاسب  اسب وحمافظامليدانني احملاسيب واملايل واليت ختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري احمل
املعتمد، وتتكون هذه اللجنة من ممثل عن وزير املالية وممثل عن وزير التعليم العايل وممثل عن الوزير 

تناولت فيه بالتفصيل اإلجازات  1999 أصدرت هذه اللجنة مقررها سنةقد و، 1املكلف بالتكوين املهين
  . ختول احلق يف ممارسة مهنة املراجعة يف اجلزائروالشهادات وكذا شروط اخلربة املهنية اليت

مسه إأنه ال ميكن أن ميارس مهنة املراجعة يف اجلزائر إال من كان  08-91 ولقد اشترط القانون
وذلك يف ، للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين مقيدا يف جدول املنظمة الوطنية

أصناف من املهنيني وهم  ةويضم هذا اجلدول ثالثصنف حمافظي احلسابات،  صنف اخلرباء احملاسبني أو
إال  اخلبري احملاسب ال جيوز أن ميارس مهنةو ،احلسابات واحملاسبون املعتمدون اخلرباء احملاسبون، حمافظو

من كان مسجال يف جدول املنظمة الوطنية وحائزا على شهادة خبري حماسب من إحدى مؤسسات 
  . املذكور أعاله 1999 ، وقد تأكد هذا الشرط يف املادة الثانية من املقرر الذي صدر سنة2ايلالتعليم الع

 املؤرخ يف 82-71 أما بالنسبة إلجراء التربص املهين خلبري حماسب، فإنه كان ينظّمه األمر رقم
 18 ؤرخ يفامل 84-72 املتضمن تنظيم مهنة احملاسب واخلبري احملاسب، واملرسوم رقم 1971 ديسمرب 29

املتعلق بالتكوين املهين للخبري احملاسب، حيث أن التسجيل يف هذا التربص مفتوحا  1972 أفريل
ن األول والثاين من ياجلزءللمترشحني احلاصلني على شهادة ليسانس علوم مالية أو احلاصلني على 

 .متحان األويل يف اخلربة احملاسبيةاإل
الصادر عن جملس املنظمة الوطنية، فإن أي  2002 يليةجو 02 املؤرخ يف 01 وحسب القرار رقم

  :مترشح للتربص املهين خلبري حماسب جيب أن يكون حاصال على إحدى الشهادات التالية
  ليسانس علوم اقتصادية ختصص علوم مالية؛ -

                                                           
وحمافظ اخلبري احملاسب مهنة مقاييس تقدير اإلجازات والشهادات اليت ختول احلق يف ممارسة نشر حيدد كيفيات  28/03/1998 قرار مؤرخ يف 1

  . 02 ، املادة1998 ،30 عددللجمهورية اجلزائرية، واحملاسب املعتمد، اجلريدة الرمسية احلسابات 
للجمهورية اجلريدة الرمسية ، يتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 27/04/1991 مؤرخ يف 08- 91 قانون رقمال 2

 .22 و 20، 19 :، املواد1991 ،20 عدداجلزائرية، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
128 

 ؛)نظام قدمي(ن األول والثاين من اإلمتحان األويل يف اخلربة احملاسبية ءااجلز -
 مارس 31 املؤرخ يف 160 بعد معادلته بواسطة القرار (DECS)∗ ليا يف احملاسبةدبلوم الدراسات الع -

 من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي؛ 1991
ليسانس علوم جتارية ختصص مالية وحماسبة احملضر من طرف اجلامعات واملدرسة العليا للتجـارة   -

د اإلعتراف مبعادلته من طـرف وزارة  بع 1985جوان  18 املؤرخ يف 168-85 تطبيقا للقرار رقم
 التعليم العايل والبحث العلميي؛

الشهادات بعد اإلعتراف مبعادلتها من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بواسطة القرار  -
 :2001 نوفمرب 24 املؤرخ يف 284 رقم
P  ،ليسانس علوم جتارية ختصص حماسبة 
P ليسانس علوم التسيري ختصص حماسبة. 

هادة أخرى تعطي احلق يف التسجيل للتربص املهين خلبري حماسب بعد اإلعتراف مبعادلتها من كل ش -
  .والبحث العلميي طرف وزارة التعليم العايل

لقد مسح املشرع اجلزائري للعديد من األشخاص ، فاحلسابات أما الصنف الثاين وهم حمافظو
 جدول املنظمة الوطنية كمحافظي خمتلفة بتسجيل أنفسهم يف 1الذين حيملون شهادات ومؤهالت

  . هلذه املهنة املنظم 08-91 بتداء من تاريخ صدور القانونإسنوات  ثالثخالل  انتقاليةحسابات بصفة 
عن اللجنة اخلاصة املكلفة بتحديد مقاييس تقدير اإلجازات  1999 وطبقا للمقرر الصادر سنة

، فإنه ميكن أن يسجل كمحافظ حسابات والشهادات وكذا شروط اخلربة املهنية ملمارسة املهنة
   :2وقد صنفوا يف أربع فئات كما يلي ،األشخاص الذين تتوفر فيهم املقاييس اآليت ذكرها

  : أي شهادة أجنبية أخرى معادلة هلا احلائزون على إحدى شهادات التعليم العايل اآلتية أو -1
  ؛ليسانس يف العلوم املالية -
  ؛)املالية واحملاسبة فرع(شهادة املدرسة العليا للتجارة  -
  .متحان األويل يف اخلربة احملاسبيةاجلزءان األول والثاين من اإل -

  :  وجيب عليهم زيادة على ذلك 
  ؛إما متابعة تدريب مهين كخبري حماسب مدته سنتان يتوج بشهادة اية التدريب -

                                                           
∗ Diplôme d’Études Comptables Supérieures. 

اليت مسح هلا املشرع بالتسجيل يف جدول املنظمة الوطنية كمحافظي حسابات بصفة انتقالية ملدة ثالث سنوات،  لإلطالع على خمتلف احلاالت 1
 .68إىل 63 من: ، املواد1991 لسنة 20 ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد08- 91القانون : راجع

هادات وكذا شروط اخلربة املهنية اليت ختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري ، يتضمن املوافقة على اإلجازات والش24/03/1999 مقرر مؤرخ يف 2
 .03 ، املادة1999،  32 عدد للجمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، مداملعتاحملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب 
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ة تدريب مهين مدته ستة سنوات يف امليدانني احملاسيب واملايل ومتابع ةوإما إثبات خربة قدرها عشر -
 .أشهر

السيما املادة الثانية منه ، 2006 صدر يف 1وقد عدلت هذه الفقرة األوىل بواسطة مقرر جديد
  :حيث أضاف املقرر اجلديد الشهادات التالية، 1999 لتعدل املادة الثالثة من مقرر

  ؛(DECS) شهادة الدراسات احملاسبية العليا -
 ة فرعي احملاسبة واملالية؛ليسانس يف العلوم التجاري -
 .ليسانس يف علوم التسيري فرعي احملاسبة واملالية -

توج بشهادة مكخبري حماسب مدته سنتان كما أضاف هذا املقرر زيادة على التدريب املهين 
  .خربة مهنية مدا ثالث سنوات يف ميدان احملاسبة واملالية، 2006 القانوين قبل نشر مقرراية التدريب 

  :  زون على إحدى شهادات التعليم العايل التاليةاحلائ -2
  ؛)فروع غري فرع املالية واحملاسبة(شهادة  املدرسة العليا للتجارة  -
  ؛)قتصاد واملاليةفرع املراجعة واملراقبة وفرع اإل(شهادة املدرسة الوطنية لإلدارة  -
  ؛)النظام القدمي(قتصادية ليسانس يف العلوم اإل -
  ؛ليسانس يف التسيري -
  ؛)فرع مراجعة احلسابات(دة املدرسة الوطنية العليا لإلدارة والتسيري شها -
  ؛)الضرائب فرع اخلزينة أو(شهادة املعهد الوطين للمالية  -
  ؛قتصاد اجلمركي واملايل باجلزائرشهادة معهد اإل -
  ؛شهادة معهد التمويل والتنمية للمغرب العريب بتونس -
  .احملاسبةشهادة جامعة التكوين املتواصل يف املالية و -

  : كما جيب عليهم أن يكونوا حائزين على إحدى الشهادات املهنية التالية
  ؛شهادة تقين سام يف احملاسبة -
  ؛شهادة عليا يف الدراسات احملاسبية -
  ؛شهادة مهنية كاملة يف احملاسبة -
  ؛بكالوريا تقين يف احملاسبة -
  .شهادة التحكم يف احملاسبة -

                                                           
وافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة واملتضمن امل 1999 مارس 24 يعدل ويتمم املقرر املؤرخ يف 2006 ماي 13 مقرر مؤرخ يف  1

، 2006، 41 عدداملهنية اليت ختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 
  . 02املادة 
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  : وإثبات ما يلي
  ؛حمافظ حسابات ته سنتان يف مكتب خبري حماسب أوإما تدريب مهين مد -
  .سنوات خربة يف امليدانني احملاسيب واملايل وتدريب مهين مدته ستة أشهر ةوإما عشر -

املنصوص  االنتقاليةاحملاسبون املعتمدون املسجلون يف جدول املنظمة الوطنية عند اية تاريخ املرحلة  -3
اليت تنظمها اللجنة اخلاصة يف دورة  االندماج امتحانات والذين جنحوا يف 08-91 عليها يف القانون

  .سنوات ثالثواحدة كل سنة خالل مدة 
مفتش عام  أعوان املفتشية العامة للمالية احلاصلون على رتبة مفتش املالية من الدرجة الثانية أو -4

  . سنوات من النشاط ضمن هذه اهليئة ةللمالية على األقل واملتمتعون خبربة عشر
أن  خالل استعراضنا ألهم األحكام املتعلقة بالتأهيل العلمي والعملي للمراجع، نالحظمن و

املنظم هلذه املهنة قد واجه عند صدوره عدة مؤهالت علمية خمتلفة ومتفاوتة تفاوتا  08-91 القانون
ملكلفني مبراقبة لتغطية العجز يف عدد املهنيني ا عتراف ا كمرحلة انتقاليةكبريا، وقد اضطر املشرع إىل اإل

مع وضع األحكام اخلاصة بكل مؤهل ومدة التدريب املهين اليت  املؤسسات املوجودة يف ذلك الوقت
خصيصا لتنظيم جانب  2006 املعدل واملتمم مبقرر 1999 وقد جاء مقرر .اشترطها بالنسبة لكل منها

خالل ثالثة أركان أساسية  ونالحظ أن هذا املقرر تناول ذلك من ،التأهيل العلمي والعملي للمراجع
، االندماج امتحانات متحان اخلربة احملاسبية أوإجتياز إوهي الشهادة اجلامعية والتدريب املهين وأحيانا 

كما نالحظ أن املشرع اجلزائري رخص بتعويض جزء من مدة التدريب املهين باخلربة املهنية يف امليدانني 
   .سنوات على األقل 10و 05 احملاسيب واملايل واليت تتراوح ما بني

ة حمافظ حسابات إال نفإنه ال ميكن ممارسة مه 01-10 أما التعديل الذي جاء به القانون اجلديد
للحاصلني على الشهادة اجلزائرية حملافظ احلسابات، وال ميكن ممارسة مهنة خبري حماسب إال بعد احلصول 

ن تمنحان مبوجب هذا القانون من معهد التعليم على الشهادة اجلزائرية خلبري حماسب، هاتان الشهادتا
به بعد إجراء  االلتحاقحيث يتم املختص التابع للوزير املكلف باملالية أو املعاهد املعتمدة من طرفه، 

 مسابقة للمترشحني احلاصلني على شهادة جامعية مل حيدد بعد القانون نوع أو صفة هذه الشهادة
  .1د وتنظيم اإلمتحانات النهائيةوكيفية تنظيم الدروس ذا املعه

يوجد تكوينا نظريا متخصصا يف اخلربة احملاسبية حيصل من  01-10وقد أصبح مبوجب القانون 
خالله الطالب بعد النجاح يف اإلمتحانات النهائية على شهادة الدراسات العليا يف احملاسبة املعمقة 

                                                           
 .08 ، مصدر سابق، املادة01- 10 القانون رقم 1
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حيصل من خالله الطالب بعد النجاح يف واملالية، وتكوينا نظريا متخصصا يف حمافظة احلسابات 
  . اإلمتحانات النهائية على شهادة الدراسات العليا يف احملاسبة والتدقيق

 1مرسوما تنفيذيا 2011أما بالنسبة للتربص املهين وفق القانون اجلديد، فقد صدر يف اية سنة 
ات، حيث فصل بني التربص حيدد شروط وكيفيات سري التربص املهين للخبري احملاسب وحمافظ احلساب

  :اخلاص باملهنتني وذلك على النحو التايل
بالنسبة للتربص املهين خلبري حماسب، فإنه أصبح ال ميكن إجراؤه إال بعد احلصول علـى شـهادة    -

الدراسات العليا يف احملاسبة املعمقة واملالية اخلاصة بالتكوين النظري املتخصص، ويدوم سنتني لدى 
أو لدى شركة خربة حماسبية مسجلني جبدول املصـف الـوطين للخـرباء     خبري حماسب مستقل

وبالنسبة للتربص يف شركات اخلربة احملاسبية، فإن املشرف على . احملاسبني منذ سنتني على األقل
  . التربص جيب أن يكون قد مارس بصفة مستقلة أو بصفة مشارك منذ سنتني على األقل

سابات، فإنه أصبح ال ميكن إجراؤه إال بعد احلصول على شهادة بالنسبة للتربص املهين حملافظ احل -
الدراسات العليا يف احملاسبة والتدقيق اخلاصة بالتكوين النظري املتخصص، ويدوم سـنتني لـدى   
حمافظ حسابات مستقل أو لدى شركة حمافظة حسابات مسجلني بالغرفـة الوطنيـة حملـافظي    

للتربص يف شركات حمافظة احلسابات، فإن املشـرف   وبالنسبة. احلسابات منذ سنتني على األقل
  . على التربص جيب أن يكون قد مارس بصفة مستقلة أو بصفة مشارك منذ سنتني على األقل

ويف كلتا احلالتني، فإن املشرف على التربص يعينه الس الوطين للمحاسبة، وحيدد احلد األقصى 
وأنه ميكن أن ميدد التربص املهين لفترة سنة أخرى بناء للمتربصني بالنسبة لكل مشرف خبمسة متربصني، 
  .على رأي جلنة التكوين بالس الوطين للمحاسبة

وخالل فترة التربص، يقوم املتربص خالل كل سداسي بإعداد تقرير يتضمن جزءا يعاجل 
تربص، مع املشرف على ال باالتفاقاألعمال املنجزة يف املكتب وجزءا يعاجل موضوع البحث احملدد 

رسل إىل جلنة التكوين خالل الشهر الذي يلي السداسي مرفوقا بشهادة وجيب أن يؤشره هذا األخري وي
  .املشاركة يف أعمال التكوين اليت ينظمها كل جملس حسب احلالة

كما يقوم الس الوطين للمحاسبة بتعيني مراقب للتربص بالنسبة لكل متربص بنفس الطريقة 
ملشرفني على التربصات، بشرط أن ال يكون مشاركا أو أجريا لدى شركة املهنيني اليت اليت يعين ا ا

  . يتابع فيها املتربص تربصه، وقد حدد احلد األقصى بالنسبة لكل مراقب بعشر متربصني يف السنة
  

                                                           
، حيدد شروط وكيفيات سري التربص املهين واستقبال ودفع أجر اخلرباء احملاسبني 24/11/2011 املؤرخ يف 394- 11 ذي رقماملرسوم التنفي 1

 .2011، 65 وحمافظي احلسابات واحملاسبني املتربصني، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد
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  :وجيب على مراقب التربص التأكد مما يلي
  مواظبة املتربصني وسلوكهم املهين؛ -
  جزة ونوعيتها وكذا التقارير السداسية اليت جيب أن يعدها املتربص؛طبيعة األعمال املن -
  .حمتوى وكيفيات التكوين املهين الذي يتلقاه املتربص وقيمته -

  :مهام مراقب التربص كما يلي 394-11من املرسوم التنفيذي رقم  )16(كما حددت املادة 
 وجية خالل فترة التربص؛ز الصعوبات البيداغضمان مساعدة املتربصني وتوجيههم قصد جتاو -
تزويد املتربصني مبالحظات ونصائح حول سري التربص وحمتوى التكوين املقدم وحول األعمـال   -

 املنجزة خالل السداسي املنصرم؛
إبداء الرأي يف نوعية التقارير السداسية للمتربصني، ويعد هلذا الغرض تقريرا شامال عن تقييماتـه   -

 مع اقتراح املصادقة على التربص أو متديده؛ واستنتاجاته لصاحل جلنة التكوين
 .اإلجتماع الدوري باملتربصني الذين يوجههم إليه الس الوطين -

  :وبعد اية فترة التربص، يقوم الس الوطين للمحاسبة بتقييم طريقة أداء املتربص اللتزاماته ويقرر
تبارات امتحان اخلربة احملاسبية أو إما تسليم شهادة اية التربص اليت تسمح بقبول املتربص يف اخ -

 حمافظة احلسابات؛
إما رفض تسليم شهادة اية التربص بالنسبة للفترة اإلمجالية لفترة التربص أو جلزء منها، اعتبـارا   -

 لعدم اإلنضباط أو عدم انتظام العمل املنجز أو املعرفة غري الكافية املكتسبة خالل فترة التربص؛
ديدة ملدة سنة واحدة يستدعى خالهلا املتربص إىل حتسني معارفه التقنيـة  إما تقرير فترة تربص ج -

 .واملهنية وتعميقها
أما بالنسبة لإلمتحان النهائي للخربة احملاسبية أو حمافظة احلسابات، فإنه يقبل فقط الطلبة الذين 

املعمقة واملالية بالنسبة  أمتوا بنجاح التكوين النظري املتخصص املتوج بشهادة الدراسات العليا يف احملاسبة
للخربة احملاسبية أو شهادة الدراسات العليا يف احملاسبة والتدقيق بالنسبة حملافظة احلسابات، وحصـوهلم  

  . على شهادة اية التربص اليت يسلمها الس الوطين للمحاسبة
القول أن اجلزائـر  مل يبدأ فعليا، ولكن ميكن  2011نشري إىل أن هذا التكوين إىل غاية اية سنة 

من خالل هذا التنظيم اجلديد للمهنة حاولت أن تعطي أمهية كبرية للمعرفة املتخصصة الـيت جيـب أن   
يكتسبها املرشحون ملمارسة مهنة املراجعة، حيث أصبح التكوين املتخصص يتضمن سنتني تكوين نظري 

ن النظري يكون منفصـال عـن   وسنتني تربص مهين، وهي تعترب فترة طويلة نوعا ما خاصة وأن التكوي
التربص املهين، حيث كان باإلمكان أن يكون التكوين خالل ثالث سنوات يتضمن تكوينـا نظريـا   

  .وتربصا ميدانيا يف نفس الوقت
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  احلسابات يف اجلزائرمهام مراجع  .4-2-3
ة اخلارجية هناك نوعان من املراجعني يف اجلزائر وهم اخلرباء احملاسبني املكلفني بالقيام باملراجع

التعاقدية، وحمافظي احلسابات املكلفني مبهام املراجعة اخلارجية القانونية، وسنتطرق إىل مهام كل من 
  .الفئتني وفق ماجاء به القانون اجلديد املنظم للمهنة والقانون التجاري

  مهام اخلبري احملاسب يف اجلزائر .4-2-3-1
الية واحملاسبية ؤهل الوحيد للقيام باملراجعة املامل 01-10يعترب اخلبري احملاسب وفق القانون 

قتصادي، وهي مهمة ظرفية جتماعي واإلوتقدمي اإلستشارات هلا يف امليدان املايل واإل للشركات واهليآت
  .مؤقتة وتعرف باسم املراجعة اخلارجية التعاقدية

وبامسه اخلاص  كل شخص ميارس بصفة عادية" :اخلبري احملاسب على أنه 01-10ويعرف القانون 
وحتت مسؤوليته مهمة تنظيم وفحص وتقومي وحتليل احملاسبة وخمتلف أنواع احلسابات للمؤسسات 

  .1" فه ذه املهمة بصفة تعاقدية خلربة احلساباتواهليآت يف احلاالت اليت نص عليها القانون واليت تكلّ
القيام مبسك ومركزة  ،01-10من القانون ) 18(ومن مهام اخلبري احملاسب أيضا حسب املادة 

(centralisation)  ا أي عقد وفتح وضبط ومراقبة وجتميع حماسبة املؤسسات واهليآت اليت ال يربطه
لدى الشركات ) املراجعة القانونية(ويعد اخلبري احملاسب مؤهال للقيام مبهام حمافظ احلسابات ، عمل

ائر معظم اخلرباء احملاسبني إن مل نقل كلهم ميارسون واهليآت املعنية باملراجعة القانونية، وحاليا يف اجلز
  . مهام حمافظة احلسابات

  مهام حمافظ احلسابات يف اجلزائر .4-2-3-2
تعبر مهنة حمافظ احلسابات عن املراجعة اخلارجية القانونية اليت يفرضها القانون على بعض 

كل ": افظ احلسابات على أنهحم 01-10األنواع من الشركات واهليآت، حيث يعرف القانون رقم 
شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات 

  .2" واهليآت وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به
على أن اجلمعية العامة العادية لشركة املسامهة تعين حمافظا للحسابات  3ينص القانون التجاري

أو أكثر ملدة ثالث سنوات ختتارهم من بني املهنيني املسجلني على جدول املصف الوطين للخرباء 

                                                           
 .18 نفس املصدر السابق، املادة 1
 .22 ةنفس املصدر السابق، املاد 2
، 1993 أفريل 25املؤرخ يف  08-93من املرسوم التشريعي رقم  4 مكرر 715املادة مصدر سابق،  ،القانون التجاري يف ضوء املمارسة القضائية 3
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وميكن تقسيم مهام حمافظ احلسابات إىل مهام دائمة . احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين
  .ومهام خاصة

   املهام الدائمة: أوال
، فإن املهام اليت يضطلع ا حمافظ احلسابات يف 01-10من القانون ) 23(املادة  حكاموفقا أل

  :تدخل يف التسيري هي كالتايل كلاجلزائر وبصفة دائمة باستثناء 
يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة، وهي مطابقة متاما لنتائج العمليات اليت متـت يف   -

  ركات واهليآت؛وكذا األمر بالنسبة للوضعية املالية وممتلكات الش ،السنة املنصرمة
يفحص صحة احلسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسـيري الـذي يقدمـه     -

 املسيرون للمسامهني أو الشركاء أو حاملي احلصص؛
يبدي رأيه حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من طرف جملس اإلدارة وجملس املديرين  -

 أو املسير؛
- تفاقيات بني الشركة اليت يراقبها واملؤسسات أو اهليآت اليت تتبعها أو بـني  رام اإلر شروط إبيقد

املؤسسات واهليآت اليت يكون فيها للقائمني باإلدارة أو املسيرين للشركة املعنية مصاحل مباشرة أو 
 غري مباشرة؛ 

- رين واجلمعية العامة أو هيئة املداولة املؤهلة بكل نقص قد يكتيلع عليـه ومـن   شفه واطّعلم املسي
 .طبيعته أن يعرقل استمرار استغالل الشركة أو اهليئة

وختص هذه املهام فحص قيم ووثائق الشركة أو اهليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد 
  . املعمول ا دون التدخل يف التسيري

فإن حمافظ ، (comptes consolidés)ويف حالة إعداد الشركة أو اهليئة حلسابات مدعمة 
على صحة وانتظام احلسابات املدعمة وصورا الصحيحة وذلك بناء على الوثائق  احلسابات يشهد أيضا

  .1احملاسبية وتقرير حمافظي احلسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار
لس اإلدارة أو من التزامات حمافظ احلسابات إطالع جم ه، فإن2ووفقا ألحكام القانون التجاري

  :جملس املديرين أو جملس املراقبة حسب احلالة، مبا يلي
  عمليات املراقبة والتحقيق اليت قام ا وخمتلف عمليات السرب اليت أداها؛ -
مناصب املوازنة والوثائق األخرى املتعلقة باحلسابات اليت يرى ضرورة إدخال تغـيريات عليهـا    -

 طرق التقييمية املستعملة يف إعداد هذه الوثائق؛بتقدمي كل املالحظات الضرورية حول ال
                                                           

 .24 ، مصدر سابق، املادة01- 10 القانون رقم 1
 .254 ص، 10 مكرر 715 ، املادة، مرجع سابقالقانون التجاري يف ضوء املمارسة القضائية 2
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 املخالفات واألخطاء اليت قد يكتشفها؛ -
النتائج اليت تسفر عنها املالحظات والتصحيحات أعاله واخلاصة بنتائج السنة املالية مقارنة بنتائج  -

  .السنة املالية السابقة
ارة أو جملس املديرين كما ميكن حملافظ احلسابات أن يطلب توضيحات من رئيس جملس اإلد

ستغالل واليت اكتشفها أثناء الذي يتعني عليه أن يرد على كل الوقائع اليت من شأا أن تعرقل استمرار اإل
ويف حالة عدم الرد أو إذا كان الرد ناقصا، فإن حمافظ احلسابات يطلب من رئيس جملس . ممارسة مهامه

ة أو جملس املراقبة للمداولة يف الوقائع املالحظة حيث اإلدارة أو جملس املديرين استدعاء جملس اإلدار
  .يكون من بني املستدعني هلذه اجللسة

ويف حالة عدم احترام األحكام أعاله، أو إذا الحظ أنه رغم اختاذ اإلجراءات بقيت مواصلة 
مجعية  ة أوفإنه يقوم يف هذه احلالة بإعداد تقرير خاص يقدمه ألقرب مجعية عامة مقبل ،ستغالل معرقلةاإل

  .  1ستعجال يقوم هو باستدعائها لتقدمي خالصاتهعامة غري عادية، ويف حالة اإل
، فإن حمافظ احلسابات يقوم 08-93من املرسوم التشريعي ) 13مكرر  715(ووفقا ألحكام املادة 

كما   بعرض خمتلف املخالفات واألخطاء اليت الحظها أثناء ممارسة مهامه على أقرب مجعية عامة مقبلة،
  .يقوم بإعالم وكيل اجلمهورية باألعمال اجلنحية اليت اطلع عليها
  :2ويترتب عن مهمة حمافظ احلسابات إعداد التقارير التالية

تقرير يتضمن املصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظام وصحة الوثـائق السـنوية وصـورا     -
 قتضاء رفض الشهادة املربر قانونا؛الصحيحة وعند اإل

  املصادقة على احلسابات املدعمة أو احلسابات املدجمة عند اإلقتضاء؛ تقرير -
 ؛املربمة ةيمانظلتفاقيات اتقرير خاص حول اإل -
  أجور؛ ةتقرير خاص حول تفاصيل أعلى مخس -
  متيازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني؛تقرير خاص حول اإل -
ـ  - ب السـهم أو احلصـة   تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات اخلمس األخرية والنتيجة حس

 جتماعية؛اإل
 تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية؛ -
 .ستغاللتقرير خاص يف حالة مالحظة ديد حمتمل على استمرار اإل -

                                                           
   .255ص، 11 مكرر 715 سابق،  املادةالرجع نفس امل 1
 .25، املادة ، مصدر سابق01- 10القانون رقم  2
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نت حمافظ وترسل هذه التقارير كلها إىل اجلمعية العامة للمسامهني باعتبارها هي اليت عي
  .راجعة القانونية للحساباتاحلسابات وكيال عن املسامهني للقيام مبهمة امل

 املهام اخلاصة: ثانيا
خاصة أو مؤقتة  أخرى مبهام احلسابات حمافظ يقوم ،الذكر السابقة الدائمة املهام إىل باإلضافة
 :نلخصها يف اآليت

تساوي  يف حالة حتويل شركات املسامهة، يقوم حمافظ احلسابات بإعداد تقرير يشهد فيه أن األصول •
 .1الذي يتخذ على أساسه قرار التحويل هذا التقرير هوول الشركة، على األقل رأس ما

القائمني  يقدم جملس اإلدارة أو، (la scission) نفصالاإل أو (la fusion) يف حالة مشروع اإلدماج •
باإلدارة هذا املشروع وملحقاته إىل حمافظي احلسابات لكل واحدة من الشركات املسامهة يف العملية 

لى األقل من انعقاد مجعية الشركاء أواملسامهني املدعوين للنظر يف هذا املشروع، حيث يوما ع 45قبل 
احلسابات تقريرا عن طرق اإلدماج وخاصة عن مكافأة احلصص املقدمة للشركة  حمافظو يقدم

املسامهني يف ظرف  املدجمة، ويوضع هذا التقرير يف املقر الرئيسي للشركة حتت تصرف الشركاء أو
نفصال، ويف حالة اإل شر يوما السابقة النعقاد اجلمعية املدعوة للنظر يف مشروع اإلدماج أوع ةاخلمس

  .ستشارة الكتابية فإن التقرير يوجه للشركاء مع قرار املشروع املعروض عليهماإل

احلسابات من أن رأس املال الصايف الذي قدمته الشركات املدجمة يعادل  كما يتحقق حمافظو
رأس مال الشركة اجلديدة الناجتة عن اإلدماج، ونشري  زيادة رأس مال الشركة املدجمة أو على األقل مبلغ

   .2نفصالإىل أنه جيرى نفس التحقيق بالنسبة لرأس مال الشركات املستفيدة من اإل

  :3ها فيما يليإعداد التقارير اخلاصة يف العديد من احلاالت نذكر •
  ؛عقد مجعية عامة غري عادية -
   يف اإلكتتاب؛ األفضلية، أو إلغاء حق رأس املالأو ختفيض بزيادة قرار الشركة  -
  ؛اإلصدار عن طريق اللجوء العلين لالدخار، خاصة فيما خيص حتديد سعر اإلصدار -
   ؛رأمسال الشركة ربعستثمار وشهادات احلق يف التصويت بنسبة ال تتجاوز إنشاء شهادات اإل -
   ؛إصدار قيم منقولة -
   ؛قابلة للتحويل إىل أسهمإصدار سندات استحقاق  -
 .وامليزانية النتائجحساب قائمة ستغالل وعرض تعديل حساب اإل -

                                                           
 .256ص ، 16 مكرر 715 املادة ، مصدر سابق، القانون التجاري يف ضوء املمارسة القضائية 1
 .297ص، 753السابق، املادة  ملصدرنفس ا 2
  .278، 276، 245، 244، 238ص، 117و 116و 110 مكرر 715، 699، 697، 678 :سابق، املوادالرجع نفس امل 3
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  تعيني وإاء مهام املراجع .4-2-4
راجعة قانونية املإن تعيني املراجع يف الشركات واهليآت خيتلف حسب نوع املراجعة، فإذا كانت 

ة والقانون التجاري، أما إذا كانت املراجعة القانون املنظم للمهنألحكام فإن تعيينه جيب أن يتم وفقا 
تعاقدية فإن املشرع مل حيدد أية شروط ألن ذلك يعود للعقد الذي يربمه املراجع مع الشركة املعنية اليت 

وهلذا سوف نفصل يف هذا اجلزء كيفيات تعيني وإاء مهام املراجع القانوين يف  ،تطلب خدماته
  .بذلكالشركات واهليآت املعنية 

  تعيني املراجع يف الشركات .4-2-4-1
احلسابات سواء كان شخصا طبيعيا لقد أوضح املشرع اجلزائري شروط وكيفيات تعيني مراجع 

ت املنصوص عليها قانونا، حيث يتعني على اجلمعية العامة آلدى الشركات واهليأو شخصا معنويا 
أكثر من احملترفني املسجلني يف  أو حسابات عمراجاجلهاز املؤهل املكلّف باملداوالت تعيني  للمسامهني أو

وذلك بعد موافقتهم، وتدوم  للخرباء احملاسبني أو الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات الوطين املصفجدول 
مدة الوكالة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وال جيوز تعيني املراجع بعد وكالتني إال بعد ثالث 

احلسابات مراجعيرفض واحد من  يف حالة مانع أو جلمعية العامة املراجعني أون اسنوات، وإذا مل تعي 
استبداهلم مبوجب أمر من رئيس احملكمة التابعة ملقر الشركة بناء على طلب  يتم اللجوء إىل تعيينهم أو
، ويف الشركات اليت أو من طرف كل معين باألمر جملس املديرين حسب احلالة كل من جملس اإلدارة أو

  .1كلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها املسلطة التلجأ علنيا لالدخار بواسطة 
 وبالنسبة للشركات واهليآت املعنية بتعيني مراجع حسابات يف اجلزائر هي شركات املسامهة

(SPA)
، 2005لسنة  2وبصدور قانون املالية التكميلي. جتماعية والنقاباتواجلمعيات والتعاضديات اإل ∗

واملؤسسات ذات املسؤولية احملدودة ذات (SARL) ∗∗الشركات ذات املسؤولية احملدودة  أصبحت
∗∗∗ الشخص الوحيد

(EURL)  ا السنوية مراجعمعنية كذلك بتعينيحسابات للتصديق على حسابا .  

                                                           
للجمهورية  اجلريدة الرمسية، 25/04/1993 املؤرخ يف 08- 93املتضمن القانون التجاري املعدل واملتمم باملرسوم التشريعي رقم  59- 75 األمر 1

  .4 مكرر 715 املادة ،1993 ،27عدد  اجلزائرية،
∗ Société Par Actions. 

، 52، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 2005، يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 25/07/2005مؤرخ يف  05- 05القانون رقم  2

 .12، املادة 2005
∗∗ Société A Responsabilité Limitée. 
∗∗∗ Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
138 

، فإن الشركات ذات املسؤولية احملدودة واملؤسسات 2010ولكن بصدور قانون املالية لسنة 
تصبح فإا  ،دج 10.000.000اليت ال يتجاوز رقم أعماهلا  ة احملدودة ذات الشخص الوحيدذات املسؤولي
  .1التصديق على حساباا من طرف حمافظ حساباتغري ملزمة ب

فإن القانون املتعلق بالنقد والقرض جيرب كل بنك أو مؤسسة  ،وبالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية
احلسابات املسجلني جبدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني  مراجعي مالية بتعيني على األقل إثنني من

وحمافظي احلسابات، ونفس الشيء ينطبق على فروع البنوك واملؤسسات املالية األجنبية املتواجدة يف 
  .2اجلزائر

قبول تعيينهم إما بالتوقيع على حمضر اجلمعية اليت  احلسابات مراجعيونشري إىل أنه جيب أن يبلغ 
عند انتهاء مهامه يقترح على اجلمعية  احلسابات مراجعنتهم وإما بواسطة رسالة قبول، كما أن عي

  . العامة عدم جتديد عضويته وجيب مساعه
أما عن كيفية تعيني مراجع حسابات لدى املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري 

وين العموميـة ذات الطـابع التجـاري    الضمان االجتماعي والـدوا  يآتومراكز البحث والتنمية وه
املصف الـوطين للخـرباء   فيتم من بني املهنيني املسجلني يف جدول  ،واملؤسسات العمومية غري املستقلة

، ويتم اختياره على أساس قدراته ومراجعه وخمطط احملاسبني أو جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات
  .3ية فإنه يشترك يف التعيني وزير املالية والوزير الوصيالتكاليف، أما يف حالة غياب أحكام قانون

كيفية تعيني حمافظي احلسابات من طرف اجلمعية  32-11كما ينظّم املرسوم التنفيذي رقم 
ر أو اهليئة العامة على أساس دفتر الشروط الذي جيب أن ير أو املسيعده جملس اإلدارة أو املكتب املسي

ونشري إىل أنه ال . بعد إقفال آخر دورة لعهدة حمافظ أو حمافظي احلسابات املؤهلة يف أجل أقصاه شهر
  . ينطبق هذا اإلجراء على تعيني حمافظ احلسابات يف اجلمعية العامة التأسيسية

  : 4وجيب أن يتضمن دفتر الشروط ما يلي
 ارج؛عرض عن اهليئة أو املؤسسة وملحقاا احملتملة ووحداا وفروعها يف اجلزائر ويف اخل -

                                                           
 ، املادة2009، 78 ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد2010، یتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2009 املؤرخ يف 09- 09القانون رقم  1

 .2005 املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 05/05 نمن القانو 12 املعدلة للمادة 44
2 Tahar HADJ SADOK, Le commissaire aux comptes, Dahlab, Alger, 2007, p. 179. 

يتعلق بكيفيات تعيني حمافظي احلسابات يف املؤسسات العمومية الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث  413- 96 تنفيذي رقمالرسوم امل 3
للجمهورية رمسية اجلريدة ال ،والتنمية وهيئات الضمان االجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا املؤسسات العمومية غري املستقلة

  .03و 02 ، املادتني1996، 74 عدداجلزائرية، 
، 2010، 23 يتعلق بتعيني حمافظي احلسابات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 27/01/2011 مؤرخ يف 32- 11 املرسوم التنفيذي رقم 4

 .04 املادة
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ملخص املعاينات واملالحظات والتحفظات الصادرة عن حسابات الدورات السابقة اليت أبـداها   -
 حمافظ احلسابات املنتهية عهدته؛

 العناصر املرجعية املفصلة ملوضوع املهمة والتقارير الواجب إعدادها؛ -
 الوثائق اإلدارية الواجب تقدميها؛ -
 منوذج رسالة الترشح؛ -
  الذي يبين وضعية اإلستقاللية جتاه الكيان طبقا لألحكام التشريعية؛منوذج التصريح الشريف -
 منوذج التصريح الشريف بعدم وجود مانع حيول دون ممارسة املهنة؛ -
 .املؤهالت واإلمكانيات املهنية والتقنية -

فإن حمافظ احلسابات املترشح للمهمة قبل تقدميه للعرض يتحصل من املؤسسة على  ،ويف املقابل
  :يسمح له باإلطالع على ما يليو نه من القيام بتقييم مهمة حمافظة احلساباتمكتوب ميكّ ترخيص

 تنظيم املؤسسة أو اهليئة وفروعها؛ -
 تقارير حمافظي احلسابات للسنوات السابقة؛ -
 .معلومات أخرى حمتملة ضرورية لتقييم املهمة -

 عني املكان دون نقل الوثائق ونشري إىل أن عملية اإلطالع على العناصر املذكورة أعاله يتم يف
أو نسخها خالل األجل احملدد يف دفتر الشروط، مع إلزام حمافظ احلسابات ومساعديه عند اإلطالع على 

كما أن العروض اليت يقدمها حمافظي احلسابات املترشحني للمهمة جيب أن توضح  .الوثائق بالسر املهين
  :1العناصر التالية

 املوارد املرصودة؛ -
 الت املهنية للمتدخلني؛املؤه -
 برنامج عمل مفصل؛ -
 التقارير التمهيدية، اخلاصة واخلتامية الواجب تقدميها؛ -
 .آجال إيداع التقارير -

تقوم اهليئة أو املؤسسة بتعيني جلنة تقييم العروض، هذه األخرية تعرض نتائج تقييم العروض 
نتها وعرضها على اجلمعية العامة للفصل يف حسب الترتيب التنازيل على جهاز التسيري املؤهل للقيام مبعاي

  . تعيني حمافظي احلسابات اليت توكل هلم مهمة املراجعة

                                                           
 .07نفس املصدر السابق، املادة  1
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حيث تعين حمافظ  ،وقد يكون هلذا اإلجراء يف تعيني حمافظي احلسابات مزايا بالنسبة للمؤسسة
ا حسابات صاحب أحسن عرض سواء من حيث الكفاءة أو من حيث التكاليف، يف حني قد يكون هذ

اإلجراء سببا يف إقصاء املهنيني اجلدد من احلصول على وكاالت نظرا لنقص خربم ونقص مواردهم 
  .املادية والبشرية

نص القانون التجاري على عدم جواز تعيني حمافظ حسابات يف فقد  وضمانا الستقاللية املراجع،
    :1الشركة كل من

ذلك القائمني باإلدارة وأعضاء جملـس املـديرين    األقرباء واألصهار لغاية الدرجة الرابعة، مبا يف -
  ؛وجملس مراقبة الشركة

 شرع جملس املراقبة وأزواجهم للشركات اليت متلك القائمني باإلدارة وأعضاء جملس املديرين أو -
  ؛رأس مال هذه   الشركات شرعإذا كانت هذه الشركة نفسها متلك  مال الشركة أو رأس

مرتبا إما من  ن حبكم نشاط غري نشاط حمافظ حسابات أجرة أوأزواج األشخاص الذين يتحصلو -
  ؛من جملس املراقبة أعضاء جملس املديرين أو القائمني باإلدارة أو

 مخساألشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة حبكم وظائف غري وظيفة حمافظ حسابات يف أجل  -
   ؛سنوات ابتداء من تاريخ إاء وظائفهم

مخس جملس املديرين يف أجل  أعضاء يف جملس املراقبة أو مني باإلدارة أواألشخاص الذين كانوا قائ -
  .سنوات ابتداء من تاريخ إاء وظائفهم

ويتبني من خالل هذه احلاالت أن املشرع أراد أن يكون حملافظ احلسابات استقاللية كاملة عن 
لحة شخصية، وبذلك يكون الشركة اليت يراقبها والتربطه ا أي عالقات إدارية أو اجتماعية أو مص

  . الرأي الذي يبديه عن القوائم املالية موضوعيا وحياديا
  املراجعإاء مهام أو عزل  .4-2-4-2

  :2فإنه يتم كما يلي ،فيما خيص إاء مهام املراجع
  ؛تنتهي مهامه بعد اجتماع اجلمعية العامة العادية اليت تفصل يف حسابات السنة  املالية الثالثة -
علنيـا   تلجـأ  رأس مال الشركات اليت عشرثلون على األقل ـعدة مسامهني مي ساهم أوجيوز مل -

املراجعني الذين عينتـهم   دخار، أن يطلبوا من العدالة وبناء على سبب مربر رفض املراجع أولإل
   ؛اجلمعية العامة

                                                           
 .6 مكرر 715املادة ، سابق مصدر، 08- 93 املتمم باملرسوم التشريعي رقماملعدل و 59- 75 رقم األمر 1
  .9، 8، 7 مكرر 715 املادة ،سابقال صدرنفس امل  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
141 

 يرين أوجملس املـد  مانع، فإنه جيوز بناء على طلب من جملس اإلدارة أو يف حالة حدوث خطأ أو -
اجلمعية العامة، إاء مهام املراجع  رأس مال الشركة أو عشرأكثر ميثلون على األقل  من مساهم أو

 .نتهاء العادي هلذه الوظائف عن طريق اجلهة القضائية املختصةقبل اإل
من حقوق   ونالحظ من هذه النصوص القانونية أن تعيني املراجع وإاء مهامه بصفة عامة هو

العامة للمسامهني باعتباره وكيال عنهم واحملافظ على أمواهلم، وال جيوز تفويض جملس إدارة اجلمعية 
ذلك ألن املراجع من املفروض أن يكون رقيبا على جملس اإلدارة والشركة يف أمر تعيني وعزل املراجع، 

ضمانا هاما ، كما منح املشرع فكيف ميارس وظيفة الرقابة على اجلهة اليت متلك أمر تعيينه وعزله
الستقاللية املراجع يتمثل يف عدم إمكانية عزله من قبل اهلياكل اإلدارية بالشركة حبرية، وإمنا أعطى هذا 

   .احلق للقضاء بناء على أسباب مشروعة تقدمها اإلدارة أو املسامهني
  املراجع يف اجلزائر  أتعاب .4-2-5

 07/11/1994مبوجب القرار املؤرخ يف  إن أتعاب مراجع احلسابات يف اجلزائر ينظمها القانون
، يف إطار مهام املراجعة العادية اليت تسند إليهم 2006واملتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات املعدل سنة 

طبقا للتشريع والتنظيم املعمول ما، وال ينطبق سلم األتعاب هذا على املهام اخلاصة واملؤقتة اليت يكلف 
  :رف اجلمعية العامة للمسامهني ونذكر منهااحلسابات من ط مراجعا 

  إندماج أو انفصال املؤسسات؛ -
  إنشاء شركات فرعية إلسهام جزئي يف النشاط؛ -
  مهام مراجعة ظرفية ومؤقتة؛ -
  ).فرع أو مسامهة(أداء مهام خاصة ملراجعة حسابات الشركات احلليفة  -

  .1احلسابات واملسامهني مراجعوتتحدد األتعاب يف هذه املهام اخلاصة باتفاق مشترك بني 
  :2تعاب املذكور أعاله على املؤسسات التابعة لألصناف التاليةاألكما ال يطبق أيضا سلم 

  املؤسسات املتخصصة يف القرض؛ -
 شركات اإلستثمار؛ -
 شركات البورصة؛ -
 صناديق املسامهة؛ -
 .املؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري -

                                                           
 .03، المادة 1994، 14 يتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 07/11/1994 قرار مؤرخ يف 1
 .11 املادةنفس املصدر السابق،  2
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احلسابات  مراجعذا الصنف من املؤسسات باتفاق مشترك بني هلبالنسبة وحيدد مبلغ األتعاب 
غ مبلغ األتعاب إىل جملس النقابة الوطنية لللخرباء احملاسبني واألجهزة املؤهلة يف املؤسسة، حيث يبلّ

  .سابقا وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين
افظ احلسابات حيدد على أساس طبقا للمادة الرابعة من القرار املذكور أعاله، فإن سلم أتعاب حم

  :ثالثة عناصر وهي
اإلستثمارات اليت أعيد تقييمها أو (اموع اخلام للميزانية السنوية خارج إعادة تقييم اإلستثمارات  - 1

ل مـا عـدا حسـابات حتويـل     ، مع إضافة جمموع نواتج اإلستغال)اليت ستخضع إلعادة التقييم
  ؛اإلستغالل

2 - ألداء املهمة وباإلعتماد على العنصر األول؛ رعدد الساعات الضروري املقد 
مبلغ األتعاب املطابق للجزء احملصل حبساب ناتج عدد الساعات احملدد يف العنصر الثاين مضروبا يف  - 3

وقد حدد احلد األقصى لألتعاب . ∗1994دج إبتداء من السنة املالية  500تكلفة الساعة احملدد بـ 
دج ويطـابق عـدد    2.250.000سابات يف املهمة العادية إىل اليت ميكن أن حيصل عليها حمافظ احل

  .ساعة عمل 4.500ساعات قدرها 
والذي أصبح مبوجبه الشركات ذات  2005ولكن بعد صدور قانون املالية التكميلي لسنة 

املسؤولية احملدودة واملؤسسات ذات املسؤولية احملدودة ذات الشخص الوحيد معنية بتعيني حمافظ 
صديق على حساباا السنوية مثل شركات املسامهة، ونظرا إلمكانياا املادية احملدودة مقارنة حسابات للت

بقرار من وزارة املالية، حيث مت ختفيض ∗∗ 2006بشركات املسامهة، فقد مت تعديل سلم األتعاب سنة 
ئح األخرى دج مع بقاء احلد األقصى وباقي الشرا 40.000دج إىل  80.000احلد األدىن لألتعاب من 

  .دون تغيري
  :، فإن مبلغ األتعاب حيدد كما يلي 1994وطبقا للمادة السادسة من القرار الصادر سنة 

عندما يكون حمافظان للحسابات أو أكثر يعمالن أو يعملون ملؤسسة نفسها، فإن مبلغ أتعـام   -
ايل على عدد ، ويتم قسمة املبلغ اإلمج%20يساوي مبلغ أتعاب حمافظ حسابات واحد مع إضافة 

  .حمافظي احلسابات
للحسابات يف مؤسسة فرعية فهم يتقاضون زيادة على أتعام باسم  أكثرعندما يكون حمافظ أو  -

  .من األتعاب الناجتة عن السلم املطبق على املؤسسة الفرعية %70املؤسسة األم 

                                                           
 ).1- 4(أنظر امللحق رقم  ∗

 ).2-4(أنظر امللحق رقم  ∗∗
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م بناء على تقـدمي  أما فيما خيص طريقة دفع أتعاب حمافظ احلسابات عن مهامه العادية، فإا تت
  :1بيانات األتعاب كما يلي

  عند بداية األعمال، 30% -
  ، (travaux intérimaires)بعد تقدمي التقرير املتعلق باألعمال املؤقتة  20% -
  عند إنتهاء األعمال اليت تتوج بتقرير املصادقة على احلسابات، 30% -
  .بعد إجتماع اجلمعية العامة العادية 20% -

اليت يتحصل عليها حمافظ احلسابات واحملسوبة باستخدام سلم األتعاب،  إضافة إىل األتعاب
يستفيد حمافظ احلسابات من تعويض للمصاريف اليت ينفقها يف إطار املهام املوكلة إليه وفق ما تقتضيه 

  :2العناية املهنية وبرنامج العمل وذلك كما يلي
- حالة استعمال السيارة الشخصـية تـرد   رد مصاريف النقل بناء على تقدمي الوثائق املربرة، ويفت 

  دج عن الكيلومتر الواحد، 03املصاريف على أساس تعويض كيلومتري قدره 
ترد مصاريف اإليواء واإلطعام حني ال تستطيع املؤسسة توفريمها بوسائلها اخلاصة بناء على الوثائق  -

  :املربرة يف حدود ما يأيت
ü 1.500 لواحد،دج على األكثر يف اليوم عن الشخص ا  
ü 80% من جمموع الساعات املخصصة للمهمة.  

ونشري إىل أن املشرع اجلزائري ربط تعويض املصاريف أعاله باحلاالت اليت يربرها القانون وهي 
كلم بني مركز املراقبة ومقر حمافظ احلسابات 50عد املسافة اليت تفوق ب .  

ه يف اجلزائر، أنه مل يتغري منذ والشيء املالحظ على سلم أتعاب حمافظي احلسابات املعمول ب
ماعدا ماتعلق بإضافة الشرحية املتعلقة باحلد األدىن لألتعاب عندما أضيفت الشركات  1994صدوره سنة 

ذات املسؤولية احملدودة ضمن الشركات واهليآت املعنية بالتصديق على حساباا السنوية من طرف 
  .دج مل يتغري كذلك 500حمافظ احلسابات، كما أن سعر الساعة احملدد بـ 

  مسؤوليات املراجع يف اجلزائر  .4-2-6
تقدمي التقرير النهائي املتضمن رأيه الفين احملايد حول  إن أهم مسؤوليات وواجبات املراجع هو

املسؤول عن كل ما  القوائم املالية والوضعية املالية للمؤسسة إىل املسامهني وأصحاب املؤسسة، فهو
الذي أعده بنفسه، حيث أن املراجع وكما نص عليه القانون فإنه ميارس مهامه بامسه  حيتويه هذا التقرير

                                                           
 .08 يتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات، مصدر سابق، املادة 07/11/1994 قرار مؤرخ يف 1
 .09 نفس املصدر السابق، املادة 2
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، كما نشري أنه يف حالة تعددهم فإم أو جتمع كان منظما يف شركةو اخلاص وحتت مسؤوليته حىت ول
  . يكونون مسؤولني شخصيا وبالتضامن عن كل املهام اليت قاموا ا

إزاء  سواء إزاء الشركة أو ،مسؤولني مراجعي احلساباتفإن  وطبقا ألحكام القانون التجاري،
ري، عن األضرار النامجة من األخطاء والالمباالة اليت قد يرتكبوا يف ممارسة وظائفهم، وال يكونون ـالغ

أعضاء جملس املديرين إال إذا مل يكشفوا  مسؤولني مدنيا عن املخالفات اليت يرتكبها القائمون باإلدارة أو
  . 1العهم عليها لوكيل اجلمهورية رغم اطّ يف تقريرهم للجمعية العامة أو عنها

 جزائية، مسؤولية مدنية :أنواع من املسؤوليات وهي ةاحلسابات يف اجلزائر ثالث مراجعيتحمل 
على أن حمافظي احلسابات يتحملون  01-10من القانون  )59(تنص املادة ، حيث تأديبية نضباطية أووا

  .عامة عن العناية مبهمتهم ويلتزمون بتوفري الوسائل دون النتائجاملسؤولية ال
  احلسابات يف اجلزائر راجعاملسؤولية املدنية مل. 4-2-6-1

سواء  ،احلسابات مسؤوال عن األخطاء اليت يرتكبها أثناء تأدية مهامه ويتحمل بالتضامن راجعيعد م
خمالفة أحكام القانون املنظم للمهنة، وال يتربأ من األضرار النامجة عن  ،الغريو اهليئة أ جتاه الشركة أو

مسؤوليته فيما خيص املخالفات اليت مل يشترك فيها إال إذا برهن على أنه قام باملتطلبات العادية ملهمته، وأنه 
أعلن وأدان هذه املخالفات يف جملس اإلدارة، وإن مل تتم معاجلة ذلك بصفة مالئمة يف اجلمعية العامة األقرب 

  .2، ويف حالة معاينة خمالفة يثبت أنه أطلع وكيل اجلمهوريةعقادا بعد إعالمه بذلكان
ت جنرإأخطاء  تهاحلسابات يقوم مبراقبة أعمال الشركة، فإذا ترتب عن أدائه ملهم راجعوباعتبار أن م

  .3لقانون املدينمن ا ∗)124( يتحمل مسؤوليته املدنية طبقا ألحكام املادة فإنه لغريل للشركة أو اعنها أضرار
إزاء الغري،  احلسابات مسؤول سواء إزاء الشركة أو مراجعوطبقا ألحكام القانون التجاري، فإن 

عن األضرار النامجة عن األخطاء والالمباالة اليت قد يرتكبها يف ممارسة وظيفته، وال يكون مسؤوال مدنيا عن 
لس املديرين إال إذا مل يكشف عنها يف تقريره للجمعية أعضاء جم املخالفات اليت يرتكبها القائمون باإلدارة أو

   .4العه عليهالوكيل اجلمهورية رغم اطّ العامة أو
 )75(فقد نص القانون اجلديد للمهنة يف مادته  ،احلسابات للمسؤولية املدنية مراجعويف جمال حتمل 

كما يضمن عقد  ،ممارسته للمهنة  ءعلى وجوب اكتتابه عقد تأمني لضمان مسؤوليته املدنية اليت يتحملها أثنا
                                                           

  .14 مكرر 715 ملادة، اسابق مصدر، 08- 93 رقم املعدل واملتمم باملرسوم التشريعي 59- 75 رقم األمر  1
  .61سابق، املادة  ، مصدر01- 10 القانون رقم 2
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ويسبب ضررا للغري يلزم من كان سببا يف : " من القانون املدين اجلزائري على ما يلي 124 تنص املادة ∗

  ".حدوثه بالتعويض
  .337ص، 2007 طبعة الثانية، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،ال ،نادية فضيل، شركات األموال يف القانون اجلزائري.د 3
  . 256ص، 14 مكرر 715 ، املادة، مصدر سابقالقانون التجاري يف ضوء املمارسة القضائية 4
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التأمني املكتتب من طرف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات النتائج املالية للمسؤولية املدنية اليت يتحملها 
  .احلسابات وغري املشمولة بعقد تأمني حمافظ

 ه ملفإناحلسابات،  مراجعاليت ميكن أن ترفع على  املدنية نقضاء دعوى املسؤوليةوفيما خيص ا
والذي  1وبالتايل فتنطبق عليه قواعد القانون املدين ،القانون التجاري القانون املنظم للمهنة أو هلا يتطرق

ع ونالحظ أن املشر .سنة من يوم وقوع الفعل الضار 15ينص على أن دعوى التعويض تسقط بانقضاء 
سنة ال يبدأ من  15حساب ار إال بعد مدة من وقوعه، وبذلك فمل يذكر حالة عدم كشف الفعل الض
  .يوم اكتشافه ولكن من يوم وقوعه

  احلسابات يف اجلزائر راجعاملسؤولية اجلزائية مل .2- 4-2-6
 نيتحمالواخلبري احملاسب فإن حمافظ احلسابات ،  01- 10من القانون  )62(وفقا ألحكام املادة 

  .ري يف القيام بالتزام قانويناملسؤولية اجلزائية طبقا لقانون اإلجراءات اجلزائية جتاه كل تقص
على أنه يعاقب كل من ميارس بصفة غري قانونية مهنة حمافظ  08- 91من القانون  )54(وتنص املادة 

دج، ويف حالة العود يعاقب  50.000دج و 5.000بغرامة مالية تتراوح ما بني أو خبري حماسب حسابات 
أما بالنسبة هلذه العقوبة يف . بإحدى هاتني العقوبتني باحلبس من شهرين إىل ستة أشهر ومبضاعفة الغرامة أو

، ويف حالة العود دج 2.000.000دج و 500.000فإن الغرامة املالية أصبحت تتراوح ما بني  2القانون اجلديد
دج باإلضافة إىل السجن من  4.000.000دج و  1.000.000فإن الغرامة املالية تتضاعف أي تصبح ما بني 

  .واحدة ستة أشهر إىل سنة
 ، كل شخص غري مسجل أوقف أوأو خبري حماسب ويعترب ممارسا غري شرعيا ملهنة حمافظ حسابات

 للمهنةكما يعد مماثال للممارسة غري الشرعية . يستمر يف القيام ا أو املراجعةسحب تسجيله يقوم مبهام 
أية صفة أخرى ترمي إىل  بة أويف احملاس ربةتسمية شركة خخبري حماسب أو  إنتحال صفة حمافظ احلسابات أو

  .التسمية خلط مع هذه الصفة أو خلق تشابه أو
من القانون التجاري على أنه يعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل سنتني وبغرامة  )825(تنص املادة 

بإحدى هاتني العقوبتني، حمافظي احلسابات الذين منحوا  دج أو 500.000دج إىل  20.000مالية تتراوح من 
وافقوا على البيانات غري الصحيحة اليت وردت يف التقارير املقدمة للجمعية العامة املدعوة للبث يف إلغاء  أو عمدا

  . حق األفضلية يف اكتتاب املسامهني

                                                           
اجلريدة الرمسية  املتضمن القانون املدين، 26/09/1975 املؤرخ يف 58- 75 ، يعدل ويتمم األمر رقم20/06/2005 املؤرخ يف 10- 05 القانون رقم 1

 .133 ، املادة44للجمهورية اجلزائرية، عدد 
 .73 املادة مصدر سابق، ،01- 10 القانون رقم 2
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من أحكام القانون التجاري على عقوبة احلبس من شهرين إىل ستة أشهر  )829(وقد نصت املادة 
بالنسبة لكل شخص يقبل  ،بإحدى هاتني العقوبتني فقط أودج  200.000دج إىل  20.000وغرامة من 

  1.حيتفظ بوظائف حمافظ احلسابات بالرغم من وجوده يف حالة عدم املالءمة القانونية ميارس أو عمدا أو
من القانون التجاري، أنه يعاقب بالسجن من ستة أشهر إىل مخس سنوات  )830(كما نصت املادة 

بإحدى هاتني العقوبتني فقط، كل حمافظ حسابات  دج أو 500.000إىل دج  20.000من مالية وبغرامة 
الذي مل يكشف لوكيل اجلمهورية عن الوقائع  تأكيدها عن حالة الشركة أو يتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو

م املادة، فإن حمافظ احلسابات تطبق عليه أحكانفس ووفقا ألحكام الفقرة الثانية من . اإلجرامية اليت علم ا
  500 من أشهر وبغرامة ستة إىل شهر من باحلبس املتعلقة بإفشاء السر املهين، أي يعاقب ∗قانون العقوباتال

  . دج 5.000 إىل
ويف هذا اال، فقد تناول قانون أخالقيات املهنة من خالل املادة السادسة، احلاالت اليت ال يتقيد 

  : وهي بسر املهنةواخلبري احملاسب فيها حمافظ احلسابات 
  ؛طالع اإلدارة اجلبائية على الوثائقإإلزامية  -
  ؛حتقيق قضائيني بشأم بعد فتح حبث أو -
  ؛عندما يدعون لإلدالء بشهادام أمام غرفة املصاحلة والتأديب والتحكيم -
  .بناء على إدارة موكليهم -

ب عليها مسؤولية احلسابات واليت يترت مراجع هارتكباليت قد يملخالفات لنا الخص املوايل يدول واجل
  :جزائية مع النص القانوين والعقوبة املقابلة هلا

  
  
  
  
  
  

                                                           
  .324 ، ص، مصدر سابقالقانون التجاري يف ضوء املمارسة القضائية 1
 األطباء واجلراحون دج 5.000 إىل 500 من وبغرامة أشهر ستة إىل شهر من باحلبس يعاقب: "من قانون العقوبات على ما يلي 301تنص املادة  ∗

 غري يف وأفشوها إليهم ا أدىل أسرار أو املؤقتة على الدائمة أو الوظيفة أو املهنة الواقع حبكم املؤمتنني األشخاص ومجيع والقابالت والصيادلة
 باإلبالغ التزامهم عدم أعاله، رغم املبينون األشخاص يعاقب فال ذلك ومع .بذلك هلم ويصرح إفشاءها القانون فيها عليهم يوجب اليت احلاالت

 دعوا  فإذا  .ا أبلغوا هم إذا السابقة الفقرة يف عليها املنصوص مهنتهم، بالعقوبات ممارسة مبناسبة علمهم تصل إىل اليت اإلجهاض حاالت عن
 ."ينامله بالسر التقيد دون بشهادم اإلدالء عليهم جيب إجهاض قضية يف القضاء أمام للمثول
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  احلسابات يف اجلزائر ملراجعاملسؤولية اجلزائية  ):3- 4(اجلدول رقم 

مراجع املخالفة املرتكبة من طرف 
 احلسابات

 العقوبــة

 الغرامة املالية السجن النص القانوين
 )دج(

هنة حمافظ املمارسة بصفة غري قانونية م - 
  .أو خبري حماسب حسابات

   73 املادة
   القانون من
10 -01  

  
 -  
  
 :العود حالة يف
 إىل أشهر 06 من
  واحدة سنة

 500.000 من
   2.000.000 إىل
  
 العود حالة يف

  الغرامة تضاعف

املوافقة على البيانات غري  املنح عمدا أو - 
الصحيحة اليت وردت يف التقارير املقدمة 

املدعوة للبث يف إلغاء حق للجمعية العامة 
  .األفضلية يف اكتتاب املسامهني

 من 825 املادة
  التجاري القانون

   أشهر 06 من
  سنتني إىل

 إىل 20.000 من
500.000   

املمارسة العمدية وقبول االحتفاظ بوظائف  - 
حمافظ احلسابات بالرغم من عدم املالءمة 

 . القانونية

 من 829 املادة
 التجاري القانون

   هرينش من
 أشهر 06 إىل

 إىل 20.000 من
200.000  

تعمد حمافظ احلسابات تقدمي معلومات  - 
عدم الكشف عن  تأكيدها، أو كاذبة أو

وكيل لالوقائع اإلجرامية اليت علم ا 
 اجلمهورية

 من 830 املادة
 التجاري القانون

  سنة من
 سنوات 05 إىل 

 إىل 20.000 من
500.000  

 من 830 املادة -   إفشاء السر املهين - 
  التجاري القانون

 من 301 املادة - 
  العقوبات قانون

 شهر من
  أشهر 06 إىل 

   500 من
   5.000 إىل

  .املذكورة يف اجلدول عتمادا على النصوص القانونيةا من إعداد الباحث :املصدر
ة يالحظ من خالل اجلدول أعاله، أن املشرع اجلزائري وضع بالنسبة لكل خمالفة هلا صفة جرمي

عقوبة بالغرامة املالية أو احلبس أو كالمها، كما أنه وضع حدا أدىن وحدا أقصى لكل عقوبة، وبذلك فإن 
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العقوبة تأخذ بعني اإلعتبار درجة خطورة وجسامة املخالفة، باإلضافة إىل الدوافع واألسباب اليت أدت 
ية ملهنة املراجعة أعطى هلا أمهية كبرية كما يالحظ أن خمالفة املمارسة غري الشرع. باملراجع الرتكاب املخالفة

وبالتايل العقوبة كانت مرتفعة نوعا ما، ويفسر ذلك خبطورة الفعل وما ينجر عنه من آثار سلبية على خمتلف 
األطراف املستفيدة من خدمات املراجعة، ورغبة السلطات العمومية من خالل القانون اجلديد يف حماربة 

  .نة نظرا للفوضى اليت عرفتها املهنة خالل السنوات األخريةاملمارسة غري الشرعية للمه
  احلسابات يف اجلزائر راجعنضباطية ملاملسؤولية اإل. 4-2-6-3

 يتحمل )حساباتخبري حماسب أو حمافظ ( املراجعفإن  01- 10من القانون  )63(وفقا ألحكام املادة 
للمجلس الوطين للمحاسبة حىت بعد استقالتهم من  اللجنة التأديبية أمامنضباطية التأديبية أو االسؤولية امل

ومن بني  ،عند ممارسة وظائفهم يف القواعد املهنية تقين أو أخالقي تقصري عن كل خمالفة أو مهامهم
  :نذكر، تقصري يف القواعد املهنية الوضعيات اليت تعترب كمخالفات أو

 ؛خرق القانون والقواعد املهنية -
 ؛)هاونالت( التقصري املهين اخلطري -
 .السلوك غري املالئم واملتعارض مع نزاهة وأمانة وشرف املهنة، حىت وإن مل يتعلق باملهنة -

احلسابات حسب درجة خطورة اخلطأ الذي  مراجعأما العقوبات التأديبية اليت ميكن أن يتحملها 
  :كالتايل هي ارتكبه بصفة تصاعدية

  ،اإلنذار -
 ،التوبيخ -
  ،أشهر ستةالتوقيف املؤقت ملدة أقصاها  -
 .)الشطب من اجلدول( الفصل النهائي -

ط عليه أمام اجلهات القضائية احلسابات حق الطعن يف العقوبة اليت قد تسلّ ملراجعويبقى 
  . ، وذلك إذا رأى أن العقوبة املسلّطة عليه ال تناسب املخالفة اليت ارتكبها أو هي جمحفة يف حقهاملختصة

أن هلا عالقة وثيقة بشرف املهنة وقواعدها واليت تقع على وما يالحظ على املسؤولية االنضباطية 
املراجع الذي يتسبب يف املس بشرف املهنة حىت ولو أن السلوك الذي يقوم به ال يتعلق باملهنة، كما أن 
العقوبات هي عقوبات ذات طابع مهين تأدييب فقط تسلطها دائرة التأديب على املخالف، وتكون هذه 

درجة خطورة اخلطأ الذي ارتكبه وتأخذ شكال تصاعديا من أدىن عقوبة متمثلة يف العقوبات تتناسب مع 
اإلنذار إىل غاية أقصى عقوبة وهي الشطب النهائي للمراجع من قائمة املهنيني، وال حيق له ممارسة املهنة يف 

للمهنة وبذلك  هذه احلالة األخرية، ويف حالة خمالفته للحكم يصبح مرتكبا ملخالفة املمارسة غري الشرعية
  .تترتب عليه مسؤولية جزائية
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  اهليآت املهنية املنظمة ملهنة املراجعة يف اجلزائر. 4-3
بالتفصيل اهليآت املشرفة على تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر وعلى رأسها  اجلزءسنتناول يف هذا 

طنية للخرباء احملاسبني الومث املنظمة  ،)1991-1971(الس األعلى لتقنيات احملاسبة خالل الفترة 
، حيث نتطرق إىل نشأا ومهامها )2011-1991(خالل الفترة  وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين

كما سنتطرق للهيآت اجلديدة  ،واهليآت املنبثقة عنها وكيفية عملها، باإلضافة إىل املشاكل اليت عرفتها
والنصوص  01-10تنظيم اجلديد للمهنة بصدور القانون اليت خلفت املنظمة الوطنية املذكورة يف إطار ال

  .2011 التطبقية له اليت صدرت سنة
  الس األعلى للمحاسبة. 4-3-1

∗ نشأ الس األعلى احملاسبة
)CSC( املتعلق بتنظيم مهنة  82-71املرسوم رقم  وجبمب 1971 سنة

يف إصدار املعايري احملاسبية وإعداد  ذا الس، وتتمثل املهمة الرئيسية هلاحملاسب رياحملاسب واخلب
ن وهتمام حبل املشاكل والصعوبات اليت يواجهها احملاسبإىل اإلباإلضافة املخططات احملاسبية القطاعية، 

  :ن مثلوواخلرباء احملاسب
  ؛ةالقانونية املنظمة ملهنة احملاسبالرد على استفسارام املتعلقة مبشاريع النصوص  -
 ؛نضباط للمهنةتنظيم وتطبيق قواعد اإل -
  واليت كانت قليلة جدا؛ حماضرات ولقاءات علمية تعاجل مواضيع حماسبيةو ندواتتنظيم  -
اإلدالء بأرائه حول مجيع مشاريع النصوص املتعلقة باحملاسبة املقترحة من طرف اإلدارات واهليآت  -

 العمومية؛
  .عامة تستهدف التسيري والتنظيم احملاسيب القيام بدراسات -

فإن مهنة املراجعة وباخلصوص  ،على للمحاسبةاملهام اليت يقوم ا الس األذه ويف ظل ه 
لم تكن مستقلة يف أداء مهامها إال بالنسبة ف ،حمافظة احلسابات مل يعطى هلا اهتمام من قبل الس

اليت كانت مهمة مراجعة حساباا موكلة للخرباء احملاسبني املرخصني من طرف للمؤسسات اخلاصة 
هذا من ناحية، ) 1991-1971(الفترة جدا خالل  االيت كان عددها حمدودعلى للمحاسبة، ولس األا

حتت وصاية يف املؤسسات العمومية اإلقتصادية كانت متارس  حمافظة احلساباتفإن  ،ومن ناحية أخرى
 تنظيم الفعالر غياب الوهذا ما يفسحيث كانت هي املكلفة بالتعيني وبالعزل، وإشراف وزارة املالية 

  .والبحوث املنهجية للمهنة عدم وجود جدول لتسجيل حمافظي احلساباتو للمهنة
  
  

                                                           
∗ Conseil Supérieur de Comptabilité. 
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  املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين .4-3-2
ختـاذ  اجاءت هذه املنظمة من أجل إعادة تأهيل مهنة املراجعة وخاصة القانونية منها من خالل 

ت قانونية لتنظيم وتأطري املهنة وجعلها متارس بصفة مستقلة، وقد مسيت فيما بعد باملصف الوطين، إجراءا
 رقم 1أين مت حلها  وفقا حملضر احلل 2011وإىل غاية  1991وأشرفت هذه املنظمة على تنظيم املهنة منذ 

50MF/CAH/11 ا و23/03/2011 الصادر عن وزارة املالية بتاريخمهامها وهياكلها، وسنتطرق لنشأ .  
  نشأة املنظمة الوطنية .4-3-2-1

 مبوجب نـأنشئت املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدي
منه، وهي هيئة مهنية تتمتع بالشخصية  اخلامسةالسيما املادة  27/04/1991املؤرخ يف  08- 91القانـون 

ن ملمارسة مهنة خبري ون املؤهلون أو املعنويوملهنيني وهم األشخاص الطبيعيأصناف من ا ةاملدنية وجتمع ثالث
، ويدير هذه املنظمة 08- 91حماسب وحمافظ حسابات وحماسب معتمد حسب الشروط اليت حيددها القانون 

  .2جملسا مقره اجلزائر العاصمة
  مهام املنظمة الوطنية .4-3-2-2

  :3حاسبة واملراجعة يف اجلزائر مبا يليفت هذه املنظمة كجهاز مهين منظم للمكُلّ
  ؛السهر على تنظيم املهنة وحسن ممارستها -
   ؛الدفاع على أعضاء املهنة واستقالليتهم -
إعداد النظام الداخلي للمنظمة والذي حيدد على اخلصوص شروط التسجيل واإليقاف والشطب  -

  .من جدول املنظمة
  : ن املنظمة الوطنية تقوم مبا يليفإ ،08-91من القانون ) 11(وطبقا ألحكام املادة 

تتأكد املنظمة الوطنية من النوعية املهنية والتقنية لألشغال اليت ينجزها أعضاؤها ضـمن احتـرام    -
  ؛أخالقيات املهنة والقوانني والتنظيمات املعمول ا

حـد  أتقدر الصالحية املهنية لإلجازات والشهادات اليت يقدمها كل مترشح يطلب تسـجيله يف   -
 ؛اف هذه املنظمةأصن

- ارسة املهنةيف ممل احلق تنشر مقاييس تقدير اإلجازات والشهادات اليت ختو. 
  

                                                           
1 Avis de liquidation, communiqué des liquidateurs de l’ordre national des experts comptables, commissaires aux 
comptes et des comptables agrées, LIBERTE du 17/04/2011. 

حيدد تشكيل جملس النقابة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني  13/01/1992 املؤرخ يف 20- 92 أنظر املرسوم التنفيذي رقم  2
  .1992 ،03 عدد للجمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية املعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله،

  .09 ملادةا، مصدر سابق، 08- 91 قانون رقمال 3
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  هياكل املنظمة الوطنية .4-3-2-3
تتمثل هياكل املنظمة الوطنية يف األجهزة اليت مت إنشاؤها داخل املنظمة الوطنية للقيام باإلدارة أو 

  .اإلهتمام جبانب من جوانب املهنة
  املنظمة الوطنية جملس: أوال

عضوا منتخبني من طرف املؤمتر الوطين وعضو  12عضوا،  13يتكون جملس املنظمة الوطنية من   
اخلرباء احملاسبني ( كل فئة من الفئات املهنية الثالثممثل للسلطات العمومية يعينه وزير املالية، حيث ميثل 

  . أربعة أعضاء) وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين
فإن جملس املنظمة الوطنية هو الذي يتوىل طبقا للنظام  ،08-91من القانون ) 10(قا للمادة بط  

  : الداخلي املهام التالية
  ؛التسجيل واإليقاف والشطب من جدول املنظمة الوطنية -
تقدمي املساعدة فيما خيص األشغال اليت تبادر ا السلطات العمومية يف ميدان التقييس احملاسـيب   -

 ؛ب املهين والتسعريوالطل
 ؛متثيل مصاحل املهنة جتاه السلطات املختصة وجتاه الغري واملنظمات األجنبية املماثلة -
 .إعداد ومراجعة ونشر قائمة اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين -

املعدلة  20-92قم  من املرسوم التنفيذي ر الثامنةوإضافة إىل املهام املذكورة أعاله، تنص املادة 
املعدل واملتمم  2001ديسمرب  20املؤرخ يف  421-01من املرسوم التنفيذي رقم  السابعةواملتممة باملادة 

  : على املهام التالية 20-92للمرسوم التنفيذي رقم 
  محاية املصاحل املعنوية واملادية ألعضاء املنظمة الوطنية؛ -
دارة األمالك العقارية واملنقولة للمنظمة ويف تسـيريها، ويف  متثيل املنظمة يف األعمال املدنية ويف إ -

 املثول أمام العدالة باسم املنظمة مدعيا أو مدعيا عليه؛
الوقاية من كل الرتاعات املهنية بني أعضاء املنظمة الوطنية وتسويتها، وعرضها إذا اقتضى األمـر   -

 على غرفة املصاحلة واإلنضباط والتحكيم؛
 املهنية اليت تقررها اجلمعية العامة؛حتصيل االشتراكات  -
 إعداد مشروع اإليرادات والنفقات واقتراحه على اجلمعية العامة للمصادقة عليه؛ -
عرض كل احلاالت الداخلة يف اختصاصاته على غرفة املصاحلة واإلنضباط والتحكـيم التابعـة    -

 للمنظمة طبقا للقانون والنظام الداخلي؛
ألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول ا والنظام الداخلي، واحتـرام  السهر على احترام املهنيني ل -

 كل القرارات القانونية اليت تتخذها اجلمعية العامة؛
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 العادية للتدقيق والرقابة؛ (les diligences)حتديد اإلجتهادات  -
 أو املـايل  إبداء الرأي يف املسائل اليت تعرضها عليه السلطات املختصة يف امليدان التقين احملاسـيب  -

 واحلقوق املرتبطة حبياة املؤسسة؛
املساعدة والنهوض بالتقومي املستمر للمستوى النظري والتقين لدى أعضـاء املنظمـة وحتضـري     -

املهنية وتنظيمها واإلشراف عليها ومراقبتها باإلتصال مع السلطات املختصة،  صاتلتربوا امللتقيات
 والبحث؛ وكذلك املشاركة يف مهام التعليم والتكوين

 القيام بتعميم نتائج األشغال املتعلقة بامليدان الذي تغطيه املهنة وتوزيعها ونشرها؛ -
 .مراقبة نشاط االس اجلهوية للمنظمة الوطنية -
  غرفة املصاحلة واإلنضباط والتحكيم: ثانيا

من طرف جملس املنظمة لتبث يف كل إخالل بالواجبات املهنية أو عدم هذه الغرفة حدثت أُ
حترام النظام الداخلي للمنظمة الوطنية من طرف أعضاء املهنة، وهي تتكون من ستة إىل إثىن عشر ا

لسعضوا يختارون حسب الثلث من كل فئة مهنية ملدة أربع سنوات، ويترأسها أحد نائيب رئيس ا.  
  جلنة جدول املنظمة الوطنية: ثالثا

الس كذلك من ستة إىل إثىن عشر عضوا تتكون هذه اللجنة اليت يترأسها أحد نائيب رئيس   
ختارون حسب الثلث من كل فئة مهنية ملدة أربع سنوات، وتقوم هذه اللجنة طبقا ألحكام املواد ي
بإعداد جدول املنظمة الوطنية وضبطه مرة يف السنة، ويعلق هذا اجلدول يف مقر ) 14(و) 13(، )12(

م، وتقوم املنظمة بإعالن التعديالت اليت قد تطرأ على املنظمة ولدى مجيع االس القضائية واحملاك
  .اجلدول بني ضبطني عن طريق البالغات الصحفية

  االس اجلهوية: رابعا
 20املؤرخ يف  421-01أنشئت االس اجلهوية للمنظمة الوطنية مبوجب املرسوم التنفيذي 

د تشكيل جملس املنظمة الوطنية الذي حيد 20-92املعدل واملتمم للمرسوم التنفيذي  2001ديسمرب 
للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله، حيث 

  : توجد حاليا أربعة جمالس جهوية وهي
سطيف، برج بوعريريج، مسيلة، جبايـة،  : مقره قسنطينة، ويضم الواليات :الس اجلهوي للشرق  -أ 

ل، ميلة، خنشلة، أم البواقي، عنابة، سكيكدة، الطارف، سوق اهـراس، قاملـة   باتنة، قسنطينة، جيج
  .وتبسة
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سيدي بلعباس، تلمسان، عني متوشنت، : مقره وهران، ويضم الواليات :الس اجلهوي للغرب  - ب 
 .غليزان، معسكر، تيارت، الشلف، سعيدة، مستغامن، تيسمسيلت، بشار، النعامة، البيض ووهران

بومرداس، تيزي وزو، البويرة، : مقره اجلزائر العاصمة، ويضم الواليات :وسطالس اجلهوي لل  - ج 
 .البليدة، عني الدفلة، املدية، اجللفة، تيبازة واجلزائر العاصمة

بسكرة، األغواط، ورقلـة، إليـزي،   : مقره ورقلة، ويضم الواليات :والس اجلهوي للجنوب  - د 
 .غردايةتندوف، الوادي و متنراست، ،أدرار

خب أعضاء االس اجلهوية من بني املهنيني املمارسني للمهنة على املستوى اجلهوي ينتو  
وحيدد تشكيل هذه االس وصالحياا وقواعد سريها عن طريق واملسجلني يف جدول املنظمة الوطنية، 

  .النظام الداخلي املعد من طرف الس واملصادق عليه من طرف املؤمتر الوطين
لقيام اهليئة املنظمة مبهامها جتاه أعضائها جمالس جهوية غري كاف متاما  أربعن أ ويعترب يف رأينا  

عد املسافة بني مقر مقارنة مبساحة اجلزائر الشاسعة، حيث أن بوخمتلف األطراف ذات العالقة باملهنة 
ظل عدم فتح املراجع والس اجلهوي الذي ينتمي إليه جيعله بعيدا نوعا ما عن اهليئة املنظمة خاصة يف 

قتصاديني املعنيني باملهنة مح للمراجع وخمتلف املتعاملني االهذه االس اجلهوية ملواقع إلكترونية تس
  . واإلطّالع على كل جديد خيص املهنة بالتواصل معها

  املؤمتر الوطـين: خامسا
املعدل  2001ديسمرب  20املؤرخ يف  421-01املؤمتر الوطين مبوجب املرسوم التنفيذي  حدثأُ  

  :، ليقوم باملهام التالية20-92واملتمم للمرسوم التنفيذي 
  املصادقة على التقرير املايل واألديب الذي يقدمه جملس املنظمة الوطنية للسنة املنتهية؛ -
 تبين برنامج عمل الس الوطين للسنة اجلارية؛ -
 .املصادقة على النظام الداخلي وكل التعديالت اليت تطرأ عليه -

املؤمتر الوطين من األعضاء املنتخبني من طرف االس اجلهوية واملمثلني للفئات املهنية  يتكون  
الثالث، ويقوم كل سنة بتكليف مراقبني إثنني من اخلرباء احملاسبني أو حمافظي احلسابات بإعداد تقرير 

  .عن التسيري املايل للسنة املنتهية
  مرصد أخالقيات وآداب املهنة: سادسا

لّف مبراقبة أخالقيات وآداب املهنة وكُ 2004صد أخالقيات وآداب املهنة يف ماي أنشىء مر
1عرب واليات الوطنأخرى نشأ مراصد ومراقبة املمارسة غري القانونية للمهنة، على أن ت.  

  
                                                           

1 LE QUOTIDIEN du 13/05/2004, Communiqué du conseil de l’ordre national. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
154 

  الوطنية ملنظمةاملشاكل اليت عرفتها ا .4-3-2-4
ل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم ليعد 421-01صدر املرسوم التنفيذي رقم  2001ديسمرب  20يف 

تغيريا يف تشكيل جملس املنظمة الوطنية وحتديد صالحياته وقواعد عمله،  املذكور سابقا ليحدث 92-20
، ومؤمتر وطين يتكون )شرق، غرب، وسط وجنوب(جمالس جهوية  أربعةوقد أتى هذا املرسوم بإحداث 

لّف الس الوطين بتنظيم انتخابات االس كُمن األعضاء املنتخبني من طرف االس اجلهوية، وقد 
إبتداء من صدور هذا املرسوم  ايوم 365اجلهوية األربعة واليت تؤدي إىل عقد أول مؤمتر يف مدة أقصاها 

  .الوطين كآخر أجل لعقد املؤمتر 2002ديسمرب  26يف اجلريدة الرمسية، أي 
إنقساما لدى أعضاء املهنة مما أدى  وقد أحدث هذا املرسوم الذي يقضي بإحداث جمالس جهوية

إىل نشأة جملس وطين موازي للمجلس الوطين األصلي، وهذا الس املوازي أحدث إحدى عشر جملسا 
، مما أدى إىل حدوث عدة اضطرابات يف املهنة على الرغم من تدخالت جملس الدولة ∗جهويا موازيا

  .آنذاكلتسوية الوضع املتردي الذي عاشته املنظمة الوطنية 
) 07(ونظرا لإلضطرابات اليت كانت تعيشها املهنة نصب وزير املالية عن طريق القرار رقم 

  : جلنة إدارية ملهنة احملاسبة مقرها باملنظمة الوطنية تتكون من 10/02/2003املؤرخ يف 
  ،22/10/2000أعضاء جملس املنظمة الوطنية املنتخبني يف اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ  -
 مهنيني مستقلني، ةربعأ -
 ،)املديرية العامة للمحاسبة واملفتشية العامة للمالية(ممثلني إثنني لوزارة املالية  -
 .ممثل عن وزارة العدل -

  :يلي فت هذه اللجنة على اخلصوص مبالّوقد كُ
  تسيري املنظمة الوطنية إىل غاية تنصيب جملس جديد، -
لنظام الداخلي الذي حيدد شروط التمثيل علـى  ا 421-01إعداد طبقا ألحكام املرسوم التنفيذي  -

 املستوى اجلهوي وكيفيات اإلنتخاب،
ـ  إعداد النظام الداخلي الذي حيدد تشكيل واختصاص - لس الـوطين واالس ات وقواعد عمل ا

 .1اجلهوية للمنظمة الوطنية
طروحة ولكن هذه اللجنة مل تقدم أي تقرير منذ إنشائها ومل تتوصل إىل أي حل للمشاكل امل

ومل تواصل عملها نظرا للعراقيل اليت واجهتها من قبل األطراف املتنازعة من املهنيني، وقد قامت  ،آنذاك

                                                           
  ).3-4( أنظر امللحق رقم  ∗

1  LIBERTE du 19/02/2003, Communiqué du conseil de l’ordre national. 
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بعدها غرفة املصاحلة واإلنضباط والتحكيم بعدة حماوالت لتهدئة الوضع وعدول االس املوازية عن 
  .األعمال اليت يقومون ا باسم املنظمة الوطنية ولكن دون جدوى

والذي أقر بشرعية الس املنبثق عن  19462صدر قرار جملس الدولة رقم  12/10/2004يف و
وبالتايل شرعية االس اجلـهوية األربعة املنتخبة، وعدم شرعية  25/12/2002املؤمتر الوطين املنعقد يف 

  .1أي جملس آخر وأي قرار صادر عن هذه االس وقياداا
 –وسط  –نعقاد اجلمعية العامة للمجلس اجلهوي اظهر مبناسبة وقد بدأت بوادر اإلنفراج ت

أين مت اندماج الس اجلهوي املوازي للجزائر مع جملس الوسط، وباملناسبة تعهد  24/02/2005بتاريخ 
أعضاء الس الوطين املوازي بتقدمي استقالتهم يف اإلجتماع الوطين املزمع عقده على أقصى حد يف 

نت خصيصا لذلك جلنة إلعادة تنظيم وتوحيد املهنة مقرها الس اجلهوي ، وقد كُو2005أواخر أفريل 
  .2للوسط 

وبقيت املشاورات بني األطراف املختلفة من أجل إخراج املهنة من املأزق الذي آلت إليه منذ 
س تفاق بني رئيس الس الوطين ورئيس الال و، أين مت عقد بروتوك2005إىل غاية أفريل  2001

املوازي لوضع حد لإلنقسام الذي تعيشه املهنة وتغليب املصلحة الوطنية عن كل اعتبارات أخرى، وقد 
تفقا الطرفان على تنظيم مشاورات مفامهة مع االس اجلهوية املوازية بغرض تنفيذ بروتوكول اإلتفاق ا

  .3املتوصل إليه بني الطرفني
  جلزائراهليآت اجلديدة املنظمة للمهنة يف ا .4-3-3

 2010سنة  01- 10ونقصد ا اهليآت اليت نشأت مبوجب صدور القانون اجلديد للمهنة رقم 
، واليت حلت حمل املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات 2011والنصوص التطبيقية له سنة 

  .واحملاسبني املعتمدين
  الس الوطين للمحاسبة .4-3-3-1

ستشاري ابصفته جهاز  381-96لمحاسبة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم أنشئ الس الوطين ل
ذو طابع وزاري ومهين مشترك، يقوم مبهمة التنسيق والتلخيص يف جمال البحث وضبط مقاييس احملاسبة 

الع على كل املسائل املتعلقة مبجال اختصاصه مببادرة منه اإلطّات املرتبطة ا، حيث أنه ميكنه والتطبيق

                                                           
1  EL WATAN du 17/11/2004 et 05/07/2005, Communiqués du conseil de l’ordre national. 
2  EL WATAN du 02/03/2005, Communiqué du conseil de l’ordre national. 
3 A.Y, Après 5 ans de dissensions internes, ordre des experts comptables : l’unité retrouvée ? LIBERTE 
Economie, du 29 Mars au 4 Avril 2006. 
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كما ميكن أن تستشريه جلان االس املنتخبة واهليآت والشركات أو  ،من الوزير املكلف باملالية أو بطلب
  .1األشخاص الذين يهمهم أشغاله

لت له عدة صالحيات لكنها تدور حول مهنة احملاسبة والتقييس احملاسيب ، حيث كان وقد خو
القانون اجلديد الذي ينظم مهنة اخلبري  الس بعيدا عن كل ما يتعلق مبهنة املراجعة، ولكن بصدور

احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، فقد أعطي هلذا الس صالحيات ومهام واسعة كانت يف 
يد املنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين بصفتها هيئة مهنية مستقلة، 

  .وسنتطرق هلذه املهام الحقا
  تشكيلة الس الوطين للمحاسبة: أوال

لسلطة الوزير املكلف للمالية  اتابعللمهنة يعترب الس الوطين للمحاسبة يف إطار التنظيم اجلديد 
ويرأسه هذا األخري أو ممثله، ويتشكل من عدة أعضاء ينتمون إىل قطاعات خمتلفة هلا عالقة باملهن 

  :2احملاسبية، وهم كما يلي
 املكلف بالطاقة، ممثل الوزير -
 ممثل الوزير املكلف باإلحصاء، -
 ممثل الوزير املكلف بالتربية الوطنية، -
 ممثل الوزير املكلف بالتجارة، -
 ممثل الوزير املكلف بالتعليم العايل،  -
 ممثل الوزير املكلف بالتكوين املهين،  -
 ممثل الوزير املكلف بالصناعة،  -
 رئيس املفتشية العامة للمالية،  -
 عام للضرائب، املدير ال -
 املدير املكلف بالتقييس احملاسيب لدى وزارة املالية، -
 ممثل برتبة مدير عن بنك اجلزائر، -
 ممثل برتبة مدير عن جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة،  -
 ممثل برتبة مدير عن جملس احملاسبة، -

                                                           
بة وتنظيمه، اجلريدة الرمسية للجمهورية ، يتضمن إحداث الس الوطين للمحاس25/09/1996مؤرخ يف  318- 96 املرسوم التنفيذي رقم 1

 .02، املادة 1996، 56اجلزائرية، عدد 
، حيدد تشكيلة الس الوطين للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سريه، اجلريدة الرمسية للجمهورية 27/01/2011مؤرخ يف  24- 11املرسوم التنفيذي رقم  2

 .02، املادة 2011، 07اجلزائرية، عدد 
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 ثالثة أعضاء منتخبني عن الس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني، -
 الثة أعضاء منتخبني عن الس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات،ث -
 ثالثة أعضاء منتخبني عن الس الوطين للمنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين، -
 .ثالثة أشخاص يتم اختيارهم لكفاءام يف جمايل احملاسبة واملالية ويعينهم الوزير املكلف باملالية -

الوزراء جيب أن تتوفر فيهم على األقل رتبة مدير باإلدارة املركزية ويتم ونشري إىل أن ممثلي 
  .اختيارهم لكفاءام يف اال احملاسيب واملايل

  مهام الس الوطين للمحاسبة: ثانيا
 امعترب ايف إطار التنظيم اجلديد للمهنة أعطى املشرع اجلزائري للمجلس الوطين للمحاسبة دور

اد والتقييس احملاسيب وتنظيم ومتابعة املهن احملاسبية بصفة عامة وذلك على النحو من خالل مهام اإلعتم
  :التايل

  مهام الس الوطين للمحاسبة يف جمال اإلعتماد  -أ 
  :1ميارس الس الوطين للمحاسبة بعنوان اإلعتماد املهام التالية

اسبني والغرفة الوطنيـة  إستقبال طلبات اإلعتماد والتسجيل يف جدول املصف الوطين للخرباء احمل -
 حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين والفصل فيها؛

تقييم صالحيات إجازات وشهادات كل املترشحني الراغبني يف احلصول على اإلعتماد والتسجيل  -
 يف اجلدول؛

 إعداد ونشر قائمة املهنيني يف اجلدول؛ -
 املهنيني والفصل فيها؛إستقبال كل الشكاوى التأديبية يف حق  -
 تنظيم مراقبة النوعية وبرجمتها؛ -
إستقبال ودراسة مشاريع قوانني أخالقيات املهنة املنجزة من خمتلف أصناف املهنـيني وعرضـها    -

 .للموافقة
  مهام الس الوطين للمحاسبة يف جمال التقييس احملاسيب  - ب 

  :2هام التاليةميارس الس الوطين للمحاسبة  بعنوان التقييس احملاسيب امل
 مجع واستغالل كل املعلومات والوثائق املتعلقة باحملاسبة وتدريسها؛ -
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 .11نفس املصدر السابق، املادة  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
158 

حتقيق أو العمل على حتقيق كل الدراسات والتحاليـل يف جمـال تطـوير واسـتعمال األدوات      -
 واملسارات احملاسبية؛

عمـل  إقتراح كل اإلجراءات اليت دف إىل تقييس احملاسبات، حيث ميكن للمجلس إنشاء فرق  -
 متخصصة مكلفة بتحضري مشاريع اآلراء والتوصيات؛

دراسة مجيع مشاريع النصوص القانونية املرتبطة باحملاسبة وإبداء اآلراء فيها وتقـدمي التوصـيات    -
 بشأا؛

 املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وحتسني املستوى يف جمال احملاسبة؛ -
 بتطوير التقنيات احملاسبية واملعايري الدولية للمراجعة؛ متابعة وضمان مراقبة النوعية فيما يتعلق -
 .تنظيم كل التظاهرات وامللتقيات اليت تدخل يف إطار صالحياته -

  مهام الس الوطين للمحاسبة يف جمال تنظيم ومتابعة املهن احملاسبية   - ج 
 :1اليةميارس الس الوطين للمحاسبة بعنوان تنظيم ومتابعة املهن احملاسبية املهام الت

 املسامهة يف ترقية املهن احملاسبية؛ -
 املسامهة يف تطوير أنظمة وبرامج التكوين وحتسني مستوى املهنيني؛ -
 متابعة تطور املناهج والنظم واألدوات املتعلقة بالتكوين يف جمال احملاسبة على املستوى الدويل؛ -
 متابعة وضمان حتيني العناية املهنية؛ -
 وامليادين املرتبطة ا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ونشر نتائجها؛إجراء دراسات يف احملاسبة  -
مساعدة هيآت التكوين يف احملاسبة من خالل تصور دعائم بيداغوجة ومراجع أخرى متعلقة ذا  -

 التكوين؛
 تنظيم أو املسامهة يف تنظيم ورشات التكوين مبناسبة إدخال قواعد حماسبية جديدة؛ -
بة اليت تسمح بإعداد األدوات اجلديدة اليت توضع حتت تصـرف املهنـيني   القيام باألحباث املناس -

 .احملاسبني
  اللجان التابعة للمجلس الوطين للمحاسبة: ثالثا

للمجلس الوطين  01-10يف إطار التنظيم اجلديد ملهنة املراجعة يف اجلزائر، فقد أعطى القانون 
احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني  للمحاسبة صالحيات كانت حمتكرة للمصف الوطين للخرباء

املعتمدين، وذلك من خالل إنشاء عدة جلان متساوية األعضاء ملمارسة املهام اليت أوكلت للمجلس 
  :حسب ختصص كل جلنة على النحو التايل

                                                           
 .12 ، املادةنفس املصدر السابق 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
159 

 جلنة تقييس املمارسات احملاسبية والعناية املهنية   -أ 
  :تتوىل هذه اللجنة املهام التالية

 ل فيما خيص التطبيقات احملاسبية والعناية املهنية؛وضع طرق العم -
حتضري مشاريع آراء حول األحكام احملاسبية الوطنية املطبقة على كل شخص طبيعي أو معنـوي   -

 خاضع لإللزام القانوين ملسك احملاسبة؛
 إجناز كل الدراسات والتحاليل اخلاصة بتطوير واستعمال األدوات واملسارات احملاسبية؛ -
 ل اإلجراءات اليت دف إىل تقييس احملاسبات؛ إقتراح ك -
 دراسة مشاريع النصوص القانونية املتعلقة باحملاسبة وإبداء اآلراء فيها وتقدمي التوصيات بشأا؛ -
 ضمان تنسيق وتلخيص األحباث النظرية واملنهجية يف خمتلف ميادين احملاسبة؛ -
ملنظمات الدولية املختصة يف التقيـيس احملاسـيب   حتضري مشاريع اآلراء املتعلقة باملعايري املعدة من ا -

 .وكذا تطبيقها باإلتصال مع خمتلف اهليآت املعنية
 جلنة اإلعتماد  - ب 

  :تتوىل هذه اللجنة املهام اآلتية
 إعداد طرق العمل يف جمال معاجلة ملفات اإلعتماد؛ -
 املعتمد؛ جتديد معايري وسبل االلتحاق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب -
 ضمان تسيري طلبات اإلعتماد؛ -
 حتضري ملفات اإلعتماد؛ -
  .ضمان متابعة ونشر جدول املهنيني املعتمدين -

 جلنة التكوين   - ج 
  :1تتوىل جلنة التكوين يف إطار التنظيم اجلديد املهام التالية

 إعداد طرق العمل فيما خيص جمال التكوين؛ -
 ؛املهنية دراسة ملفات املشاركة يف التربصات -
 مان املتابعة الدائمة للتربصات؛ض -
 توجيه املتربصني إىل مكاتب احملاسبة واملراجعة املعتمدة؛ -
 تسليم شهادات اية التربص؛ -
 حتضري برامج التكوين يف جمال املعايري احملاسبية الدولية؛ -
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 التعاون مع هياكل التكوين األخرى واملعاهد املتخصصة يف خمتلف جماالت احملاسبة؛ -
 تعيني جلان اإلمتحان لكل أنواع التكوين؛ املشاركة يف -
 وضع بنك معطيات للمعايري الدولية اخلاصة بتكوين مهنيي احملاسبة؛ -
 .تنظيم ملتقيات وأيام دراسية ومؤمترات وورشات عمل يف خمتلف ميادين احملاسبة واملراجعة -

 جلنة اإلنضباط والتحكيم   - د 
  :1تتوىل هذه اللجنة املهام التالية

 مل فيما خيص جمال اإلنضباط والتحكيم واملصاحلة؛إعداد طرق الع -
دراسة امللفات املتعلقة باحلاالت التأديبية لكل خمالفة أو إخالل بالقواعـد املهنيـة والتقنيـة أو     -

 األخالقية املرتكبة من املهنيني خالل تأدية مهامهم؛
 حتضري مشاريع اآلراء حول األحكام يف ميدان التحكيم واإلنضباط؛ -
أساسي يف جمال اإلستشارة والوقاية واملصاحلة والتحكيم خالل املنازعات بني املهنيني ضمان دور  -

 والزبائن؛
 .ضمان مهام الوقاية واملصاحلة بني املهنيني -

 جلنة مراقبة اجلودة   -ه 
تعترب مراقبة اجلودة من بني املهام اجلديدة اليت أتى ا القانون اجلديد وهي جد مهمة للرفع من 

وهو ما ينعكس حتما على مكانة املهنة يف اتمع، وتتوىل جلنة مراقبة اجلودة املهام  ،هنينيجودة أداء امل
 :2التالية
 إعداد طرق العمل يف جمال نوعية اخلدمات؛ -
 إبداء اآلراء واقتراح مشاريع النصوص التنظيمية يف جمال النوعية؛ -
 ضمان جودة املراجعة املوكلة للمهنيني؛ -
 فيات تنظيم املكاتب وتسيريها؛إعداد معايري تتضمن كي -
 إعداد التدابري اليت تسمح بضمان مراقبة جودة خدمات املكاتب؛ -
 حترام قواعد االستقاللية واألخالقيات؛اضمان متابعة مدى  -
 إعداد قائمة املراقبني املختارين من بني املهنيني من أجل ضمان مهام مراقبة اجلودة؛ -
ألشغال واألخالقيات والتصرفات اليت جيب علـى املهنـيني   تنظيم ملتقيات حول النوعية التقنية ل -

 .التحلي ا يف جمال اإلستشارة والعالقات مع الزبائن
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ومن األمور اجلديدة اليت جاء ا التنظيم اجلديد للمهنة هو إلزام اخلرباء احملاسبني وحمافظي 
مهين عند إيداع طلب  أن يثبتوا وجود حمل ،احلسابات سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو معنويني

التسجيل يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني أو جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، هذا 
احملل جيب أن يتوفر على شروط املساحة واملرافق الصحية والتجهيزات اليت تسمح للمهين بتنفيذ مهامه 

  .1يف أحسن الظروف حسبما تقتضيه العهدات املسؤول عنها
وقد يدخل هذا الشرط اجلديد حسب رأينا يف إطار إعادة اإلعتبار جلودة عمليات املراجعة اليت 

ها أمهية أكرب وجتسيدها على أرض الواقع، وذلك من خالل خلق ءحياول القانون اجلديد للمهنة إعطا
ن طرف جلنة مراقبة اجلودة وتكليفها بعدة مهام تنصب حول ضمان جودة خدمات املراجعة املقدمة م

  . اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات
  املصف الوطين للخرباء احملاسبني .4-3-3-2

منه، ويتمتع ) 14(ال سيما املادة  01-10أنشئ املصف الوطين للخرباء احملاسبني مبوجب القانون 
اخلبري بالشخصية املعنوية ويضم األشخاص الطبيعيني واملعنويني املعتمدين واملؤهلني ملمارسة مهنة 

ويقوم بتسيري هذا املصف جملس وطين ينتخبه املهنيون مع تعيني الوزير املكلف باملالية ملمثل عنه . احملاسب
  .لدى هذا الس، باإلضافة إىل إمكانية إنشاء جمالس جهوية

  مهام املصف الوطين للخرباء احملاسبني: أوال
ف الوطين للخرباء احملاسبني هو جهاز فإن املص،  01-10من القانون ) 15(طبقا ألحكام املادة 

  :مهين يكلف بعدة مهام نذكرها فيما يلي
  السهر على تنظيم مهنة اخلبري احملاسب وحسن ممارستها؛ -
 الدفاع على كرامة أعضاء املهنة واستقالليتهم؛ -
  السهر على احترام قواعد املهنة وأعرافها؛ -
 املكلف باملالية وينشره؛ إعداد النظام الداخلي للمصف الذي يوافق عليه الوزير -
 إعداد مدونة ألخالقيات املهنة؛ -
 .إبداء الرأي يف كل املسائل املرتبطة مبهنة اخلبري احملاسب وحسن سريها -
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 الس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني: ثانيا
املصف الوطين يعترب الس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني هو اهليئة اليت تقوم بإدارة 

، وحيدد مقره بالعاصمة، 01-10للخرباء احملاسبني املنشأ يف إطار التقسيم اجلديد للمهنة بواسطة القانون 
  .تشكيلته وقواعد سريه وصالحياته 01-10وقد حددت النصوص التطبيقية للقانون 

 تشكيلة الس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني  -أ 
الذي حيدد تشكيلة الس الوطين  25-11رقم  1الثة من املرسوم التنفيذيوفقا ألحكام املادة الث

للمصف الوطين للخرباء احملاسبني وقواعد سريه وصالحياته، فإن الس يتكون من تسعة أعضاء منتخبني 
من اجلمعية العامة من بني األعضاء املعتمدين واملسجلني يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني، 

كما يعين ثالثة أعضاء منهم يف الس الوطين للمحاسبة بقرار من وزير  ،ضافة إىل ممثل وزير املاليةباإل
  .املالية بناء على اقتراح من رئيس الس الوطين للخرباء احملاسبني

  صالحيات الس الوطين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني  - ب 
  :2للمهنة مبا يلييكلف الس الوطين يف إطار التقسيم اجلديد 

 إدارة األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة للمصف الوطين للخرباء احملاسبني وتسيريها؛ -
إقفال احلسابات السنوية عند اية كل سنة مالية وعرضها على اجلمعية العامة السـنوية مرفقـة    -

 بكشف تنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة املوالية؛
 راكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة؛حتصيل اإلشت -
 ؛ضمان تعميم نتائج األشغال املتعلقة باال الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها -
 تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل املهنة؛ -
 اإلخنراط يف كل منظمة جهوية أو دولية متثل املهنة بترخيص من الوزير املكلف باملالية؛ -
 ملصف الوطين لدى املنظمات الدولية املماثلة؛متثيل ا -
 .إعداد النظام الداخلي للمصف الوطين للخرباء احملاسبني -

فإن الس الوطين للخرباء احملاسبني يساهم يف األعمال اليت تبادر ا  ،وباإلضافة إىل هذه املهام
ة وتسعرية اخلدمات وإعداد السلطات العمومية املختصة يف جمال التقييس احملاسيب والواجبات املهني

                                                           
 .07، عدد 2011اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية لسنة  1
طين للمصف الوطين للخرباء احملاسبني وصالحياته وقواعد سريه، حيدد تشكيلة الس الو 27/01/2011املؤرخ يف  25- 11املرسوم التنفيذي رقم  2
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النصوص القانونية املتعلقة باملهنة، كما ميثل مصاحل مهنة اخلبري احملاسب إزاء الغري واملنظمات األجنبية 
  . 1املماثلة

  الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات. 4-3-3-3
نه، م) 14(السيما املادة  01-10أنشئت الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات مبوجب القانون 

وتتمتع هذه الغرفة بالشخصية املعنوية، وتضم األشخاص الطبيعيني أو املعنويني املعتمدين واملؤهلني 
ويقوم بتسيري هذه الغرفة جملس وطين منتخب من طرف أعضاء املهنة مع . ملمارسة مهنة حمافظ حسابات

  .تعيني الوزير املكلف باملالية ملمثل عنه لدى هذا الس
  رفة الوطنية حملافظي احلساباتمهام الغ: أوال

تعترب الغرفة الوطنية جهازا مهنيا يكلف يف إطار  01-10من القانون ) 15(طبقا ألحكام املادة 
  :القانون بعدة مهام نذكرها كالتايل

 السهر على تنظيم مهنة حمافظ احلسابات وحسن ممارستها؛ -
 الدفاع على كرامة أعضاء املهنة واستقالليتهم؛ -
 حترام قواعد املهنة وأعرافها؛السهر على ا -
 إعداد النظام الداخلي للغرفة الذي يوافق عليه الوزير املكلف باملالية؛ -
 إعداد مدونة ألخالقيات املهنة؛ -
 .إبداء الرأي يف كل املشاكل املرتبطة مبهنة حمافظ احلسابات وحسن سريها -
 الس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات: ثانيا

لس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات هو اهليئة اليت تقوم بإدارة الغرفة الوطنية يعترب ا
، وحيدد مقره  01-10حملافظي احلسابات املنشأة يف إطار التقسيم اجلديد للمهنة بواسطة القانون 

ذي جاء ال 26-11وقد حددت تشكيلته وقواعد سريه وصالحياته بواسطة املرسوم التنفيذي . بالعاصمة
  .املنظم للمهنة 01-10يف إطار النصوص التطبيقية للقانون 

 تشكيلة الس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات   -أ 
الذي حيدد تشكيلة الس الوطين  26-11رقم  2وفقا ألحكام املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي

ه، فإن الس يتكون من تسعة أعضاء منتخبني للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وقواعد سريه وصالحيات
من اجلمعية العامة من بني األعضاء املعتمدين واملسجلني يف جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، 

                                                           
 .17، مصدر سابق، املادة 01- 10القانون رقم  1
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كما يعين ثالثة أعضاء منهم يف الس الوطين للمحاسبة بقرار من وزير  ،باإلضافة إىل ممثل وزير املالية
  .اح من رئيس الس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلساباتاملالية بناء على اقتر

  صالحيات الس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات  -ب 
يكلف الس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وبصفة منفصلة عن الس الوطين 

  :1ا يليللمصف الوطين للخرباء احملاسبني يف إطار التقسيم اجلديد للمهنة مب
 إدارة األمالك املنقولة وغري املنقولة التابعة للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وتسيريها؛ -
 حتصيل اإلشتراكات املهنية املقررة من طرف اجلمعية العامة؛ -
إقفال احلسابات السنوية عند اية كل سنة مالية وعرضها على اجلمعية العامة السـنوية مرفقـة    -

 السنة ومشروع ميزانية السنة املوالية؛بكشف تنفيذ ميزانية 
 ضمان تعميم نتائج األشغال املتعلقة باال الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها، -
 تنظيم ملتقيات تكوين هلا عالقة مبصاحل املهنة؛ -
 اإلخنراط يف كل منظمة جهوية أو دولية متثل املهنة بترخيص من الوزير املكلف باملالية؛ -
 وطنية لدى املنظمات الدولية املماثلة؛متثيل الغرفة ال -
 .إعداد النظام الداخلي للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات -

، فإن الس الوطين حملافظي احلسابات يساهم يف 01-10من القانون ) 17(ووفقا ألحكام املادة 
جبات املهنية وتسعرية األعمال اليت تبادر ا السلطات العمومية املختصة يف جمال التقييس احملاسيب والوا

اخلدمات وإعداد النصوص املتعلقة باملهنة، كما ميثل مصاحل مهنة حمافظ احلسابات إزاء الغري واملنظمات 
  .األجنبية املماثلة

من خالل ما سبق، ميكن القول أن مهنة املراجعة بعدما كانت تشرف على تنظيمها هيئة واحدة 
لخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، فإن متمثلة يف املصف الوطين ل 1991منذ سنة 
جعلها حتت إشراف ثالث هيآت جديدة وعلى رأسها الس  2010الصادر يف جوان  01-10القانون 

الوطين للمحاسبة التابع رمسيا لوزارة املالية، املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي 
تقوم ا اهليئة السابقة  تد أصبحت مبوجب هذا القانون كل الصالحيات واملهام اليت كاناحلسابات، وق

من صالحيات الس الوطين للمحاسبة، وكل اللجان املتعلقة باملهنة تابعة هلذا األخري، وهو ما ميس 
  .باستقاللية املهنة من خالل تبعيتها املطلقة لإلدارة

  
                                                           

حيدد تشكيلة الس الوطين للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وصالحياته وقواعد سريه،  27/01/2011املؤرخ يف  26- 11املرسوم التنفيذي رقم  1
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  رمعايري املراجعة يف اجلزائ. 4-4
توجد معايري للمراجعة  تعترب املعايري مبثابة املوجه واملرشد بالنسبة للمراجع، ولكن يف اجلزائر ال

وإمنا جمرد نصوص قانونية وتوصيات يلتزم ا املراجع اجلزائري، وهلذا سوف حناول التطرق لألحكام 
  .قارير اليت يقوم بإعدادهاوالنصوص القانونية املتعلقة بالسلوك املهين للمراجع وأدائه املهين والت

  املعايري املتعلقة بشخص املراجع يف اجلزائر .4-4-1
نتناول يف هذا اجلزء بالدراسة والتحليل نظرا لعدم وجود دليل ملعايري املراجعة باجلزائر، فإننا س

  .خمتلف األحكام والنصوص القانونية املتعلقة باملعايري العامة للمراجعة يف اجلزائر
  املراجعوحياد ستقالل إ .4-4-1-1

ستقالل وحياد املراجع يف اجلزائر من خالل عدة نصوص قانونية يف أكثر من انوقش موضوع 
إىل غاية  1991منذ  هنة املراجعة يف اجلزائراملنظم مل 08-91نذكر منها القانون التجاري والقانون  ،قانون
بعض اإلجراءات اليت تزيد من  01-10، كما أضاف القانون وكذا قانون أخالقيات املهنة 2011سنة 

  .استقالل وحياد املراجع
لقد نصت املادة الثالثة من قانون أخالقيات املهنة أن عالقات املراجع مع موكليه جيب أن تستند 

ستقالل وإىل واجب القيام مبهامه بشرف وضمري مهين، كما نصت املادة الثالثة من إىل األمانة واإل
بكل  نتهمممارسة مه اخلبري احملاسب وحمافظ احلساباتأنه على  ،01-10والقانون  08-91القانون 

فقد بين القانون التجاري  وحتقيقا ملمارسة املهنة بكل استقاللية فكرية وأخالقية، .استقاللية ونزاهة
من ) 16(نصت املادة الذين ال ميكن تعيينهم كمحافظي حسابات يف شركة معينة، كما  ∗األشخاص

من قانون أخالقيات املهنة على بعض األنشطة اليت جيب على املراجع عدم ) 36(واملادة  08-91القانون 
  : ممارستها، نلخصها فيما يلي

  ؛وكيل مكلف باملعامالت كل نشاط جتاري بصفة تاجر السيما على شكل وسيط أو -
احملاسبة كل وظيفة مأجورة تقتضي قيام صلة خضوع قانوين ماعدا مهام التعليم والبحث يف ميدان  -

  ؛بصفة تعاقدية ومكملة حسب التشريع املعمول به
  ؛اهليئة مجع مهام تعاقدية والتصديق القانوين على احلسابات يف نفس املؤسسة أو -
أصـهارهم حـىت    آباؤهم أو أزواجهم أو مهام حمافظة احلسابات يف مؤسسات ميلكون فيها أو -

 .من املنافعأي أشكال أخرى  من رأس املال أو االدرجة الرابعة جزء

                                                           
 .املتعلقة بتعيني املراجع يف الشركات) 1- 4- 2- 4( راجع النقطة ∗
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- 91بعض حاالت التنايف اليت مل يتطرق هلا القانون ) 64(يف مادته  01-10وقد أضاف القانون 

  :وهي 08
كل عهدة إدارية أو العضوية يف جملس مراقبة املؤسسات التجارية املنصوص عليهـا يف القـانون    -

  ات احملاسبة؛التجاري ماعدا شركات اخلربة احملاسبية أو شركات حمافظة احلسابات أو شرك
 كل عهدة برملانية؛ -
 .كل عهدة إنتخابية يف اهليئة التنفيذية للمجالس احمللية املنتخبة -

ويتعني على حمافظ احلسابات يف احلالتني األخريتني إبالغ التنظيم املهين الذي ينتمي إليه يف أجل 
  . هنتهأقصاه شهرا واحدا، وذلك لكي يتم تعيني مهين آخر لتصريف األمور اجلارية مل

بعض حاالت التنايف اليت مل يتطرق هلا القانون  01-10كما تناول املشرع اجلزائري يف القانون 
هيئة خالل السنوات الثالث األخرية  التجاري، حيث أنه ال ميكن لألشخاص الذين تلقوا من شركة أو

ي ا كمراجعنوضمانات أن يعي امتيازات أخرى يف شكل قروض وتسبيقات أو أتعابا أو أجورا أو
  . 1اهليئة نفسها يف الشركة أو حسابات
2من ممارسة ما يلي حمافظ احلساباتمنع كما ي :  
  ؛غري مباشرة شركات ميلك فيها مسامهات بصفة مباشرة أوحسابات القيام مبراقبة  -
  ؛هيئة يراقب حساباا مهمة خبري قضائي لدى شركة أو ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو -
  ؛وكالتهانتهاء هيئة راقبها قبل أقل من ثالث سنوات بعد  يف شركة أو شغل منصب مأجور -
  ؛إحالل حمل مسيرين شتراك أوبواسطة اإل أعمال التسيري بصفة مباشرة أو -
  ؛بصفة مؤقتة مهام املراقبة املسبقة ألعمال التسيري ولو -
 ؛املراقبة أو اهليئة مهام التنظيم واإلشراف على حماسبة املؤسسةقبول  -
 .م بأية مهمة يف املؤسسات اليت تكون له فيها مصاحلا مباشرة أو غري مباشرةالقيا -

  . ونشري إىل أن حاالت التنايف هذه تنطبق على أعضاء شركات مراجعة احلسابات كذلك
إىل حالة استقدام شركة أو هيئة ملراجعة حساباا ) 68(يف مادته  01-10وقد تطرق القانون 
جيب أن ال يكونوا تابعني لنفس السلطة وأن ال تربطهم أية مصلحة وأن ال أكثر من مراجع، فإن هؤالء 

  .يكونوا ينتمون لنفس شركة حمافظة احلسابات

                                                           
  .66 بق، املادة، مصدر سا01- 10 القانون رقم 1
  .67، 65 نفس املصدر السابق، املادة 2
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وللحفاظ على استقالليته، يمنع حمافظ احلسابات من السعي لطلب مهمة أو وظيفة تدخل ضمن 
يضات أو امتيازات أخرى اختصاصاته، كما يمنع من البحث عن الزبائن بتخفيض األتعاب أو منح تعو

  . 1وكذا استعمال أي شكل من أشكال اإلشهار
ويف جمال استقاللية حمافظ احلسابات، فقد أكد رئيس املصف الوطين السابق الدكتور حممد ملني  

، أن مشروع القانون اجلديد 2007سنة  « Investir Magazine »يف حوار أجرته معه جملة  ∗محدي
حيمل تناقضا كبريا مع ما تنص عليه ) حاليا 01-10القانون ( 2005الية سنة الذي اقترحته وزارة امل
هو معمول به يف الدول األخرى، ويتمثل هذا التناقض يف وضع مهنة حرة حتت  اهليآت الدولية ومع ما

وصاية اإلدارة العمومية، حيث أنه من التوصيات اليت خرج ا آخر مؤمتر آنذاك لإلحتاد الدويل 
هو ضرورة فصل املهنة احملاسبية عن اإلدارة العمومية، وهو عكس ما جاء به  (IFAC) للمحاسبني

  .2القانون اجلديد
ومن خالل استعراضنا وحتليلنا لألحكام اليت تناولت معيار استقالل املراجع يف التشريع 

جع وحياده اجلزائري، نالحظ أا تطرقت عموما ملختلف حاالت التنايف اليت تؤثر على استقالل املرا
خارجها واليت يرى  وكذا خمتلف األنشطة اليت جيب على املراجع عدم ممارستها سواء داخل الشركة أو

ا تؤثر على استقالل املراجع أثناء تأدية مهامهاملشرم تتطرق إىل ضرورة لـ كما أن هذه األحكام. ع أ
 لـمني به يف جمال معني، كما تأكد املراجع من استقالل مساعديه واستقالل اخلبري الذي قد يستع

ن مهامه، وبالتايل عدم ترك الفرصة لعزله ـيتناول املشرع اجلزائري حق املراجع يف مناقشة عزله م
ممارسة عمله حتت الضغوطات مما يؤثر على حياده واستقالله وموضوعيته يف إبداء  بطريقة تعسفية أو

  . رأيه حول القوائم املالية
   عكفاءة املراج .4-4-1-2

إن تطور األنشطة االقتصادية يف اجلزائر زاد من أمهية العمل الذي يقدمه املراجع للعديد من 
األطراف اليت هلا عالقة باملعلومات احملاسبية اليت تصدرها الشركات يف شكل قوائم مالية، لذلك جند أن 

خاصة للمراجع والعملي بالتأهيل العلمي  اإلهتمام حاولاملشرع اجلزائري على غرار العديد من الدول 
لمؤسسات العمومية ودخول اجلزائر خالل التسعينات من القرن املاضي بعد صدور القانون التوجيهي ل

  .اقتصاد السوق

                                                           
 .70 نفس املصدر السابق، املادة 1

، 2011 أستاذ حماضر وآخر رئيس للمصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين يف اجلزائر إىل غاية حله يف مارس  ∗

 hamdi.com/node/7-http://www.lamine  :واملوقع الرمسي له هو
2Investir Magazine, « l’indépendance de la profession est menacée », Interview de Mohamed lamine HAMDI, 
Février - Mars 2007, p. 12. 
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وقد تناول املشرع اجلزائري هذا املعيار من خالل الشهادات واإلجازات اليت تسمح مبمارسة 
املهنة، باإلضافة إىل التدريب املهين الذي يسمح  املهنة وهي اليت تعطي تأهيال علميا للمترشح ملمارسة

باكتساب اخلربة املهنية يف امليدان وبالتايل احلصول على تأهيل عملي، باإلضافة إىل اإلمتحان الذي 
يسمح باختبار املترشح ملدى كفاءته ملمارسة املهنة يف بعض األحيان، وقد تناولنا هذا املعيار سابقا من 

  . املتعلقة بشروط املعرفة املتخصصة ملمارسة املهنة يف اجلزائر )2-2-4(خالل النقطة 
   العناية املهنية الالزمة .4-4-1-3

إن املراجع ملزم ببذل العناية املهنية الالزمة أثناء تأدية مهامه، حيث تتعلق العناية املهنية مبا يقوم 
على أن  01-10من القانون  )59(املادة  صـبه املراجع من أعمال ومبستوى ودقة القيام ا، حيث تن

ويلتزم بتوفري الوسائل دون النتائج، ويظهر  حمافظ احلسابات يتحمل املسؤولية العامة عن العناية مبهمته
  . من هذه املادة أن املراجع يف اجلزائر ملزم ببذل العناية املهنية الالزمة ويتحمل لوحده مسؤولية ذلك

افظ احلسابات أو مسير شركة أو جتمع حمافظي على حم 01-10وقد اشترط القانون رقم 
  .يوما 15حسابات، إبالغ جلنة مراقبة النوعية بتعيينه بصفة حمافظا للحسابات يف أجل أقصاه 

ذ بعناية كل كما تناول قانون أخالقيات املهنة من خالل املادة الرابعة، أنه على املراجع أن ينفّ
وميكننا القول أن املشرع تناول هذا اجلانب من خالل . ةاألعمال الضرورية وطبقا للمقاييس املهني

هذا الفصل من خالل مسؤوليات  يفاملسؤوليات القانونية واملهنية اليت يتحملها املراجع واليت تطرقنا هلا 
  .املراجع يف اجلزائر

   السـر املهين .4-4-1-4
ة، حيث أنه وطبقا ألحكام تناول املشرع اجلزائري هذا املعيار من خالل بعض املواد القانوني

فإن املراجعني ومساعديهم ملزمون باحترام سر املهنة فيما خيص األفعال واألعمال  ،القانون التجاري
  . 1واملعلومات اليت اطلعوا عليها حبكم ممارسة وظائفهم

 اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلساباتعلى أن  01-10من القانون ) 71(ولقد نصت املادة 
احترام السر املهين، وأضافت هذه املادة على أن كل املستخدمني لدى هؤالء املراجعني ن بوملزم

ملزمون وكذلك الشركاء يف شركات اخلربة احملاسبية وشركات حمافظة احلسابات واملتدربني لديهم 
) 302(و) 301( تنيكذلك باحترام سر املهنة حسب الشروط وطائلة العقوبات املنصوص عليها يف املاد

كما أن . ن قانون العقوبات، وال ميكن إفشاء سر املهنة إال يف حدود ما نص عليه القانون صراحةم
  . املراجع ملزم بالسهر على احترام موظفيه واملتدربني لديه واجب السهر املهين

                                                           
 .14 مكرر 715 املادة ،سابق مصدر، 08- 93 املرسوم التشريعيباملعدل واملتمم  59- 75 رقم األمر 1
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ويف هذا اال، فقد تناول قانون أخالقيات املهنة من خالل املادة السادسة، احلاالت اليت ال 
فيها املراجعون بسر املهنة وهي ديتقي :  

  ؛طالع اإلدارة اجلبائية على الوثائقإإلزامية  -
  ؛حتقيق قضائيني بشأم بعد فتح حبث أو -
  ؛والتأديب والتحكيم ةعندما يدعون لإلدالء بشهادام أمام غرفة املصاحل -
  .ة موكليهمادبناء على إر -

كن صياغته يف معيار خاص بالسر املهين ومي ،ذا اجلانب ـمونالحظ أن املشرع اجلزائري قد أل
  . يلزم باحترامه كل أعضاء املهنة  يف اجلزائر

  مـعايري األداء املهين للمراجعة يف اجلزائر .4-4-2
تكتسي معايري األداء املهين أمهية كبرية يف عمل املراجع، وهي حتتوي على احلد األدىن من 

القيام ا أثناء أداء مهمته من البداية إىل غاية اية  اإلجراءات واالجتهادات اليت جيب على املراجع
املتعلقة باالجتهادات املهنية  1994املهمة، وذلك من خالل التوصيات اليت أصدرا وزارة االقتصاد سنة 

  . حملافظ احلسابات
  العمل الشروع يفقبول املهمة و .4-4-2-1

فيفري  02املؤرخ يف  SPM/94/103رقم  من خالل املقرر ياجلزائر املشرع هذا املعيار تناوله
 )recommandation(املتعلق باالجتهادات املهنية حملافظ احلسابات، وذلك من خالل التوصية  1994
 diligences minimales en matière) املتعلقة بقبول التوكيل والدخول إىل الوظيفة) 01(رقم 

d’acceptation de mandat et d’entrée en fonction) ، ويعاجل هذا املعيار يف ضوء القوانني
القيام ا قبل قبول  حمافظ احلساباتات اليت جيب على تهادجوالتشريعات املعمول ا احلد األدىن من اال

  .املهمة والشروع فيها
  قبول املهمة: أوال

 الوكالة املوكلة إليه من قبل ة أوموقبل إعطاء موافقته على قبول امله حمافظ احلساباتإن 
 :1عليه القيام مبا يلي ،الشركة

واملخالفات القانونية  (les incompatibilités) عدم املالءمة التأكد من عدم وقوعه يف حاالت -1
   ؛املنظم للمهنة 01-10والنظامية املنصوص عليها يف القانون التجاري والقانون 

                                                           
اإلجتهادات الدنيا يف : 01 املتعلق باالجتهادات املهنية حملافظ احلسابات، التوصية رقم 1994 فيفري 02 مؤرخ يف SPM/94/103 مقرر رقم  1

  .إطار قبول التوكيل والدخول إىل الوظيفة
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راقبة للشركة اخلاضعة للمراقبة أعضاء جملس املديرين وجملس امل طلب قائمة القائمني باإلدارة أو -2
؛مي احلصص العينيةوالشركات احلليفة ومقد   

فإنه يتأكد من أن زميله السابق ليس معزوال بطريقة تعسفية،  ،راجع معزولمل ويف حالة كونه بديال -3
رفض على أسباب  فضت عملية جتديد وكالته فإنه يتصل بزميله السابق ليطّلعراجع رمل أما إذا كان بديال

له غري احلالتني السابقتني فإنه جيب عليه أن يستخرب عن مربرات  لزميل جتديد وكالته، أما إذا كان بديال
   ؛ذهاب زميله

  ؛التأكد من أن اإلمكانيات املتوفرة ملكتبه تسمح له بتنفيذ املهمة -4
  . كما جيب عليه التأكد من أنه يستطيع إمتام مهمته بكل استقاللية -5

املراجع باإلجراءات املذكورة سابقا، فإنه يقدر مدى قدرته على القيام باملهمة املوكلة وبعد قيام 
  . وبالتايل يقرر إما قبول املهمة وإما رفضها وتبليغ الشركة بقراره ،إليه
  الشروع  يف العمل: ثانيا

روع يف العمل، املرحلة الثانية وهي الش يتالوكالة، تأ لقبوله املهمة أو حمافظ احلساباتعد تقرير ب
  :1وخالل هذه املرحلة جيب على املراجع القيام باإلجراءات التالية

بواسطة اجلمعية  جيب على املراجع التأكد من صحة تعيينه إما بواسطة اجلمعية العامة العادية أو -1
لى   عنه فإنه يقوم بالتوقيع حيث أنه إذا كان حاضرا يف اجلمعية العامة اليت تعي ،التأسيسية

األنظمة، أما إذا عن بواسطة مجعية عامة عادية وكان حاضرا فإنه يوقع على حمضر اجلمعية اليت عينته، ي
   ؛أما إذا كان غائبا فإنه يبلغ الشركة كتابيا

2- تنايف؛ح كتابيا إلدارة الشركة بأنه ال يوجد يف حالة بعد التأكد من صحة تعيينه، فإنه جيب أن يصر  
يوما اليت تلي قبوله الوكالة  15عليه إعالم جملس املنظمة الوطنية تعيينه بالشركة خالل  كما جيب -3

   ؛بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استالم
  : كما يذكّر مسيري الشركات بعمليات اإلشهار القانونية واليت يتكفل ا وهي

  ،إعالم جملس املنظمة الوطنية -
 .ه يف جريدة اإلعالنات القانونيةجتديد وكالت نشر عملية تعيينه أو -

سالة التكليف مبهمة، وتشمل على ر أو االتفاقيةجيب على املراجع وإدارة الشركة التوقيع على  -4
  :  اخلصوص

  ،طبيعة  األعمال الواجب القيام ا وحجمها -

                                                           
 .نفس املصدر السابق 1
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  ،دورية املهمة ومدا -
  ،عاباملبلغ اإلمجايل ملقابل األتعاب وكذا مبالغ التسبيقات عن هذه األت -
  . 1شروط التعاون بني األطراف -

ن هذه الرسالة اآلجال القانونية إليداع التقارير وكذا املتدخلونكما تبي.  
تصال بزميله السابق جلمع املعلومات الضرورية واليت تسهل عليه الشروع يف العمل وهذا مبوجب اإل -5

  .التضامن بني الزمالء
ع، فإن كل واحد منهم ملزم باحترام اإلجراءات كما نشري أنه يف حالة تعيني أكثر من مراج

  . املذكورة أعاله
أما يف حالة رفضه للمهمة اليت أوكلت إليه، فعليه أن يبلغ الشركة بعدم إمكانيته لقبول املهمة 

يوما اليت تلي تبليغه بذلك،  15مع تربير ذلك بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استالم خالل 
شركة بإجراءات اإلشهار القانونية والنظامية فإنه يطلب يف رسالة الرفض نشر ونشري أنه إذا قامت ال

  .2رفضه لقبول املهمة
تناول ما جيب على املراجع القيام املشرع اجلزائري من خالل هذه التوصية أن  ،ونالحظ مما سبق

يف حالة رفضه ل، وما جيب أن يقوم به ـبه قبل قبول املهمة وحالة قبوله للمهمة مث الشروع يف العم
، كما مل هلذا اجلانب امل يتطرق املنظم للمهنة 01-10والقانون  08-91ونشري إىل أن القانون . للمهمة

يتطرقا إىل كيفية إعادة نظر مراجع احلسابات دوريا يف املهام املوكلة إليه ودراسة اجلوانب املختلفة هلا 
  . اليت تسمح له بأخذ قرار اإلحتفاظ ا أم ال

  ملفات العمـل .4-4-2-2
 يف املذكور سابقا SPM/94/103املقرر رقم هذا املوضوع من خالل  شرع اجلزائريتناول امل

حيث أن الطابع الدائم حملافظ اإلجتهادات الدنيا اخلاصة مبلفات العمل،  :بعنوان) 02(رقم  وصيةتال
  . ويسناللف املدائم واللف امل :احلسابات يفرض عليه مسك ملفني ضروريني ومها

  : مبا يلي افظ احلساباتإن مسك هذين امللفني يسمح حمل
ختطيط عملية املراجعة والتأكد من اجتماع مجيع العناصر الضرورية لصياغة رأي مـربر حـول    -

   ؛احلسابات السنوية

                                                           
، يتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 15/04/1996 خ يفؤرامل 136- 96 املرسوم التنفيذي رقم 1

 .10 املادة، 1996 ،24د عد للجمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية
 .لوظيفةاإلجتهادات الدنيا يف إطار قبول التوكيل والدخول إىل ا:  01 ، مصدر سابق، التوصية رقمSPM/94/103 مقرر رقم 2
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طابع دائم حول املؤسسة خالل كل فترة املراجعة وخاصة عند جتديد  خلق خزان للمعلومات ذو -
  ؛الوكالة

  ؛ليل عن األعمال املنجزة واإلجراءات والوسائل املستخدمةتوفري الد -
  ؛جعل مهمته مطابقة للمعايري املهنية املقبولة على املستوى اجلهوي وكذا على املستوى الدويل -
 . التأكد من العمل املنجز من طرف مساعديه -
  امللف الدائم: أوال

السنوات القادمة فإنه يتم حتديث نشأ هذا امللف للمؤسسة عند أول مهمة مراجعة هلا، أما يف ي
  :1بعض عناصره فقط، وحيتوي هذا امللف على العموم ما يلي

  ؛واهليكل التنظيمي يعقد التأسيسالعموميات وبيانات تارخيية عن الشركة ووحداا ك -1
  ؛كل ما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية املوجود بالشركة -2
الدالئل احملاسبية املستعلمة بالشركة واحلسابات السنوية معلومات حماسبية ومالية كاملخططات و -3

باإلضافة إىل السياسة املالية ووضعية  ،للسنوات الثالث األخرية وطرق وإجراءات تقدمي وتقييم احلسابات
  ؛إخل…اخلزينة وطرق التمويل املستعملة 

  : ونذكر منها على اخلصوص ،معلومات قانونية وجبائية واجتماعية عن الشركة -4
  ،قرار تعيينه -
  ،قائمة املسامهني مع عدد األسهم اليت ميتلكها كل مساهم -
  ،النظام اجلبائي واالجتماعي للشركة -
  ،حماضر مداوالت اجلمعيات العامة -
  ؛العقود املهمة وتقارير املراجعني السابقني -

 هاتكقطاع النشاط ووضعية الشركة يف السوق وزبائنها وسياس ،خصوصيات اقتصادية وجتارية -5
  ؛التجارية

  .معلومات ختص مصلحة اإلعالم اآليل -6
كما نشري إىل أنه ميكن أن ينظم امللف الدائم يف ملفات فرعية تسهل عملية ترتيب الوثائق 

فإنه جيب حتديثه كل ما  ،واإلطالع عليها، ولكي يكون هذا امللف يشكل جمموعة مفيدة من املعلومات
صر وإلغاء املعلومات اليت أصبحت غري مفيدة وإضافة عناصر دعت الضرورة لذلك، كتعديل بعض العنا

  . جديدة أخرى

                                                           
  .اإلجتهادات الدنيا اخلاصة مبلفات العمل: 02 نفس املصدر السابق، التوصية رقم  1
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  امللف السنوي: ثانيا
ويسمى كذلك امللف اجلاري، ويستعمل هذا امللف لدورة مالية واحدة على عكس امللف 

ا، وحيتوي على جمموع األعمال  اخاص اسنوي االدائم، حيث أن املراجع كل سنة مالية يفتح هلا ملف
  . نجزة واإلجراءات املستخدمة لتنفيذ مهمة املراجعة على طول السنةامل

د يف املهمة والتأكد من تنفيذ بالنسبة للمراجع من أجل التحكم اجلي اويعترب هذا امللف ضروري
للرأي الذي يصدره املراجع،  دليل إثباتعترب برنامج املراجعة وتوثيق األعمال املنجزة دون إغفال، كما ي

عموما عنصر إثبات عن كل األعمال واإلجراءات اليت  ثلميولى تسهيل إعداد التقرير النهائي، ويعمل ع
  . قام ا املراجع ومساعدوه

  : 1 ويضم امللف السنوي باإلضافة إىل القوائم املالية حمل املراجعة ما يلي
ني وتـاريخ مـدة   كل ما يتعلق بتنظيم وختطيط املهمة، كالربنامج العام للمراجعة وقائمة املتدخل -

   ؛التدخالت وكذا تاريخ تقدمي التقرير النهائي الزيارات أو
كل ما يتعلق بتقييم الرقابة الداخلية كاألنظمة وخرائط التدفق واالستجوابات اليت قام ا ونقاط  -

القوة ونقاط الضعف، وجند هذا يف ورقة تسمى بورقة التقييم، وأوراق العمل املتضمنة عمليـات  
؛راةالسرب ا   

برنامج مراقبة احلسابات السنوية وملخص عن كل األعمال املنجزة واالحنرافات املكتشفة والنتيجة  -
   ؛النهائية من أجل إبداء الرأي

 تفاقيات النظامية والشهادة على أعلى مخس أوالقانونية، وتشمل فحص اإل التدقيقات اخلاصة أو -
ألفعال غري املشروعة إىل وكيل اجلمهورية، مكافآت املمنوحة خالل السنة، وكذا إظهار ا ةعشر

  ؛وفحص األحداث الالحقة لتاريخ إقفال احلسابات السنوية
التوثيق العام ملختلف املراسالت املتبادلة مع الشركة ومذكرات عن اجتماعـات جملـس اإلدارة    -

إلقرارات واجلمعية العامة وكل ما خيص القرارات اليت هلا تأثري على احلسابات السنوية، وكذلك ا
  .احملصل عليها من الغري ونسخ من مجيع حماضر مداوالت اجلمعية العامة

ملزم باحترام السر املهين إال  حمافظ احلساباتونشري إىل أن ملفات العمل هذه هلا طابع سري، و
سنوات حىت  عشرةاالحتفاظ ذه امللفات ملدة  عليهيف حدود ما يسمح به القانون املعمول به، وجيب 

 حمافظي احلسابات،أما يف حالة تعدد . من القانون التجاري )12(انتهاء وكالته وذلك وفقا للمادة  بعد
فإن كل واحد منهم ملزم مبسك هذين امللفني، حيث تبقى مسؤولية كل واحد منهم كاملة جتاه التنفيذ 

                                                           
  .نفس املصدر السابق  1
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وي على نسخ طبق اجليد للمهمة، وإذا مت تقسيم األعمال بينهم فإن ملفات كل واحد منهم جيب أن حتت
  .1األصل من أوراق عمل زميله

ة قد تناولت معظم جوانب هذا املوضوع الذي يتمثل وصيويف األخري، ميكننا القول أن هذه الت
ونالحظ أن ،  كما جاء يف املعايري الفرنسية توثيق األعمال أوراق املراجعة أو يف ملفات عمل املراجع أو

وقسمتها إىل ملف دائم للمؤسسة يفتحه املراجع ملفات العمل ت بالتفصيل مكونا ة تناولتوصيهذه الت
يف السنة األوىل من وكالته ويقوم بتحديثه فقط يف السنوات الالحقة، وملف سنوي أو جاري يفتحه 

  .املراجع كل سنة للمؤسسة إىل غاية انتهاء وكالته
  يف اجلزائر تقاريـر املراجعةمعايري  .4-4-3

حيث ، 01-10من القانون  )23(بعدة مهام نصت عليها املادة اجلزائر  يف حمافظ احلساباتيقوم 
يتضمن رأيه الفين احملايد حول القوائم  لتقرير كتايب حمافظ احلسابات حتريرأنه يترتب على هذه املهام 

 وسنتناول من خالل هذا اجلزء. املسامهني العامة لجمعيةليقدمه  املالية ونتائج النشاط للشركة أو اهليئة
معايري التقرير املعمول ا يف اجلزائر وذلك من خالل نوعني من التقارير ومها التقرير العام للشهادة على 

  . احلسابات السنوية والتقرير اخلاص
حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات  2011يف ماي  نشري إىل أنه مت إصدار مرسوم تنفيذي
كل معيار بقرار من الوزير املكلف باملالية، واليت إىل غاية وأشكال وآجال إرساهلا، على أن حيدد حمتوى 

  :2مل يتم إصدارها، وتتمثل هذه املعايري فيما يلي 2011اية 
معيار املصادقة بتحفظ أو بدون حتفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورا الصحيحة، أو  -

 عند اإلقتضاء رفض املصادقة املربر؛
 سابات املدعمة أو احلسابات املدجمة؛معيار املصادقة على احل -
 معيار حول اإلتفاقات املنظمة؛ -
 معيار حول تفاصيل أعلى مخسة تعويضات؛ -
 معيار حول اإلمتيازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني؛ -
 معيار حول تطور نتيجة السنوات اخلمس األخرية والنتيجة حسب السهم أو احلصة االجتماعية؛ -
 بة الداخلية؛معيار حول إجراءات الرقا -
 معيار حول استمرارية االستغالل؛ -

                                                           
 .نفس املصدر السابق 1
حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات وأشكال وآجال إرساهلا، اجلريدة الرمسية  ،26/05/2011 املؤرخ يف 202-11 املرسوم التنفيذي رقم 2
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 معيار يتعلق حبيازة أسهم كضمان؛ -
 معيار يتعلق بعملية رفع رأس املال؛ -
 معيار يتعلق بعملية خفض رأس املال؛ -
 معيار يتعلق بإصدار قيم منقولة؛ -
 معيار يتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح األسهم؛ -
 هم؛معيار يتعلق بتحويل الشركات ذات األس -
 .معيار يتعلق بالفروع واملسامهات والشركات املراقبة -

يالحظ من خالل قائمة املعايري هذه، أن املشرع حاول تغطية مجيع املهام اليت يقوم ا حمافظ 
احلسابات يف اجلزائر من مهام دائمة ومهام خاصة والتقارير اليت يصدرها بشأا، حيث أنه مل يتطرق 

ونظرا ألن هذه . 1994إىل أغلب هذه املعايري يف التوصيات الصادرة سنة املشرع اجلزائري من قبل 
  .2011املعايري مل تصدر بعد، فإننا سنتناول معايري التقرير من خالل ما هو معمول به إىل غاية اية سنة 

  التقرير العام للشهادة على احلسابات السنوية   .4-4-3-1
الله على صحة وانتظامية القوائم املالية يف جمملها حسب يعد املراجع هذا التقرير ليشهد من خ   
، جدول سيولة اخلزينة، جدول تغري األموال حساب النتائج ،امليزانية( 1النظام احملاسيب املايل اجاء  ما

اخلاصة، وملحق يبين القواعد والطرق احملاسبية املستعملة ويوفر معلومات مكملة للميزانية وحساب 
  :2ما يليوعلى العموم جيب أن حيتوي التقرير العام على . يرفض من خالله الشهادة عليها أو ،)النتائج
  ؛التذكري بطريقة تعيينه وتاريخ ذلك -
  ؛حتديد الشركة والسنة املالية حمل املراجعة -
  ؛مجيع الوثائق  املالية حمل املراقبة، وجيب أن تكون ملحقة بالتقرير مع تأشرية املراجع -
  ؛املعمول ا واإلشارة إىل طبيعة ونطاق األعمال املنجزةتهادات جام االاإلشارة إىل احتر -
  ؛اإلشارة إىل املخالفات واألخطاء بوضوح مع تأثريها باألرقام على النتيجة -
  ؛جملس املديرين الشهادة على املعلومات املقدمة من طرف جملس اإلدارة أو -
  ؛ احلسابات وتأثريها على القوائم املاليةمربرات التعديالت املمكنة ألشكال وطرق التقييم وتقدمي -
  ؛االمتناع عن الشهادة مع تقدمي مربرات ذلك الشهادة على احلسابات السنوية أو -

                                                           
، حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها، اجلريدة 26/07/2008قرار مؤرخ يف  1

  .22 نظام احملاسبة املالية، ص: ، امللحق2008، 19الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
 .25، املادة 2007، 74، يتضمن النظام احملاسيب املايل، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 25/11/2007 املؤرخ يف 11-07 ن رقموالقانو

 .اإلجتهادات املتعلقة بالتقرير حول احلسابات اإلجتماعية: 03 ، مصدر سابق، التوصية رقمSPM/94/103 مقرر رقم 2
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  ؛أجور املدفوعة خالل السنة ةالشهادة على أعلى مخس -
  .ستغاللنقص قد يعرقل استمرار اإل اإلشارة إىل كل وضعية حمتملة أو -

يطلع اجلمعية العامة من خالل تقريره  حمافظ احلساباتفإن ووفقا ألحكام القانون التجاري،  
  .1على املخالفات واألخطاء اليت الحظها، كما يطلع وكيل اجلمهورية باألفعال اجلنحية اليت اكتشفها

ومنيز هنا ثالث حاالت،  ،جيب أن يتضمن شهادته على القوائم املالية حمافظ احلساباتإن تقرير 
وهذا إذا كانت القوائم املالية متثل مستوى عال من  ،أي بدون حتفظات، ∗إجيابية شهادته فقد تكون

بعض  حمافظ احلساباتوهذا إذا الحظ ، ∗∗الصحة واالنتظامية، وقد تكون الشهادة مع إصدار حتفظات
ويف هذه احلالة ، االحنرافات دون أن تلحق تأثريا جوهريا على صحة احلسابات السنوية األخطاء أو
  .حتديد بدقة حمتوى التحفظات وإظهار تأثريها على احلسابات السنوية اجع احلساباتمريترتب على 

احنرافات  أخطاء أو عن الشهادة، وهذا إذا الحظ خمالفات أو حمافظ احلسابات ∗∗∗كما قد ميتنع
عن وضعية املؤسسة،  صادقةهلا تأثري جوهري على احلسابات السنوية وانتظامها وجتعلها ال تعطي صورة 

  .ب على املراجع يف هذه احلالة تربير امتناعه عن الشهادة مدعما ذلك بأكثر معلومات ممكنةوجي
، حيث 73-11وقد تناول املشرع اجلزائري حالة تعدد حمافظي احلسابات من خالل املرسوم 

 ينص يف مادته الثانية أنه ميكن لألجهزة التداولية للشركات أو اهليآت تعيني أكثر من حمافظ حسابات
ويفهم من خالل هذه املادة أن الشركات قد تلجأ . حبسب حجمها وأمهية نشاطها على اخلصوص

لتعيني أكثر من حمافظ حسابات ميارسون مهمة تضامنية، ولكن هذا التعيني جيب أن يتماشى مع حجم 
الشركة وأمهية نشاطها، فال يعقل أن تعين شركة ذات حجم متواضع أكثر من حمافظ حسابات، ومن 
غري املعقول لشركة مثل سوناطراك سواء من حيث حجمها أو من حيث أمهية نشاطها بالنسبة لالقتصاد 

  .الوطين أن تعين حمافظا واحدا للحسابات
ويف حالة تعيني الشركة ألكثر من حمافظ حسابات، فإنه يتعني على هؤالء املراجعني املتضامنني 

، أي أن 2يعبرون فيها على آرائهم حىت وإن كانت خمتلفةإعداد تقاريرهم القانونية بصفة مشتركة حيث 
من خالله  ونللجمعية العامة يعبر امشترك ايف اية املهمة يقدمون تقريرحمافظي احلسابات املتضامنني 

                                                           
  .13مكرر  715املادة  سابق، صدر، م08- 93 تمم باملرسوم التشريعي رقماملعدل وامل 59-75 األمر  1
  ).4-4( أنظر امللحق رقم  ∗

  ).5- 4( أنظر امللحق رقم  ∗∗
  ).7-4(و) 6- 4( أنظر امللحقني رقم ∗∗∗

اجلريدة الرمسية للجمهورية ، حيدد كيفيات ممارسة املهمة التضامنية حملافظة احلسابات، 16/02/2011 مؤرخ يف 73- 11 املرسوم التنفيذي رقم 2
 .04 ، املادة2011، 11اجلزائرية، عدد 
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، يف حالة اختالفهم، أو عن خمتلف اآلراء رأي واحد مشترك حول القوائم املالية يف حالة اتفاقهمعن 
  . د منهم ميارس مهمته على جمموع الشركة أو اهليئة حتت مسؤوليته الشخصيةوذلك ألن كل واح

  التقرير اخلاص .4-4-3-2
إن هذا النوع من التقارير نصت عليه أحكام القانون التجاري، ومن أهم هذه التقارير اخلاصة 

املتضمن  59-75املعدل واملتمم لألمر  08-93من املرسوم التشريعي ) 672(الذي نصت عليه  املادة  هو
صة اليت تعقدها عن االتفاقيات املرخ ∗يقدم تقريرا خاصا حمافظ احلساباتالقانون التجاري، حيث أن 

  . الشركة مع أحد القائمني باإلدارة خالل السنة
م للجمعية العامة رفقة التقرير العام، حيث أنه ويف حالة ونشري إىل أن هذا التقرير جيب أن يقد

فإنه يشري إىل هذه املخالفة يف التقرير العام، ويف حالة عدم وجود  ،ات غري مرخص ااكتشافه التفاقي
وعلى  .تفاقياتايشري فيه إىل غياب  ∗∗كذلك جيب أن يقدم تقريرا خاصا حمافظ احلساباتتفاقيات فإن ا

ذه العموم، يشمل هذا التقرير عدد االتفاقيات املرخصة واملستفيدين منها وكذا طبيعة وموضوع ه
  .1تفاقيات وشروط إبرامها باإلضافة إىل تقييم هذه الشروطاإل

حمافظ تفاقيات بني الشركة وأحد القائمني باإلدارة فيها، فإن وإضافة إىل التقرير اخلاص عن اإل
  :2إعداد تقارير خاصة يف بعض احلاالت نذكر منهاب يقوم احلسابات

  ،ختفيض رأس املالزيادة أو  -
  ،ز يف التصويتمتياالتنازل عن حق اإل -
  ،تغيري النظام القانوين للشركة -
  ،نفصالاإل وأندماج اإل -
  .مثل كشف الوقائع اإلجراميةحملافظ احلسابات وبعض التدخالت اخلاصة  -

معمول به مستوحى  يف اجلزائر، نالحظ أن ما هو املراجعة ريراومن خالل استعراضنا ملعايري تق
وذج التقرير العام املعمول به يف اجلزائر يتفق بنسبة كبرية مع إىل حد كبري من املعايري الفرنسية، وأن من

إىل أن القوائم املالية قد  يتضمن اإلشارة ذلك املعمول به يف فرنسا، كما نالحظ أن التقرير يف اجلزائر ال
عدت وفقا ملبادئ احملاسبة املتعارف عليها وكذا اإلشارة إىل الثبات يف استخدام تلك املبادئ من سنة أُ

                                                           
  ).8-4( أنظر امللحق رقم  ∗
 ).9- 4( أنظر امللحق رقم ∗∗
 .03 ، مصدر سابق، التوصية رقمSPM/94/103 مقرر رقم 1

2 MEGUELLATI, Relations dirigeants d'entreprises / commissaires aux comptes. Revue Algérienne de 
comptabilité et d’audit, n°1 (1er trimestre), 1994, p. 38. 
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لمقارنة، ل ةـوهي من األمور اهلامة للحكم على صحة القوائم املالية وانتظامها وحتقق القابلي ،ألخرى
  . حول القوائم املالية )معارض( يتم اإلشارة إىل إمكانية إبداء املراجع لرأي سليب مل كما نالحظ أنه

  التصريح باألعمال غري الشرعية .4-4-4
همة املراجعة على أعمال غري شرعية وهي تضم أعمال الغش قد يعثر املراجع أثناء أدائه مل  

والتزوير واإلختالس، وباعتبار املراجع مستقال وحيمي ويدافع على مصاحل املسامهني واملستخدمني 
واملتعاملني مع املؤسسة، وباعتباره كذلك مساعدا للعدالة، فعليه أن حيقق يف هذه األعمال وخيرب وكيل 

ت ممكن، وجيب عليه نشرها يف تقريره النهائي الذي يعرضه على اجلمعية العامة اجلمهورية يف أقرب وق
- 75ر ـاألممن  )13مكرر  715(وقد تناول املشرع اجلزائري هذا األمر من خالل املادة . للمسامهني

   . القانون التجاري املتضمن 08- 93املعدل واملتمم باملرسوم التشريعي رقم  59
البسيطة واألعمال غري الشرعية، فإنه جيب أن يتوفر يف هذه األخرية وللتفريق بني األخطاء   

، أي قيام الفرد بالعمل مع اإلرادة والشعور بالصفة غري الشرعية للعمل املنجز، )مادي وإرادي(عنصرين 
  :1وعلى املراجع التأكد ممايلي

  أن الفعل معترب وأنه ليس خطأ أو سهوا من طرف مرتكبيه؛ -
 منه؛ آثار الفعل واهلدف -
 .التعرف على املسؤولني عن ارتكاب هذا الفعل -

بعد ذلك، يقوم مراجع احلسابات بإبالغ وكيل اجلمهورية بذلك الفعل كتابيا بواسطة رسالة 
ويف حالة عدم قيامه باإلبالغ باألعمال غري الشرعية اليت . مؤرخة وممضاة موصى عليها مع وصل استالم

سجن ملدة تتراوح بني سنة ومخس سنوات، وغرامة مالية تتراوح يكتشفها، فإنة سوف يتعرض لعقوبة ال
   .2دج أو إحدامها 500.000ودج  20.000بني 

ومما سبق، نالحظ أن اجلزائر مل تصدر معايريا للمراجعة باملعىن الذي جاءت به املعايري الدولية، 
ذا ال يكفي يف رأينا لرفع وإمنا قامت بإصدار قوانني وتوصيات حاولت من خالهلا تنظيم املهنة، ولكن ه

مستوى املمارسة املهنية، ألن املعايري تعترب مبثابة الدليل أو النموذج األمثل بالنسبة للمراجعني وهو ما 
يرفع من جودة خدمات املراجعة ويقضي أو يقلّل من التفاوت يف مستوى األداء بني املراجعني، وإن عدم 

نيني يلجؤون إىل استخدام معايري دول أخرى أو املعايري الدولية وجود دليل للمعايري يف اجلزائر جعل امله
  .ألن القوانني والتوصيات املذكورة ال تستجيب لكل متطلبات املمارسة املهنية

  
                                                           

  .54 حممد بوتني، مرجع سابق، ص.د  1
  .830 ، مصدر سابق، املادة59-75 املعدل واملتمم لألمر 08- 93 املرسوم التشريعي رقم  2
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   يف اجلزائر املراجعة ةدستور آداب وسلوك مهن .4-5
ملهنة االلتزام سلوك يتعين على مزاويل اقواعد إن املراجعة وككل مهنة أخرى هلا آداب وتقاليد و

، وبينهم وبني بني مزاويل املهنةفيما م العالقة وتنظّ حيث أا تبين الواجبات اليت يتطلب القيام ا ،ا
، ويعترب غري امللتزم بتلك اآلداب والقواعد املهنية خمالفا عمالئهم واإلدارات املختلفة واملتدربني لديهم
وللمراجعني يف اجلزائر قانون . ا املهنة يف هذا الصددألحكام املهنة ويتعرض للعقوبات اليت تضعه

حيدد القواعد األخالقية املهنية للخرباء  تنفيذييف شكل مرسوم  1996صدر عام الذي أخالقيات املهنة 
 اجلزء، وسوف نتطرق بالتفصيل يف هذا بصفة عامة احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمديـن

  .واجبات املراجع وحقوقه: وم الذي حيتوي على حمورين رئيسيني ومهاحمتوى هذا املرسإىل 
يف إطار التنظيم اجلديد للمهنة قسم املنظمة الوطنية للخرباء  01-10ونشري إىل أن القانون 

احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين إىل ثالث هيآت وهي املصف الوطين للخرباء احملاسبني 
طنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين، وبالتايل سوف تصبح كل هيئة والغرفة الو

  .هلا مدونة أخالقيات املهنة اخلاصة ا، وهو األمر الذي سيستلزم بعض الوقت إلعداد هذه املدونات
  واجبات املراجع .4-5-1

عدة واجبات مهنية جيب عليه  نةللمه ملنظمةااهليئة يترتب على املراجع عند تسجيله يف جدول 
ومع الزمالء، باإلضافة إىل واجبات تتعلق اهليئة املنظمة احترامـها، وهي تشمل عالقاته مع عمالئه ومع 

  .بتأطري املتدربني يف مكتبه
  واجبات املراجع يف عالقاته مع عمالئه .4-5-1-1

يه قانون أخالقيات املهنة، يفرضها عل وموكليهللمراجع عدة التزامات يف عالقاته مع عمالئه 
   :1ونلخصها يف النقاط التالية

القيام مبهامه بشرف وضمري مهين وأن تستند عالقاته بعمالئه وموكليه  مراجع احلساباتجيب على  •
  .ستقاللإىل األمانة واإل

ية أداء مهامه بعناية وفق مقاييس املهنة، مع مراعاة مبدأ احلياد واإلخالص والشرع املراجعجيب على  •
  .املطلوبة وكذا القواعد األخالقية املهنية

  :  أثناء ممارسة مهامه أن يقوم مبا يلي املراجعجيب على  •
 ؛حترام اآلجال املتفق عليهاإ -

                                                           
، 04، 03 :املواد، مصدر سابق، احلسابات واحملاسب املعتمد يتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ 136-96 املرسوم التنفيذي رقم 1

 .13و 07 ،06 ،05
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  ؛إعالم العمالء -
ـ متابعة يف جمال رقابة احلسابات كل التحريات الضرورية اليت من شأا أن تكوِّّ -  ربران لديه رأيا م

  ؛ومؤسسا
م موكليه التشريعات املعمول ا يف جمال التصـرحيات اجلبائيـة وتصـرحيات    السهر على احترا -

  ه حيـاده  الشركات، مع أخذ االحتياطات الالزمة لتجنب الوقوع يف وضعية تواطؤ قـد تشـو
  . واستقالله وحتمله املسؤولية

علومات ن لديهم ملزمون باحترام سر املهنة فيما خيص األعمال واملوهم واملتدربووموظف املراجعون •
  .لعون عليها حبكم ممارسة وظائفهماليت يطّ

ملزم بدراسة احللول األكثر مالءمة واقتراحها حسب الطبيعة املسندة إليه يف ظل احترام  املراجع •
  .الشرعية

فإن كل واحد منهم يقوم مبهمته ويتحمل راجع، كما نشري أنه يف حالة تعيني أكثر من م
  .شخصيا مسؤوليته كاملة عن ذلك

  اهليئة املنظمة للمهنةواجبات املراجع يف عالقاته مع  .4-5-1-2
  :1اهليئة املنظمة للمهنة تتمثل يف نقطتني أساسيتني ومهاجتاه  املراجعالتزامات إن 

يف أجل شهر واحد برسالة موصى عليها مع وصـل   اهليئة املنظمةإعالم جملس  املراجعجيب على  -
   ؛هنيةاستالم بأي حدث هام يطرأ على حياته امل

تعيينه بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل اسـتالم يف   اهليئة املنظمةأن يبلغ  املراجعجيب على  -
  .أيام ابتداء من تاريخ قبول كل توكيل 10أجل 

  واجبات املراجع يف عالقاته مع زمالئه .4-5-1-3
اته مع يفرض قانون أخالقيات مهنة املراجعة على املراجع عدة واجبات يلتزم ا يف عالق

      :2زمالئـه، ونلخصها فيمايلي
  : له أن ال يقبل املهمة إال بشروط الذي يطلب منه أي موكل أن حيل حمل زميل املراجعجيب على  •

التنظـيم   أن يتأكد من أن هذا الطلب ال تربره رغبة يف التملص من التطبيق الصحيح للقانون أو -
  ؛املعمول ما

                                                           
 .17، 14 املادتني ،سابقال نفس املصدر 1
 .21، 20، 18 املواد ،سابقال نفس املصدر 2
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مع وصل استالم بالطلب الذي اقترح عليه، كما يوجه نسخة  أن يعلم زميله برسالة موصى عليها -
، كما جيب أن ميتنع عن توجيه أي نقد لزميله السـابق، وأن  اهليئة املنظمةمن الرسالة إىل جملس 

  .يتأكد من أن هذا الزميل قد تقاضى أتعابه
  : بصفة عامة املهنةجيب على أعضاء  •

  ؛مساعدة بعضهم البعض -
  ؛أن يتأدبوا فيما بينهم -
  ؛متناع عن أي كالم بقصد اإليذاءاإل -
  ؛املهنة متناع عن أي عمل من شأنه  أن يسيء إىل الزميل أواإل -
   .كما جيب أن يعبر أي تصرف بينهم عن روح الزمالة والتضامن -

 عرضه علـى  أو فيجب عليهم حماولة حلّه بالتراضي ،ةاهليئة املنظميف حالة خالف بني أعضاء و
  .منضباط والتحكيغرفة اإل

  واجبات املراجع اخلاصة بتأطري املتدربني .4-5-1-4
يفرض قانون أخالقيات املهنة على املراجعني ضمان تأطري وتكوين اخلرباء احملاسبني وحمافظي 

  .احلسابات والتكفل بكل انشغاالم املهنية مع دفع تعويض هلـم عن املهام املسندة إليهم
ب تضمن قانون أخالقيات املهنة أنه على املراجع املدرامل 136-96من املرسوم  )23(وتنص املادة 

كل التسهيالت فيما خيص لديه م للمتدربنيأن يقد:  
  متابعة الدروس التحضريية المتحانات القبول ملمارسة املهنة؛  -
  متحانات؛املشاركة يف األعمال التطبيقية واألنشطة التكوينية املخصصة لتحضري اإل  -
لـه   مدفوعة األجر بناء على اتفاق مشترك مع املتدرب وذلـك للسـماح  ستفادة بعطلة غري اإل  -

 .متحانات والضغوط املهنية يف املكتببالتوفيق بني التحضري لإل
مهمة يقترحها  جدول اهليئة املنظمةأن يقبل أثناء السنة اليت تلي تسجيله يف  للمهينكما ال جيوز 

  .افقة مكتوبة من األستاذأحد أساتذة تدريبه القدامى إال بعد مو زبونعليه 
ينص على أن املهين الذي يرفض دون مربر تأطري ) 78(يف مادته  01-10ونشري إىل أن القانون 

  .املراجعني املتربصني يتعرض لعقوبة تأديبية من جلنة اإلنضباط والتحكيم
جع املمارس وقد تناول قانون أخالقيات املهنة بعض األحكام املختلفة اليت جيب أن يلتزم ا املرا

  :1للمهنة بصفة مستقلة، وميكن أن نلخصها يف اآليت

                                                           
  .38 إىل 35من  :املواد سابق، مصدر، 136- 96املرسوم التنفيذي رقم  1
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تأدية اليمني لدى احملكمة اليت يوجد ا مقر مكتبه يف أجل ثالثة أشهر من بداية نشاطه أو تسجيله  •
 جبدول اهليئة املنظمة؛

 إحترام األحكام اخلاصة حباالت التنايف املهنية املنصوص عليها يف القوانني املعمول ا؛ •
 :عدم القيام بأي إشهار دف السعي لتشجيع جلب الزبائن بغري حق، ومينع على اخلصوص مايلي •

اإلعالنات أو النشرات أو الالفتات اإلشهارية بكل أنواعها، أو عرض األسعار املخفضة أو  -
  عروض تقدمي خدمات غري مطلوبة؛

  املناشري واملطبوعات اإلشهارية واإلعالنات املطبوعة؛ -
ت اإلشهارية املكتوبة أو املرئية باسم املؤسسات أو اهليآت اليت يربطها مبمارسي كل العالما -

  املهنة عقد تقدمي خدمات أو إعانة؛
  .تطابق مؤهالت املهين إستعمال شهادات ال -

غري أنه ميكن للمراجع املستقل بصفة استثنائية أن ينشر يف الصحافة ثالثة إعالنات متتالية يف 
  .تلي تاريخ شروعه يف العملاألشهر الثالثة اليت 

ميكن أن ينجر عن أي خمالفة أو تقصري من أعضاء املهنة ألحكام قانون أخالقيات املهنة 
العقوبات التأديبية املنصوص عليها يف النظام الداخلي للهيئة املنظمة حسب خطورة املخالفة أو التقصري، 

  .دون املساس مبتابعات القانون العام احملتملة
  وق املراجـع يف ممارسة مهامهحق .4-5-2

 مراجع احلساباتيتمتع  ،من أجل املمارسة اجليدة ملهامه والقيام بواجباته على أحسن وجه
  :  ، نلخصها يف اآليتمن خالل قانون أخالقيات املهنةمبجموعة من احلقوق ضمنها له املشرع اجلزائري 

    يف التعاونق احل .4-5-2-1
، لب من زبونه أو موكله أن يتعاون معه ويسهل له عملية الرقابةأن يطاحلق  ملراجع احلسابات

  :1وميكن أن نلخص ما جاءت به األحكام والتشريعات يف هذا اال فيما يلي
  :له احلق يف طلب التعاون الالزم من موكليه قصد القيام مبهمته وعلى اخلصوص مراجع احلسابات •

 ؛الدائم للشركة أن تقدم له كل الوثائق الالزمة لتكوين امللف -
  أن يشارك موظفو املؤسسة املكلفون مبسك احملاسبة مشاركة فعالة؛ -
  ؛أن يسهل له دخول املصاحل من أجل احلاجات اليت تتطلبها مهمته -
  ؛أن جتمع وترتب كل الوثائق الالزمة وتوضع حتت تصرفه -

                                                           
  .33، 31 سابق، املادتني مصدر ،01- 10انون رقم القو. 27، 26املادتني  نفس املصدر السابق، 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
183 

 ية احملددة يف االتفاقية أوأن يطّلع على كل الوقائع اليت من شأا تغيري الكيفيات والواجبات التعاقد -
  .رسالة  التكليف مبهمة تغيريا جوهريا

على كل السجالت واملوازنات  يف عني املكان يف كل وقت أن يطّلع ملراجع احلساباتميكن  •
  ؛اهليئة واملراسالت واحملاضر وكل الوثائق والكتابات التابعة للشركة أو

 امعدكشفا حماسبيا بات يف كل سداسي على األقل على القائمني باإلدارة أن يقدموا ملراجع احلسا •
  . والوثائق احملاسبية اليت ينص عليها القانون حلصيلةحسب خمطط ا

واجبات التعاون ل الحظ جتاهال ونشري أنه يف حالة عدم متكني املراجع من ممارسة هذا احلق، أو
  .بيا ويطلب منهم تدارك ذلكيعرقالن مهمته، فله احلق أن يبلّغ بذلك مسيري الشركة كتا اقصور أو
  حق احلصول على مقابل أتعابه  .4-5-2-2
مل يغفل املشرع اجلزائري هذا اجلانب، حيث أن املراجع له احلق يف حتصيل مقابل أتعابه، وفيما    

  :1يف هذا اال قانون أخالقيات املهنةيلي أهم ما جاءت به أحكام 
أتعابه مبناسبة أداء مهمته، حيث حتدد اجلمعية العامة احلق يف أن يتقاضى مقابل  ملراجع احلسابات -

يف إطـار   أتعاب املراجعاجلهاز املؤهل قانونا باالتفاق مع املراجع يف بداية توكيله  للمسامهني أو
التشريع املعمول به، ويف حالة تعددهم فإنه تدفع أتعاب كل واحد منهم بتقسيم املبلغ اإلمجـايل  

   ؛على عددهم
فإنه جيوز ألطراف الرتاع بناء على اتفاق مشترك بينـهم أن   ،نزاع حول املبلغيف حالة حدوث  -

   ؛، ويف حالة عدم املصاحلة ميكنهم اللجوء إىل اجلهة القضائية املختصةاهليئة املنظمةيطلبوا حتكيم 
  ؛ستعانة بأي خبري مهين على نفقته وحتت مسؤوليتهاحلق يف اإل ملراجع احلسابات -

يف حالة عدم تقاضيه مقابل أتعابه، أن ميارس حق حجز  احلسابات ز ملراجعونشري إىل أنه جيو
الع املنصوص عليه ها بنفسه مبناسبة قيامه مبهمته، وذلك دون املساس حبق اإلطّالوثائق والدفاتر اليت أعد

 مراجعوأن اإلجراءات اليت جاء ا املشرع اجلزائري لضمان حق  ،قانونا لصاحل اإلدارة اجلبائية
وعدم تعرضه للضغوطات من طرف  استقالليتهحلسابات يف احلصول على أتعابه، تضمن بشكل كبري ا

  .الشركة أو لعملية ابتزاز مقابل احلصول على أتعابه
ومن خالل ما سبق، ميكن مالحظة أن قانون أخالقيات املهنة ركز على نوعني فقط من احلقوق 

أمهل أنواع أخرى مثل حق حضور اجلمعيات  وهي حق التعاون وحق احلصول على األتعاب، وقد
  . دون التخلص من التزاماته القانونية االستقالةالعامة واحلق يف استدعائها يف حاالت استعجالية وحق 

                                                           
  .34، 33، 31، 29املواد  سابق، مصدر، 136- 96املرسوم التنفيذي رقم   1
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ومما تقدم، ميكن أن نلخص أهم عناصر التنظيم املهين للمراجعة يف اجلزائر من خالل اجلدول 
  :التايل

  .م عناصر التنظيم املهين للمراجعة يف اجلزائرملخص شامل أله ):4- 4(اجلدول رقم 
دستور آداب وسلوك   معايري املراجعة  اهليآت املنظمة للمهنة  اإلطار العام ملمارسة املهنة

  املهنة
  .ممارسة اجلزائريني فقط •
  .احلصول على اإلعتماد •
  .القيد يف جدول اهليئة •
شهادة خبري حماسب أو حمافظ  •

  .حسابات
يت ختول العديد من الشهادات ال •

احلق يف ممارسة املهنة دون أية 
 .مسابقة

  ال يوجد تكوين نظري متخصص •
  .تربص ميداين لسنتني •
اإلمتحان النهائي خلبري حماسب  •

 .فقط
 .سلم أتعاب •
 .مهام دائمة ومهام خاصة •
مسؤولية مدنية، جزائية  •

 وانضباطية
 :01- 10بعد صدور القانون  •
 مسابقة دخول للتكوين املتخصص -
للخرباء تكوين متخصص  -

سنتني تكوين نظري : احملاسبني
يتوج بشهادة مث سنتني تربص 

 .ميداين
تكوين متخصص حملافظي  -

 .احلسابات بنفس الطريقة
اإلمتحان النهائي بشرط احلصول  -

على الشهادة اخلاصة بالتكوين 
  .النظري واملصادقة على التربص

قبل صدور القانون  •
10-01: 

املصف الوطين للخرباء  -
افظي احملاسبني وحم

احلسابات واحملاسبني 
 .املعتمدين

 .جمالس جهوية 04 -
بعد صدور القانون  •

10 -01: 
الس الوطين  -

  للمحاسبة
املصف الوطين للخرباء  -

  .احملاسبني
الغرفة الوطنية حملافظي  -

  .احلسابات
عدة جلان دائمة تابعة  -

للمجلس الوطين 
للمحاسبة التابع رمسيا 

  .لوزارة املالية
  .جمالس جهوية 04 -

وص قانونية نص •
  .وتشريعية

توصيات خاصة  •
باإلجتهادات املهنية 

 :حملافظ احلسابات
دخول قبول املهمة وال -

 .يف الوظيفة
 .ملفات العمل -
التقارير حول  -

احلسابات 
 .اإلجتماعية

الكشف عن األفعال  -
 .غري الشرعية

منهجية حمافظ  -
 .احلسابات

  .مراقبة احلسابات -
صادرة عن اهليآت  •

  .التنفيذية والتشريعية

قانون أخالقيات  •
  .املهنة

مرسوم تنفيذي  •
صادر عن وزارة 

  .املالية
موجه لثالث فئات  •

: من املهنيني وهم
اخلرباء احملاسبني، 

احلسابات  يحمافظ
  .واحملاسبني املعتمدين

  :يشمل حمورين •
 :واجبات املراجع -1
واجبات املراجع يف  -

 عالقاته مع عمالئه
واجبات املراجع يف  -

اهليئة عالقاته مع 
 ملنظمة للمهنة،ا

واجبات املراجع يف  -
 ،عالقاته مع زمالئه

واجبات املراجع  -
اخلاصة بتأطري 

 .املتدربني
 :حقوق املراجـع -2
   يف التعاون،ق احل -
حق احلصول على  -

  .مقابل أتعابه

  .من إعداد الباحث: املصدر
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  :خالصة
فتية مقارنة بدول  لقد عرفت مهنة املراجعة يف اجلزائر عدة حتوالت، وهي تعترب ذات جتربة
املنظم ملهنة  08-91أخرى، خاصة وأن اجلزائر مل تعرف تنظيما حقيقيا للمهنة إال بصدور القانون رقم 

اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، ومن خالل تتبعنا لتطور مهنة املراجعة يف اجلزائر 
مهنة وبالتايل مورست وفقا للقوانني الفرنسية، ومل تبين لنا أنه بعد االستقالل كان ال يوجد تنظيما لل

حيث تناول فقط املراجعة لدى  1970مث سنة  1969يتناول املشرع اجلزائري مهنة املراجعة إال سنة 
أين صدر أول قانون  1991املؤسسات العمومية واملختلطة، وبقيت مهنة املراجعة على حاهلا إىل غاية 

اسب وحمافظ احلسابات، وقد جاء بعد صدور القانون التوجيهي الستقاللية جزائري ينظم مهنة اخلبري احمل
  .وبداية توجه اجلزائر حنو اقتصاد السوق 1988املؤسسات العمومية سنة 

وقد عرفت املهنة كذلك بعض النقائص واملشاكل خاصة خالل العشرية األوىل من القرن 
أعضائها وظهور هيآت موازية للهيآت القائمة،  الواحد والعشرين، أين عرفت املهنة عدة انقسامات بني

وقد انعكس ذلك سلبا على سلوك املهنيني وآدائهم ومكانة املهنة يف اتمع بصفة عامة، وهو األمر 
الذي ترك السلطات العمومية تفكر يف كيفية التحكم يف املهنة بعدما عرفت استقالال عن السلطات 

أين أعطى  2010الصادر يف جوان  01-10ن خالل القانون ، وقد جتلّى ذلك م1991العمومية منذ 
املشرع اجلزائري للمجلس الوطين للمحاسبة التابع رمسيا للسلطات العمومية صالحيات ومهام واسعة 

  . لتنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر
ونشري إىل أن هذا القانون وجد معارضة شديدة من قبل املهنيني منذ أن طُرح كمشروع سنة 

من طرف وزير املالية، حيث حاول املهنيون بكل الوسائل إقناع السلطات العمومية بعدم إصدار  2005
هذا القانون الذي يرونه ميس باستقاللية املهنة، ولكن الشيء الذي جاء به القانون ولقي ارتياحا كبريا 

جلزائر، وبالتايل غلق الباب من طرف املهنيني هو اشتراط اجلنسية اجلزائرية ملمارسة املهنة واإلقامة يف ا
  .أمام األجانب واملكاتب الدولية للمراجعة ملمارسة املهنة يف بالدنا

وميكن القول يف األخري، أن اجلزائر مل تعط أمهية كبرية للتكوين املتخصص للمراجعني منذ نشأة 
العمومية تداركه املهنة، حيث يعاين جانب املعرفة املتخصصة للمراجعني قصورا كبريا حاولت السلطات 

، كما أن اهليآت املنظمة للمهنة عرفت العديد من املشاكل والصراعات اليت 01-10من خالل القانون 
أثرت سلبا على التنظيم السليم للمهنة وختليها عن املهام املنوطة ا خاصة مراقبة اجلودة والتكوين املهين 

تعرفه املهنة يف جانب املعايري املهنية اليت تعترب املستمر، وقد ظهر جليا من خالل القصور الكبري الذي 
وبغرض تقييم التنظيم املهين للمراجعة يف اجلزائر، . أساسا لتطوير املهنة وتقليل التفاوت بني املراجعني

.سنتطرق يف الفصلني املواليني لواقع تنظيم مهنة املراجعة يف كل من تونس واململكة املغربية
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  :متهيد
هذا الفصل لدراسة التنظيم املهين للمراجعة يف تونس، وسنتناول من خالله نشأة مهنـة   يهدف

، واإلطار العام ملمارسة هذه املهنة 2011غاية اية سنة املراجعة يف تونس وتطورها منذ اإلستقالل وإىل 
 املترشح ملمارسة املهنة، باإلضافة إىل املهام املوكلـة  من خالل التطرق إىل الشروط اليت جيب توفرها يف

تعاب اليت احلسابات حسب التشريع التونسي وكيفيات تعيينه يف الشركات وعزله من مهامه واأل جعملرا
  . ملهامه تهحيصل عليها مقابل عمله، باإلضافة إىل املسؤوليات اليت قد يتحملها من خالل ممارس

إىل اهليآت املنظمة ملهنة املراجعة يف تونس ومهامها واهلياكل الـيت   كما سنتطرق يف هذا الفصل
تتكون منها، باإلضافة إىل املعايري اليت يعتمد عليها يف أداء مهنته، ويف األخري دستور آداب وسلوك املهنة 

  :لييا هي كم العناصر الرئيسية اليت سيتناوهلا هذا الفصلوحتقيقا لذلك، فإن . املعمول به
  تونس؛املراجعة يف  تطور مهنةنشأة و ×
  تونس؛ رسة مهنة املراجعة يفاإلطار العام ملما ×
  اهليآت املهنية املنظمة ملهنة املراجعة يف تونس؛ ×
 ؛معايـري مهنة املراجعة يف تونس ×
 .يف تونس املراجعة ةدستور آداب وسلوك مهن ×
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 تونساملراجعة يف  نشأة وتطور مهنة .5-1
، 2011وإىل غاية سـنة   1956سنة جعة يف تونس بعدة مراحل منذ اإلستقالل مرت مهنة املرا

  :ونلخص هذه املراحل كما يلي
  1982مرحلة ما بعد اإلستقالل إىل غاية . 5-1-1

التجاريـة الصـادرة    ∗مت تنظيم وممارسة مهنة املراجعة يف تونس بعد اإلستقالل مبوجب الـة 
استوحى التشريع التونسي قواعده املنظمة ملهنة املراجعة حيث ،  1959لسنة  129 رقم مبقتضى القانون

حمافظـة  – أوىل املشرع التونسي مهنة املراجعـة خاصـة القانونيـة   وقد من قواعد القانون الفرنسي، 
  . 1أمهية كبرية نظرا للمكانة اهلامة اليت حتتلها هذه املهنة بالنسبة للشركات التجارية -احلسابات

، )188إىل  14املـواد مـن   (جارية للشركات حيزا هاما من أحكامها وقد خصصت الة الت
شركات األشخاص وشـركات األمـوال والشـركات ذات    : وصنفتها إىل ثالثة أصناف كربى وهي

املسؤولية احملدودة، وقد أُدخلت بعض التعديالت اجلزئية على هذه الة فيما يتعلق بشركات املسـامهة  
ا وضمان جناعة عمل هياكل تسيريهالتعزيز الرقابة على حسابا .  

  )1988 -1982(مرحلة تنظيم املهنة . 5-1-2
أول قانون تونسي ينظم مهنة اخلـرباء احملاسـبني ومـراقيب     1982لسنة  62يعترب القانون رقم 

لتنظيم مهنة املراجعة يف تونس تسمى  هيئةاحلسابات كمهنة مستقلة ومنظمة، والذي أنشئت مبوجبه أول 
، وقـد  1983، واليت انتخبت أول جملس هلا يف جوان خلرباء احملاسبني ومراقيب حسابات الشركاتيئة ا

   .ضمان مصداقيتهاودورا هاما يف تنظيم مهنة املراجعة القانونية والرفع من نوعية خدماا كان هلذه اهليئة 
عية والتجارية لتصبح املؤسسات العمومية ذات الصبغة الصنا 528صدر األمر رقم  1987يف سنة 

والشركات اليت متلك الدولة كامل رأس ماهلا ختضع إىل مراجعة سنوية جيريها عضو من هيئـة اخلـرباء   
بعدما كانت خاضعة لإلشراف من قبـل  ، 2احملاسبني ومراقيب احلسابات لدى الشركات بالبالد التونسية

  .الدولة واجلماعات العمومية احمللية
  
  
  

                                                           
 .(le code) القانون ھنايقصد مبصطلح الة  ∗
  :ملوقع اإللكتروينمقال متاح على ا. 18/05/2008 رشيد متر، مراقب احلسابات والقانون املتعلق بتدعيم سالمة العالقات املالية، 1

 rabe/Etude/cac_tmar.htmAhttp://www.prosocietes.com/ )25/02/2009 مت اإلطالع عليه يوم(. 
املؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية يتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات  01/04/1987 املؤرخ يف 1987 لسنة 529 األمر رقم 2

 .01 ، املادة1987، 25والتجارية والشركات اليت متلك الدولة كامل رأس ماهلا، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 
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  )2000 -1988(مهنة املراجعة  مرحلة إعادة تنظيم. 5-1-3
املـنظم   1988لسنة  108 أهم تغيري عرفته مهنة املراجعة يف تونس هو صدور القانون رقم لعلّ

حملاسبني ومراقيب املنظم ملهنة اخلرباء ا 1982لسنة  62 ألغى القانون رقمالذي  إىل يومنا هذا، وهو للمهنة
اليت عوضت هيئـة اخلـرباء احملاسـبني     ء احملاسبنيهيئة اخلرباحسابات الشركات، كما أنشئت مبوجبه 

وقد أصبحت مهنة املراجعة القانونية للحسابات أو كما تعرف مبحافظـة  . ومراقيب حسابات الشركات
  .احلسابات مبوجب هذا القانون حمتكرة من طرف اخلرباء احملاسبني املرمسني جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني

  )2000بعد سنة ( توسيع مهمة الرقابةاإلصالحات ومرحلة  .5-1-4
أي قرابة األربعني سنة أصـبحت أحكامهـا ال    1959بعد العمل بأحكام الة التجارية منذ 

تواكب التطورات اإلقتصادية احلاصلة يف تونس، ونظرا الجتاه تونس إلقرار إطار تشريعي مالئم لتطوير 
صوص باعتبارهـا أداة لتحقيـق األهـداف    اإلقتصاد عموما ونشاط الشركات التجارية على وجه اخل

اإلقتصادية واإلجتماعية ومواكبة التطورات املتسارعة على املستوى العاملي، مت إصدار جملة الشـركات  
من  188إىل  14لتحل حمل أحكام املواد من  03/11/2000املؤرخ يف  93التجارية مبوجب القانون رقم 

  .1الة التجارية
ات التجارية بتوسيع نطاق الرقابة اليت يقوم ا مراقبو احلسابات لتشمل الشرك تسمت جملةوقد ا

وذلك عندما يبلغ رأس ماهلا أو رقم أعماهلا  ،من ناحية املبدأ كافة الشركات مبا فيها شركات األشخاص
  .مبلغا معينا، كما كان هلا الدور الكبري يف إبراز حقوق وواجبات مراقب احلسابات وكذا نشاط عمله

د ظلّت مهمة مراقبة احلسابات حمتكرة لفترة طويلة على فئة اخلرباء احملاسبني إىل غاية صدور ولق
املنظم ملهنة احملاسبني يف تونس، ليسمح لفئة معينة من احملاسبني املسـجلني   2002لسنة  16القانون رقم 

الشـركات  بقائمة املختصني يف احملاسبة مبمارسة مهمة مراقب حسابات لدى بعـض األنـواع مـن    
  .، وهم الذين تتوفر فيهم بعض الشروط اليت سنتطرق هلا الحقا2التجارية

على جملة الشركات التجاريـة   عديالتدخل بعض التلي  2005لسنة  65كما جاء القانون رقم 
  :3ليبدد بعض الغموض الذي كان سائدا فيما خيص

  طالب بتغطيته؛امل واالنوعية مهمة الرقابة اليت يقوم ا مراقب احلسابات  -

                                                           
 ، ص2007 لعياري، تونس،وكمال ا يأمحد الورفل: مركز الدراسات القانونية والقضائية، جملة الشركات التجارية معلق عليها، تعليق القاضيني 1

 .5- 3 ص
2 Fatema ZEHRI, La place de l’audit externe dans la gestion des résultats comptables – cas des entreprises 
tunisiennes , 27ème congrès de l’association francophone de comptabilité, « comptabilité, contrôle, audit et 
institution(s) », Tunis, 10-11-12 Mai 2006. 

 .رشيد متر، مرجع سابق 3
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 األشخاص الذين ميكن هلم القيام باملهمة؛ -
  .مسؤولية مراقب احلسابات -

املتعلق بتدعيم سالمة العالقات املالية، حيث أحدث  96القانون رقم يف نفس السنة صدر  وقد
هذا القانون تغيريات عميقة فيما خيص حتديد األشخاص املخول هلم ممارسة مهمة مراقبـة احلسـابات   

  :1العناية املهنية املستوجبة عليهم، ولعل أهم ما جاء به القانون يف هذا االوكذلك 
  شروط التعيني؛ -
  التداول على املهمة؛ -
  املراقبة املزدوجة؛ -
 .العناية املهنية الالزمة اليت جيب على مراقب احلسابات بذهلا إلبراء ذمته -

نت تـونس املعـايري الدوليـة    تب 2002كما نشري إىل أنه خالل هذه املرحلة وبداية من جوان 
الصادرة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني يف مجيع مهام املراجعـة سـواء القانونيـة أو     (ISA)للمراجعة 

التعاقدية، وهذا بعدما كانت تعتمد على معايري حملية صادرة عن هيئة اخلرباء احملاسبني على الرغم مـن  
  . تكوينتدريس املتربصني للمعايري الدولية خالل فترة ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .نفس املرجع السابق 1
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  تونس رسة مهنة املراجعة يفاإلطار العام ملما .5-2
من طرف اخلرباء احملاسبني املرسمني جبدول هيئـة  بصفة رئيسية ة املراجعة يف تونس نارس مهمت

من طرف املختصني يف احملاسبة املرسمني جبدول جممع وبصفة استثنائية اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية، 
للمعرفة املتخصصة  اعام اإطاروخاصة ا للدخول للمهنة  اوكل فئة هلا شروط ،احملاسبني بالبالد التونسية

  .  اليت يشترط توفرها يف املترشح ملمارسة املهنة
تونسمارسة مهنة املراجعة يف العامة ملشروط ال .5-2-1 

تعلق بتحوير التشريع اخلاص امل 1988لسنة  108من القانون ) 17(و) 16(وفقا ألحكام املادتني 
مبهنة اخلرباء احملاسبني، أنه يقوم مبهنة مراقب أو مراجع حسابات كل شخص مؤهل ميارس بامسه اخلاص 
وحتت مسؤوليته اخلاصة املصادقة على صدق وسالمة حسابات الشركات، مع شرط الترسـيم بصـفة   

كن للمحاسبني املرمسني جبدول جممع احملاسبني كما مي. عضو جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية
والذين تتوفر فيهم شروط الترسيم بقائمة املختصني يف احملاسبة جبدول امع ممارسـة مهـام مراقـب    

  .نواع من الشركاتحسابات لبعض األ
  شروط الترسيم جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني .5-2-1-1

، فإنه ال ميكن ألي أحد ممارسة مهنـة  1988لسنة  108وفقا ألحكام املادة الثالثة من القانون 
اخلبري احملاسب يف تونس إذا مل يكن مرسما جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية، وذلك بتـوفر  

  :الشروط التالية
  سنوات على األقل؛مخس أن يكون تونسيا منذ  -
  أن يكون متمتعا جبميع حقوقه املدنية؛ -
  ليه من أجل جناية أو جنحة إال ما كان منها عن غري قصد؛أن ال يكون قد حكم ع -
  أن يقدم الضمانات األخالقية؛ -
أن يكون متحصال على شهادة خبري حماسب أو شهادة معادلة أقرا وزارة التعليم العايل والبحث  -

 .العلمي
  :اكما ميكن ألعضاء هيئة اخلرباء احملاسبني تكوين شركات مدنية ملمارسة مهنتهم بشرطني مه

  أن يكون الشركاء شخصيا أعضاء باهليئة؛ -
أن يعترف جملس اهليئة هلذه الشركات بأا مؤهلة للقيام مبهنة خبري حماسب وأن يقع تسـجيلها   -

 .جبدول اهليئة
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ميكن ألعضاء اهليئة كذلك تكوين شركات ذات مسؤولية حمدودة أو شركات ذات أسهم و
  :1هذه الشركات الشروط التاليةملمارسة مهنة خبري حماسب بشرط أن تتوفر يف 

 أن يكون موضوعها ممارسة مهنة خبري حماسب؛ -
على األقل من أسهمها أو حصصها مملوكة ألعضاء اهليئة، وميكن أن يبقى  ثالثة أرباعأن تثبت أن  -

 باقي األسهم أو احلصص يف حيازة أشخاص آخرين يربطهم عقد عمل بالشركة؛
 و وكيلها املفوض من بني الشركاء األعضاء باهليئة؛أن ختتار رئيسها أو مديرها العام أ -
أن تكون األسهم إمسية إذا تعلق األمر بشركة ذات أسهم، ويف كل احلاالت جيب أن خيضع قبول  -

 كل شريك جديد لترخيص مسبق من جملس اإلدارة أو مالكي احلصص؛
القائمـة، وأن تضـع   أن تبلغ جملس اهليئة بقائمة الشركاء وكل التغريات اليت قد تلحـق اتـه    -

وميكن لس اهليئة سـحب   ،اإلرشادات على ذمة السلطات العمومية وكل شخص معين باألمر
 مصادقته إذا رأى أن الشروط املطلوبة للقبول مل تعد متوفرة؛

 أن ال تكون تابعة ولو بصفة غري مباشرة ألي شخص أو جتمع مصاحل؛ -
صناعية والتجارية والفالحيـة والبنكيـة وال يف   أن ال تكون هلا مسامهات مالية يف املؤسسات ال -

 الشركات املدنية؛
أن يعترف جملس اهليئة املكلف بالنظر يف ما إذا كانت الشروط السابقة متوفرة بإمكانية ممارستها  -

 .ملهنة خبري حماسب وأن تكون مرسمة جبدول اهليئة
واحدة مرسمة من طرف هيئة  وال ميكن لعضو من اهليئة أن يشارك إال يف تسيري أو إدارة شركة

  .اخلرباء احملاسبني
  :وينقسم جدول هيئة اخلرباء احملاسبني إىل ثالثة أقسام وهي

  قسم اخلرباء احملاسبني األعضاء باهليئة؛ -
  قسم شركات اخلربة يف احملاسبة؛ -
 قسم األشخاص األجانب املاديني واملعنويني املرخص هلم القيام مبهمة خبري حماسب، ويتفرع هذا -

 : القسم إىل فرعني
P قسم فرعي لألشخاص املاديني األجانب،  
P وقسم فرعي لألشخاص املعنويني األجانب. 

                                                           
يتعلق بتحوير التشريع اخلاص مبهنة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية، الرائد الرمسي للجمهورية  18/08/1988مؤرخ في ال 108 رقمن قانوال 1

 .04، املادة 1988، 56التونسية، عدد 
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فإنه ال ميكن أن يرسم باجلدول إال األشخاص املقيمني بالبالد التونسـية   ،وفيما خيص األجانب
فس املكان ممثـل  والذي يقوم بتسيريه يف ن ،والشركات اليت هلا مكتب قار يف تونس للتعامل مع العموم

مقيم مفوض بالبالد التونسية ومرخص له شخصيا للقيام بنفس املهنة اليت تقوم ا الشركة اليت ميثلـها،  
  . 1حيث تتأكد اهليئة سنويا من توفر شروط اإلقامة يف األشخاص األجانب

نشـر  وي، بصنيكما يضم اجلدول قائمة باخلرباء احملاسبني الشرفيني وقائمة باخلرباء احملاسبني املتر
ديسمرب من كل سنة بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية من قبل وزير  31اجلدول الذي يتم إعداده يف 

  .التخطيط واملالية، ويتم تعديله إثر كل تغيري حيصل فيه ويعلق بصفة مستمرة مبقر هيئة اخلرباء احملاسبني
احلديث عن احلاالت اليت ميكن أن يتم وعند احلديث عن الترسيم جبدول هيئة اخلرباء، فإنه جيب 

  :2عضاء من اجلدول وهيفيها شطب عضو من األ
 يف حالة الوفاة أو بطلب صريح من عضو اهليئة؛ -
 .إثر قرار صادر عن دائرة التأديب يف احلاالت اليت ينص عليها القانون -

لس ملن يرغب إما برخصة مينحها  ،علق عضويته باهليئةكما ميكن لعضو من أعضاء اهليئة أن تا
  .يف وضع حد النتمائه للهيئة بصفة مؤقتة أو مبقتضى قرار تأدييب

  شروط الترسيم جبدول جممع احملاسبني .5-2-1-2
  :3ملمارسة مهنة حماسب جيب الترسيم جبدول جممع احملاسبني وفقا للشروط التالية

  اجلنسية منذ مخس سنوات على األقل؛ اأن يكون تونسي -
  جبميع حقوقه املدنية؛أن يكون متمتعا  -
  أن ال يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة عمدية؛ -
أن يكون متحصال على شهادة أستاذية ذات عالقة باحملاسبة أو شهادة تعليم عـايل اختصـاص    -

 حماسبة أو على شهادة معادلة أقرا جلنة املعادلة املختصة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي؛
أجرى تربصا ملدة سنة على األقل لدى عضو مرسم جبدول جممع احملاسبني أو لدى أن يكون قد  -

عضو مرسم جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني، على أن ال يقبل العضو املرسم جبدول جممع احملاسـبني  
 متربصني قبل انقضاء فترة مخس سنوات من ترسيمه؛

 
                                                           

، 37 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وسري هيئة اخلرباء احملاسبني، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 25/05/1989 املؤرخ يف 541األمر رقم  1

 . 11، املادة 1989
 .76، املادة 1991 هيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية، النظام الداخلي، 2
، 2002 ،11 دعدالرائد الرمسي للجمهورية التونسية،  ،لق بتنظيم مهنة احملاسبني بالبالد التونسيةاملتع 04/02/2002 املؤرخ يف 16 رقم القانون 3

 .03، 02املادتني 
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 .∗تأدية اليمني -
  :وينقسم جدول امع إىل قسمني مها

  قسم احملاسبني األعضاء بامع؛ -
ون نمن القـا ) 13(قسم شركات احملاسبة اليت تتوفر فيها شروط القبول املنصوص عليها يف املادة  -

 :، حيث تنص على الشروط التالية2002لسنة  16
P مع؛مني باأن يكون كل الشركاء مرس 
P معم الشركة جبدول اأن ترس.  

مة خاصة تضم األشخاص الطبيعيني واملعنويني الذين تتـوفر  كما حيتوي جدول امع على قائ
وسوف نتطرق هلذه  2002لسنة  16من القانون ) 17(و) 16(فيهم الشروط املنصوص عليها يف املادتني 

  :1الشروط الحقا، وذلك للقيام مبهام مراقب حسابات الشركات، وتتفرع هذه القائمة إىل فرعني
  فرع املختصني يف احملاسبة؛ -
  .شركات مراقبة احلسابات فرع -

ونشري إىل أن جملس امع بعد ضبط جدول امع الذي حيتوي على أمساء األشخاص املرسمني 
ديسمرب من كل سنة بالرائد الرمسـي للجمهوريـة    31وعناوينهم وتواريخ ترسيمهم، يقوم بنشره يف 

  .2التونسية باستثناء القوائم اخلاصة باملتربصني
  ارسة مهمة مراقب حسابات من طرف املختصني يف احملاسبةشروط مم .5-2-1-3

ميكن لعضو جممع احملاسبني ممارسة مهمة مراقب حسابات لدى الشركات ولكن بشرط أن     
يكون متحصال على شهادة أستاذية ذات عالقة باحملاسبة أو على شهادة معادلة أقرا جلنة املعادلة التابعة 

ىل شروط التسجيل جبدول امع، وأن يقوم بإجراء تربص إضايف ملدة سنتني لوزارة التعليم العايل إضافة إ
على األقل لدى مراقب حسابات مرسم جبدول جممع احملاسبني أو جدول هيئة اخلرباء احملاسبني، حيث 
يقع ترسيم األشخاص الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة مهمة مراقب حسابات يف جدول امع يف قائمة 

  .3قائمة املختصني يف احملاسبة خاصة تسمى

                                                           
أقسم باهللا العظيم " : يؤدى اليمني قبل مباشرة املهام أمام الرئيس األول حملكمة االستئناف أو من ينوبه الذي يوجد ا مقره، وفقا للصيغة التالية ∗

 ."مهامي بإخالص ونزاهة وأن أحافظ على سر املهنة وشرفها أن أباشر
من  21و 18، 2 يتعلق بتنظيم جممع احملاسبني بالبالد التونسية وتسيريه وكذلك بتطبيق أحكام الفصول 14/04/2003 املؤرخ يف 863 األمر رقم 1

 .18 ، املادة2003، 33 مهورية التونسية، عددالرائد الرمسي للج. املتعلق بتنظيم مهنة احملاسبني 2002 لسنة 16 القانون رقم
 .19 ، مصدر سابق، املادة2003لسنة  863 األمر رقم 2
 .16 املتعلق بتنظيم مهنة احملاسبني، مصدر سابق، املادة 2002 لسنة 16 القانون رقم 3
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ويستطيع األشخاص املرسمني يف قائمة املختصني يف احملاسبة ممارسة مهام مراقب حسابات   
بامسهم اخلاص أو تكوين شركات مدنية أو جتارية يقتصر موضوعها على ممارسة مهام مراقب حسابات 

  :بشرط أن تستجيب للشروط التالية
  جبدول امع؛ أن يكون كل الشركاء مرسمني -
 أن ترسم الشركة جبدول امع؛ -
 .ال ميكن لعضو امع أن يشارك إال يف تسيري شركة واحدة مرسمة باجلدول -

كما جيب على املختصني يف احملاسبة أن حيترموا مجيع االلتزامات املتعلقة مبمارسة مهام مراقب   
املهنية الالزمة على أعضاء هيئة اخلرباء احملاسبني حسابات وخاصة الواجبات املتعلقة باالستقاللية والعناية 

املتعلق بتحوير التشريع اخلاص مبهنة اخلرباء احملاسبني، كما  1988لسنة  108املنصوص عليها يف القانون 
  1988.1لسنة  108خيضع املختص يف احملاسبة ملراقبة جلنة املراقبة املنصوص عليها يف القانون 

 تونسمارسة مهنة املراجعة يف ملتخصصة ملعرفة املشروط ا .5-2-2 
باعتبار أن مهام مراجعة احلسابات موكلة بصفة عامة للخرباء احملاسبني املرمسني جبـدول هيئـة   
اخلرباء احملاسبني وإستثناء للمختصني يف احملاسبة، فإننا سنتناول يف هذا اجلزء شروط املعرفة املتخصصـة  

لتفصيل واليت خلصها املشرع التونسي يف شرط وحيد وهو احلصول اخلاصة باخلرباء احملاسبني بشيء من ا
  .على الشهادة الوطنية خلبري حماسب

أما فيما خيص املعرفة املتخصصة للمختصني يف احملاسبة فقد ذكرناها يف النقطة السابقة وهـي  
بص مهين مدته سنتان املتمثلة يف شهادة األستاذية ذات العالقة باحملاسبة أو شهادة معادلة باإلضافة إىل تر

لدى مكتب مراقب حسابات مرسم جبدول جممع احملاسبني أو جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني، وهذا إضافة 
  . إىل التربص املهين ملدة سنة على األقل للترسيم جبدول جممع احملاسبني

مـن   ولقد تناول املشرع التونسي نظام الدراسة للحصول على الشهادة الوطنية خلبري حماسـب 
املـؤرخ يف   1139والذي ألغى أحكام األمـر رقـم    25/12/1995املؤرخ يف  2604خالل األمر رقم 

  .ة وبراجمها والتتويج السنوي هلايواملتعلق بتنظيم الدراسات اجلامعية يف اخلربة احملاسب 01/09/1981
  :2اسبة على مايليوتشتمل دراسات اخلربة يف احملاسبة واليت ختتتم بالشهادة الوطنية خلبري يف احمل

  دروس نظرية وتطبيقية مدا سنة واحدة ختتتم بشهادة الدراسات العليا للمراجعة يف احملاسبة؛ -
 تربص تطبيقي مدته ثالث سنوات؛ -

                                                           
  .18نفس الصدر السابق، املادة  1
. ر العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية خلبري يف احملاسبةيتعلق بضبط اإلطا 25/12/1995 املؤرخ يف 2604 األمر رقم 2

  .02، املادة 1995، 02الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 
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 .إعداد مذكرة ومناقشتها -
ونشري إىل أن هذه الدروس تنظم من طرف مؤسسات التعليم العايل والبحث املؤهلة ملنح هـذه  

ادقة على التربصات التطبيقية واملوافقة على مواضيع املذكرات وتعيني جلان مناقشتها الشهادة، وأن املص
  .يتم من طرف جلنة اخلربة احملاسبية احملدثة بكل مؤسسة مؤهلة لتسليم الشهادة الوطنية خلبري حماسب

  شهادة الدراسات العليا للمراجعة يف احملاسبة. 5-2-2-1
 1995لسـنة   2604املعـدل لألمـر    2002أوت  30 املؤرخ يف 2002لسنة  1976نص األمر 

واملتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية خلبري يف احملاسبة، على 
  :1أنه ميكن التسجيل بشهادة الدراسات العليا للمراجعة يف احملاسبة

  سبة أو على شهادة معادلة هلا؛احلائزين على الشهادة الوطنية لألستاذية يف علوم احملا -
احلائزين على إحدى الشهادات الوطنية األخرى لألستاذيات يف االقتصاد والتصـرف أو علـى    -

إحدى الشهادات الوطنية لألستاذيات يف احلقوق أو على الشهادة الوطنية ملهندس أو على شهادة 
 .معادلة إلحداها مع تكوين تكميلي

عنيني بالتكوين التكميلي الترشح للمناظرة بامللفات للدخول إلعداد ونشري إىل أنه ميكن للطلبة امل
شهادة الدراسات العليا للمراجعة يف احملاسبة قبل إمتام تكوينهم، على أن يتابعوا هذا التكوين التكميلي 

وحتدد مواد التكوين التكميلي وفق  ،بالتوازي مع إعداد شهادة الدراسات العليا للمراجعة يف احملاسبة
  :جلدول التايلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
التحصيل واملتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط  1995لسنة  2604 املتعلق بتنقيح األمر 2002 أوت 30 املؤرخ يف 1976 األمر رقم 1

 .04، املادة 2002، 73 على الشهادة الوطنية خلبري يف احملاسبة، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد
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  .للشهادات غري األستاذية يف دراسات احملاسبة مواد التكوين التكميلي): 1- 5(اجلدول رقم 
  مواد التكوين التكميلي  الشهادة

 :حماسبة •  األستاذيات يف اإلقتصاد والتصرف
  مواصفات وحماسبة معمقة، - 
  .تدقيق - 

 :قانون •
  قانون املؤسسات، - 
  .جباية - 

 .تصرف •  وقاألستاذيات يف احلق
 :حماسبة •

  مواصفات وحماسبة معمقة، - 
  .تدقيق - 

 .تصرف •  الشهادة الوطنية ملهندس
 :حماسبة •

  مواصفات وحماسبة معمقة، - 
  .تدقيق - 

 :قانون •
  قانون املؤسسات، - 
  .جباية - 

واملتعلـق   1995لسنة  2604املتعلق بتنقيح األمر  2002أوت  30املؤرخ يف  1976األمر رقم  :املصدر
ظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية خلبري يف احملاسبة، الرائد الرمسي بضبط اإلطار العام لن

  .04، املادة 2002، 73للجمهورية التونسية، عدد 
أن مواد التكوين التكميلي كانت مركّزة حول ثالثة أنواع من  أعاله، من خالل اجلدول يتضح

اسبية متمثلة يف احملاسبة املعمقة والتدقيق، مادة التصرف، املواد احمل: املواد الرئيسية يف تكوين املراجع وهي
املذكورة يف  الشهادات الثالثومواد القانون متمثلة يف قانون املؤسسات واجلباية، ولكي يصبح حاملو 

أي يف مستوى حاملي شهادة األستاذية يف  ،اجلدول مؤهلني للدخول يف التكوين اخلاص باخلربة احملاسبية
املواد الرئيسية اليت مل يدرسوا، حيث أن احلامل لشهادة مهندس  عليهم دراسةبة، جيب دراسات احملاس

جيب عليه دراسة كل املواد اخلاصة باحملاسبة والقانون والتصرف، بينما احلامل لشهاد األستاذية يف 
احلامل لشهادة ، أما املختلفةاحلقوق فهو معين فقط مبواد التصرف واحملاسبة باعتباره درس مواد القانون 

  .األستاذية يف اإلقتصاد والتصرف فيجب عليه دراسة مواد احملاسبة والقانون باعتباره درس مادة التصرف
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شروط احلصول على  20/05/1994ولقد حدد القرار الصادر عن وزير التربية والعلوم املؤرخ يف 
  :1رحلتني جامعيتني مهاشهادة األستاذية يف دراسات احملاسبة، حيث قسمت الدراسة فيها إىل م

تتوزع الدراسة باملرحلة األوىل من األستاذية يف دراسات احملاسبة على سنتني،  :املرحلة اجلامعية األوىل
واجلدول املوايل يوضح وحدات التدريس للمرحلة  ،وختتتم بشهادة الدراسات اجلامعية للمرحلة األوىل

  .اجلامعية األوىل

  .لألستاذية يف دراسات احملاسبة دريس للمرحلة اجلامعية األوىلوحدات الت): 2- 5(اجلدول رقم 
  السنة الثانية  السنة األوىل

  احملاسبة -1
 2احملاسبة  -2
 مدخل للتصرف -3
 مدخل لإلقتصاد واإلقتصاد اجلزئي -4
 مدخل للقانون وقانون مدين -5
 1القانون التجاري  -6

 الرياضيات -7
 االحصائيات -8
  اللغات -9

  3احملاسبة  -1
 4احملاسبة  -2
 1اجلباية  -3
 2باية اجل -4
 اإلقتصاد الكلي -5
 1التصرف املايل  -6
 املالية العامة واحملاسبة العامة -7
 2القانون التجاري  -8
  اللغات -9

يتعلق بضبط نظام الدراسات وشـروط   20/05/1994قرار من وزير التربية والعلوم مؤرخ يف  :املصدر
سـبة، الرائـد الرمسـي    التحصيل على الشهادتني الوطنيتني للمرحلة األوىل واألستاذية يف دراسات احملا

  .05، املادة 1994لسنة  48للجمهورية التونسية، عدد 

يسجل يف السنة األوىل من املرحلة الثانية من األستاذية يف دراسات احملاسبة  :املرحلة اجلامعية الثانية
دلة، الطلبة احلاصلون على شهادة الدراسات اجلامعية للمرحلة األوىل يف دراسات احملاسبة أو شهادة معا

كما ميكن الترخيص حلاملي شهادة الدراسات اجلامعية للمرحلة األوىل يف علوم التصرف والدراسات 
تتوزع الدراسة باملرحلة اجلامعية الثانية من األستاذية يف دراسات احملاسبة و .التسجيلبالعليا التجارية 

  :على سنتني وفق اجلدول التايل
  

                                                           
يتعلق بضبط نظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادتني الوطنيتني للمرحلـة األوىل   20/05/1994قرار من وزير التربية والعلوم مؤرخ يف  1

 .08، 02، املادة 1994، 48 الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد. حملاسبةواألستاذية يف دراسات ا
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  .لألستاذية يف دراسات احملاسبة مرحلة اجلامعية الثانيةوحدات التدريس لل: )3- 5(اجلدول رقم 
  السنة الثانية  السنة األوىل

  نظرية احملاسبة ومواصفاا -1
 3القانون التجاري  -2
 1احملاسبة املعمقة -3
 1مراقبة التصرف -4
 2التصرف املايل  -5
 التسويق -6
 التصرف يف املوارد البشرية -7
 قتصاديةاملنهج الرياضي يف العمليات اال -8
  جتماعيالقانون اال -9

  2احملاسبة املعمقة  -1
املراقبة الداخلية للمؤسسة واملراقبة  -2

 اخلارجية للحسابات والتصرف
 2مراقبة التصرف  -3
 النظام اإلعالمي -4
 املالية الدولية -5
إعداد ملفي حبث أو (ندوات البحث  -6

  )رسالة أستاذية

الدراسات وشـروط   يتعلق بضبط نظام ،20/05/1994قرار من وزير التربية والعلوم مؤرخ يف  :املصدر
الرائـد الرمسـي   . التحصيل على الشهادتني الوطنيتني للمرحلة األوىل واألستاذية يف دراسات احملاسـبة 

  .05املادة  ،1994، 48للجمهورية التونسية، عدد 
ويشمل التكوين النظري للحصول على شهادة الدراسات العليا للمراجعة يف احملاسبة على ثالث 

  :1وهي وحدات سنوية إجبارية
  املراجعة يف احملاسبة؛ -
  التصرف املندمج؛ -
  .اجلباية املعمقة -

وقد حدد عدد التسجيالت يف شهادة الدراسات العليا للمراجعة يف احملاسبة بتسجيلني، وال 
يتضمن وطين وخيتتم التكوين النظري ملدة سنة بامتحان ، ميكن تأجيل هذه التسجيالت أو إلغاؤها

اليت  متحان الوطينشفاهي تنظمه وزارة التعليم العايل، حيث يتم تكوين جلنة االختبارات كتابية واختبار ا
تتكون من سبعة أعضاء يختارون من بني املدرشهادة الدراسات  سة يفسني املختصني يف املواد املدر

  :2ليةعلى األقل صفة خبري حماسب، وتتوىل هذه اللجنة املهام التامنهم ، ويكون إلثنني العليا للمراجعة
  ختبارات الكتابية؛إختيار مواضيع اال -

                                                           
يتعلق بضبط نظام الدراسات واالمتحانات للتحصيل على شهادة الدراسات العليا للمراجعة  22/02/1996 قرار من وزير التعليم العايل مؤرخ يف 1

 .02 ، املادة1996، 17لرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد يف احملاسبة وكذلك تسجيل مواضيع املذكرة وطرق مناقشتها، ا
 .12، 09، 08، 06 :، مصدر سابق، املواد1995 لسنة 2604 األمر رقم 2
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 تصحيح نسخ اإلختبارات الكتابية؛ -
 إجراء اإلختبار الشفاهي للناجحني يف اإلختبارات الكتابية؛ -
  .اإلعالن عن النتائج -

وميكن التسجيل المتحانات شهادة الدراسات العليا للمراجعة يف احملاسبة للذين استوفوا حقهم 
، غري أنه ال ميكن قبول 2002لسنة  1976ة الرابعة املذكورة أعاله من األمر يف التسجيل وشروط املاد

املعنيني بالتكوين التكميلي التسجيل لإلمتحان إال إذا أثبتوا أم بصدد متابعة هذا التكوين، وال يتم 
  . 1التصريح بنجاحهم إال بعد اإلحراز على التكوين التكميلي

  التربص التطبيقي .5-2-2-2
، فإنه جيب على املترشحني لشهادة خبري 1995لسنة  2604من األمر ) 15(حكام املادة وفقا أل

يف احملاسبة القيام بتربص تطبيقي مدته ثالث سنوات، إثنني منها على األقل لدى خبري حماسب مرسم 
  .جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني

لني على شهادة خيصص صفة خبري حماسب متربص للمترشحني ملهنة خبري حماسب احلاص
الدراسات العليا للمراجعة يف احملاسبة أو ما يعادهلا، والذين وقع قبوهلم من طرف جملس اهليئة للقيام 
بتربص مهين، حيث ميكن هلم خالل مدة ثالث سنوات إبتداء من ترسيمهم باجلدول بصفة خبري حماسب 

ؤسسات واملنظمات مهما كان نوعها متربص القيام مبسك أو مجع أو فتح أو ختم أو مراقبة حسابات امل
  .سواء حلسام اخلاص وحتت مسؤوليتهم أو بصفة أجري لدى عضو من اهليئة

ونشري إىل أن أعمال املتربصني ختضع ملراقبة رئيس التربص، حيث أنه عند اية التربص يتم 
هم شهادة ختم ، مع إعطائاهليئةمل حيصلوا على شهادة خبري حماسب من جدول  شطب املتربصني الذين

  . 2التربص لتمكينهم من املشاركة يف االمتحانات للحصول على شهادة خبري حماسب
، على أن التربص التطبيقي جيب أن ينتهي يف 1995لسنة  2604من األمر ) 16(وقد نصت املادة 

  .بةأجل أقصاه ست سنوات ابتداء من تاريخ احلصول على شهادة الدراسات العليا للمراجعة يف احملاس
وللحصول على املصادقة على التربص جيب أن يقدم اخلبري احملاسب املتربص إىل جلنة اخلربة 
احملاسبية املذكورة سابقا، شهادة ختم التربص اليت مينحها جملس هيئة اخلرباء احملاسبني وتقريرا تأليفيا 

التربص إال بعد مراقبة  نشري إىل أن املتربص ال ميكنه احلصول على شهادة ختمو .يتعلق بفترة التربص
  .تربصه من طرف جملس هيئة اخلرباء احملاسبني

  
                                                           

 .06 مصدر سابق، املادة ،2002 لسنة 1976 األمر رقم 1
 .12 سابق، املادةيتعلق بتحوير التشريع اخلاص مبهنة اخلرباء احملاسبني، مصدر  1988 لسنة 108القانون رقم  2
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  إعداد مذكرة اخلربة احملاسبية ومناقشتها .5-2-2-3
بالنسبة ملذكرة اخلربة احملاسبية وهي املرحلة األخرية من التكوين لنيل شهادة اخلبري احملاسب، فإنه 

العليا للمراجعة يف احملاسبة والذين أمتوا على جيب على املترشحني املتحصلني على شهادة الدراسات 
األقل سنتني من التربص التطبيقي، أن يقوموا بالتسجيل لدى مؤسسة تعليم عايل مؤهلة لتسليم الشهادة 

جيب أن تناقش املذكرة يف أجل ، والوطنية خلبري حماسب، للحصول على املوافقة على موضوع املذكرة
   .ترشح باملصادقة على التربص من طرف جلنة اخلربة احملاسبية من تاريخ إعالم املنيأقصاه سنت

وعند اختبار مناقشة املذكرة وقبوهلا، متنح للمترشح الشهادة الوطنية خلبري حماسب مع إحدى 
  :املالحظات التالية

  متوسط؛ -
 مشرف؛ -
 .مشرف جدا -

يف صورة التأجيل، وقد ال متنح للمترشح شهادة اخلبري احملاسب بعد مناقشة مذكرته، ويقع هنا 
حيث جيب على رئيس جلنة املناقشة إعداد تقرير مفصل لتوجيه املترشح يف إعادة مذكرته، وجيب أن 

  .1تكون املذكرة مصحوبة بالتقرير أثناء املناقشة املوالية للمترشح
  احلسابات يف تونسمهام مراجع  .5-2-3

ت املهنية واليت تترجم مهمة الرقابة ألزم املشرع التونسي مراجع احلسابات بالعديد من الواجبا
تعرضه  املراجعأن كل خمالفة من طرف واملوكلة إليه، ولقد حدد القانون بصفة دقيقة املهام املوكلة له، 

  :وميكن أن نلخص مهام مراجع احلسابات وفقا للتشريع التونسي يف اآليت. للمسؤولية
 املهام الدائمة  .5-2-3-1

 (régularité)ونزاهة  (sincérité)جع تتضمن التحقق من سالمة إن املهمة األساسية للمرا

احلسابات وفقا للقانون املتعلق بالنظام احملاسيب للمؤسسات، وبالتايل فهو مدعو إلعطاء رأي حول مسك 
من خالل املصادقة على احلسابات السنوية أو املصادقة املتضمنة  ذلك يتحقق، وجتماعيةاحلسابات اإل

 . 2ملصادقة، والذي سوف يقدم لإلقرار من طرف املسامهني يف اجلمعية العامة العاديةأو رفض ا لتحفظ
املتعلق بتدعيم سالمة العالقات املالية،  2005لسنة  96وقد أصبح منذ صدور القانون رقم 

وذلك  ،احلسابات جمربا على موافاة البنك املركزي بنسخة من كل تقرير يوجهه للجمعية العامة مراقب
شركات املسامهة العامة، الشركات امللزمة بإعداد قوائم مالية جممعة، : بة للشركات التاليةبالنس

                                                           
  .22، مصدر سابق، املادة 1995 لسنة 2604األمر رقم  1

2  Khelifa KHARROUBI, Droit des sociétés commerciales, Volume 01, MIP, Tunis, 2008, p. 185. 
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لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراا  (leurs engagements)والشركات اليت تتجاوز جممل تعهداا 
 اجعإن مرومنه ف، ∗مبلغا حيدد مبقتضى أمر (l’encours de leurs émissions obligataires)الرقاعية 

احلسابات ملزم بتحرير تقرير سنوي يتضمن ما الحظه واستنتجه خبصوص كيفية مسك احملاسبة ومدى 
  :1احترامها للمبادئ احملاسبية األساسية وهي

  مبدأ الصورة األمينة والوفية عن الوضع املايل واالقتصادي للشركة؛ -
عتبـارات  ة واحلقيقية على كل اإلعتبارات الواقعيأي ترجيح اإل: مبدأ تقدمي اجلوهر على الشكل -

 قتصادية؛بتعاد عن احلقيقة اإلالشكلية مبا فيها القواعد القانونية اليت يؤدي تطبيقها إىل اإل
 .مبدأ عدم تغيري طرق عرض املعلومة احملاسبية -

لتزامات وقد أضاف القانون املتعلق بتدعيم سالمة العالقات املالية مهاما إضافية عالوة على اإل
  :2احلسابات وهي ملراجعونية القان
إعالم هيئة السوق املالية بكل أمر من شأنه أن يشكل خطرا على مصاحل الشـركة أو حـاملي    -

  أوراقها املالية فور علمه به؛
 .موافاة هيئة السوق املالية بنسخة من كل تقرير يوجهه للجمعية العامة وذلك يف نفس الوقت -

يف مادته  ∗∗تعلق مبجلة مؤسسات التوظيف اجلماعيامل 2001لسنة  83 رقمكما أضاف القانون 
احلسابات تتمثل يف تقدمي تقرير هليئة السوق املالية خالل الستة أشهر املوالية  ملراجعمهمة إضافية ) 51(

  .خلتم كل سنة مالية تقريرا عن املراقبة اليت قاموا ا
  املهام اخلاصة والظرفية .5-2-3-2

احلسابات مبهام خاصة أو ظرفية، كالتدقيق يف  جعني تكليف مراميكن للجمعية العامة للمسامه
 :عملية معينة بذاا أو حترير تقرير مبناسبة النظر يف مشروع قرار معني، ونذكر على اخلصوص

 ،التدقيق فيما يتعلق مبدى جناعة نظام الرقابة الداخلية يف الشركة -
-  ا أثناء تأدية مهامهإعالم النيابة العامة باجلرائم اليت يبلغه العلم. 

                                                           
مكرر من  256رابعا و 13ثالثا و 13ومكرر  13و 13 املتعلق بتطبيق أحكام املواد 06/06/2006 املؤرخ يف 1546حددت املادة الرابعة من األمر  ∗

 .مخسة مليون دينار تونسي: املبلغ املذكور بـجملة الشركات التجارية، 
  .771ص، صدر سابقممركز الدراسات القانونية والقضائية،  1
 117للقانون  )سادسا( 03 ادةامل ، تضيف08 ، املادةيتعلق بتدعيم سالمة العالقات املالية، 18/10/2005 مؤرخ يف 2005 لسنة 96 رقمالقانون  2

 .املتعلق بإعادة تنظيم السوق املالية 1994لسنة 
 :حسب املادة األوىل من الة املذكورة، تعترب مؤسسات توظيف مجاعي ∗∗

للتوظيف يف مؤسسات التوظيف اجلماعي يف األوراق املالية اليت تتكون من شركات اإلستثمار ذات رأس املال املتغري والصناديق املشتركة  - 
  األوراق املالية؛

 .الصناديق املشتركة للديون -
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قتصـادية  املتعلق بإنقاذ املؤسسات اليت متر بصعوبات إ 1995لسنة  34كما أوجب القانون رقم  -
احلسابات اإلشعار ببوادر الصعوبات اإلقتصادية اليت تظهر على املؤسسة بغية إنقاذها  على مراجع

فسار مسير املؤسسة حول هذا يف الوقت الالزم ومنع املزيد من التدهور يف حالتها، وذلك بعد است
 .  1التطور السليب وما يعتزم القيام به للخروج من الوضع الصعب الذي متر به

  :احلسابات أن حيرر فيها تقريرا حبكم القانون نذكر ما يلي جعومن املسائل اليت جيب على مرا
 الرفع من رأس املال؛ -
  ائها أو حتويلها إىل أسهم؛شراء حصص األرباح أو التأسيس من قبل الشركة بغاية إلغ -
 اإلندماج؛ -
 .إخل... العقود املربمة بني الشركة ومسيريها  -

احلسابات تبقى مهمة مراقبة احملاسبة باألساس،  مراجعونشري إىل نقطة مهمة جدا وهي أن مهمة 
فإنه ال حيق له التدخل يف التسيري والتصرف داخل الشركة مهما كانت الظروف، وهي مهمة قانونيـة  

  .احلسابات ملزما أثناء تأدية مهمته بتوفري الوسائل دون النتائج مراجعات مصلحة عامة، ويبقى ذ
  تعيني وإاء مهام املراجع يف الشركات .5-2-4

مهمة املراجعة يف ميكنهم ممارسة الذين  احلسابات جعيمن مرافئتني  لقد ميز املشرع التونسي بني
رسمني جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني، وفئة املختصني يف احملاسبة وهم مها فئة اخلرباء احملاسبني املتونس و
 ،ونظرا لإلختالفات املوجودة بني الفئتني. ن جبدول جممع احملاسبني يف قائمة املختصني يف احملاسبةواملرسم

  .احلسابات يف الشركات جعتعيني وصفة مراليز عدة حاالت من
  الشركات يف احلسابات جعمراتعيني . 5-2-4-1

من جملة الشركات التجارية، جيب أن تعين اجللسة العامة للمسامهني ) 260(وفقا ألحكام املادة 
مكرر من ) 13(للحسابات ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مع مراعاة أحكام الفصل  أكثرأو  مراجعا

عدم التعيني أو إذا تعذّر  من نفس الة على أنه يف حالة) 261(وتنص املادة  .جملة الشركات التجارية
على املراجع القيام مبهامه أو امتنع عن أدائها، فإنه جيب تعيينه أو تعويضه مبوجب قرار من القاضي 

   .اإلستعجايل باحملكمة اليت يوجد ا مقر الشركة بناء على طلب من كل من يهمه األمر

                                                           
 .773صنفس املصدر السابق،  1
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إىل جملس إدارة شركة  يف مؤسسات التوظيف اجلماعي يعود املراجعونشري إىل أن تعيني 
اإلستثمار أو هيئة اإلدارة اجلماعية يف شركات اإلستثمار ذات الرأس مال املتغري، ولس إدارة املتصرف 

  .1لصندوق املشترك للديونوا ،وراق املاليةأو هيئة اإلدارة اجلماعية بالنسبة للصندوق املشترك يف األ
سابات، حيث أجرب كل الشركات التجارية احل مراجعوقد فصل املشرع التونسي يف أمر تعيني 

  :، ولكن ميكن أن تعفى بعض الشركات ماعدا شركات املسامهة يف احلاالت التاليةمراجععلى تعيني 
  ؛بعنوان السنة احملاسبية األوىل من نشاطها -
ت دون املتعلقة مبجموع املوازنة ومبجموع اإليـرادا  ∗ من األرقام الدنيانيأو إذا مل تتوفر فيها إثن -

  ؛اعتبار األداءات ومبتوسط عدد العمال
 . من األرقام الدنيانيإثن املراجعأو إذا مل تعد تتوفر فيها خالل السنتني األخريتني من وكالة  -

األرقام الدنيا  ∗∗كيفية حساب 2006لسنة  1546املادة السابعة من األمر رقم وقد بينت 
   .املذكورة أعاله

احلسابات الذي ينبغي تعيينه،  جعاملشرع التونسي فصل يف صفة مرافإن  ،وبعد حسم أمر التعيني
حيث جيب تعيينه من بني اخلرباء احملاسبني املرسمني جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني إذا توفرت الشركة على 

سط املتعلقة مبجموع املوازنة ومبجموع اإليرادات دون اعتبار األداءات ومبتو ∗∗∗إثنني من األرقام الدنيا

                                                           
، 59، يتعلق بإصدار جملة مؤسسات التوظيف اجلماعي، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 24/07/2001مؤرخ يف  83القانون رقم  1

 .2008مهورية التونسية، ، منشورات املطبعة الرمسية للج46و 20، 08، املواد 2001
مكرر من  256ورابعا  13وثالثا  13ومكرر  13و 13املتعلق بتطبيق أحكام املواد  2006لسنة  1546األرقام الدنيا حسب املادة األوىل من األمر  ∗

  : جملة الشركات التجارية، هي
  مائة ألف دينار تونسي،: جمموع املوازنة -
 ثالمثائة ألف دينار تونسي،: اآلداءاتجمموع اإليرادات دون اعتبار  -
  .عشر عمال: متوسط عدد العمال -

اموع اإلمجايل للموازنة مع إضافة اإلستهالكات واملدخرات وقيمة التجهيزات واملعدات والعقارات موضوع عمليات إجيار  :جمموع املوازنة -  ∗∗
  .التجاريمايل حسب القيمة املدونة يف العقد دون اعتبار الفوائض املالية واهلامش 

  .ودون اعتبار تغيري املخزون اآلداءاتجمموع اإليرادات دون اعتبار  :اآلداءاتجمموع اإليرادات دون اعتبار  -
املعدل بني عدد العمال يف بداية السنة احملاسبية ويف آخرها مع اعتبار العمال الظرفيني بتحويل أيام عملهم بعنوان تلك  :متوسط عدد العمال -

 .يوازيها مبواطن شغل قارةالسنة إىل ما 
مكرر  256ورابعا  13وثالثا  13ومكرر  13و 13املتعلق بتطبيق أحكام املواد  2006لسنة  1546األرقام الدنيا حسب املادة الثانية من األمر  ∗∗∗

  :  من جملة الشركات التجارية، هي
  مليون ومخسمائة ألف دينار تونسي،: جمموع املوازنة -
 مليونا دينار تونسي،: اآلداءاتاعتبار  جمموع اإليرادات دون -
 .ثالثون عامال: متوسط عدد العمال -
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احلسابات سواء  اجعاألرقام فهي حرة يف تعيني مر إثنني من هذهوإذا مل تتوفر الشركة على . عدد العمال
  . من بني اخلرباء احملاسبني أو من بني املختصني يف احملاسبة املرسمني جبدول جممع احملاسبني

ات من بني احلساب اجعوقد أجرب املشرع التونسي بعض األنواع من الشركات على تعيني مر
  :وهي كالتايل ،اخلرباء احملاسبني املرسمني جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني

 املؤسسات العمومية؛ -
 مؤسسات القرض؛و مؤسسات التوظيف اجلماعي -
 املؤسسات املدرجة ببورصة القيم؛ -
 .مراكز املصلحة العامة اإلقتصادية -

على ) 25(يف مادته  2005لسنة  94م القانون رق ألزمهاقد ف ،لتعاونيات الفالحيةأما بالنسبة ل
تعيني مراقب حسابات مسجل يئة اخلرباء احملاسبني أو خمتص يف احملاسبة مسجل مبجمع احملاسبني، 

  .1عندما يفوق جمموع موازنتها أو مبلغ رأس ماهلا مبالغ حتدد بقرار من وزير املالية ووزير الفالحة
الدافع الذي جعل املشرع التونسي يوكل مهمة  عن ∗ويتساءل يف هذا الصدد اخلبري رشيد متر

املراجعة إىل أشخاص ذوي مستويات تقنية خمتلفة، فإذا كان األمر يتعلق بقلة عدد اخلرباء احملاسبني فإن 
  .منهم من يبحث عن عمل، وإذا اعترب أن الشركات الصغرى سهلة الرقابة فالواقع يثبت غري ذلك

كات، فقد أضاف القانون املتعلق بتدعيم سالمة حسابات الشر جعةومن أجل تدعيم مرا
لة الشركات التجارية، حيث أجرب بعض الشركات على تعيني ) ثالثا 13(العالقات املالية املادة 

  :إثنني أو أكثر للحسابات من اخلرباء احملاسبني وهي جعنيمرا
  مؤسسات القرض ذات املسامهة العامة وشركات التأمني متعددة اإلختصاصات؛ -
الشركات امللزمة بإعداد قوائم مالية جممعة إذا جتاوز جمموع موازنتها بعنوان احلسـابات امعـة    -

 يتم حتديده مبقتضى أمر؛ ∗∗مبلغا
يتم  ∗∗∗مبلغا الشركات اليت تتجاوز جممل تعهداا لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراا الرقاعية  -

 .حتديده بأمر

                                                           
 .رشيد متر، مرجع سابق 1
 .خبري حماسب وأمني عام سابق هليئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية ∗

 256ورابعا  13وثالثا  13ومكرر  13و 13 املتعلق بتطبيق أحكام املواد 2006لسنة  1546حسب املادة الثانية من األمر حيدد املبلغ املذكور  ∗∗
  .مائة مليون دينار تونسي: بـمكرر من جملة الشركات التجارية، 

 256ورابعا  13وثالثا  13ومكرر  13و 13املتعلق بتطبيق أحكام املواد  2006لسنة  1546حسب املادة الثانية من األمر حيدد املبلغ املذكور  ∗∗∗
 .مخسة مليون دينار تونسي: بـرية، مكرر من جملة الشركات التجا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
206 

يكونوا مرتبطني بأي عالقة شراكة أو مبعامالت أخرى مهما  ويشترط يف هؤالء املراجعني أن ال
وأن حيددوا شروط وطرق إعداد تقاريرهم  ،كان نوعها من شأا أن حتد من اإلستقاللية فيما بينهم

  .راجعةاعتمادا على مبدأ املواجهة يف امل
ات وللحفاظ على استقاللية املراجع، فقد تناول املشرع التونسي من خالل جملة الشرك

  :1التجارية االشخاص الذين ال ميكن تعيينهم كمراجعي حسابات للشركة وهم
أعضاء جملس اإلدارة أو هيئة اإلدارة اجلماعية أو مقدمي احلصص العينية وأقارب هؤالء لغاية  -

  الدرجة الرابعة؛
األشخاص الذين يتقاضون بأي وجه من الوجوه مبوجب املهام اليت يقومون ا عدا مهمـة   -

حسابات أجرا أو مكافأة من أعضاء جملـس اإلدارة أو هيئـة اإلدارة اجلماعيـة أو    مراقب 
الشركة أو من أي مؤسسة متلك عشر رأس مال الشركة أو متلك الشركة على األقل عشـر  

 رأس ماهلا؛
األشخاص الذين حيجر عليهم تويل وظيفة عضو مبجلس اإلدارة أو هيئة اإلدارة اجلماعية أو  -

 فقدوا مؤهالم ملباشرة هذه املهام؛األشخاص الذين 
 .أزواج األشخاص املذكورين باملطتني األوىل والثانية أعاله -

وإذا توفر يف مراقب احلسابات اجلمع بني صفته كمراجع وإحدى الصفات املذكورة 
أعاله، فيجب عليه التخلي فورا عن مباشرة وظائفه وإعالم جملس اإلدارة أو هيئة اإلدارة اجلماعية 

  . يوما على األكثر من حدوث املانع 15لك خالل بذ
ومن خالل حاالت التنايف املذكورة أعاله، فإنه إذا كان املراجع أو أقاربه من بني املسيرين   

أو القائمني باإلدارة يفرغ مهمة مراجع احلسابات من مضموا ويفقدها جدواها واستقالهلا، 
كما أن الصبغة غري املباشرة . ء اإلدارة واملراجعوميكن تفسري ذلك بتضارب املصاحل بني أعضا

للصالت القائمة بني مراجع احلسابات والشركة اليت يراقبها أو مسيريها قد يثري شكوكا هلا ما 
يربرها حول حياده واستقالله عرب منعه من مراجعة حسابات شركة له معها صالت متينة ولو 

صفات أخالقية ويمنعون من ممارسة بعض املهام  كما أن من ال تتوفر فيهم. كانت غري مباشرة
  . اإلدارية، فإنه بطبيعة احلال ال ميكنهم القيام مبهام املراجعة اليت تقوم أصال على اإلئتمان والثقة

                                                           
 .784 ص، 262مركز الدراسات القانونية والقضائية، جملة الشركات التجارية، مرجع سابق، املادة  1
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 احلسابات يف شركة بصفة متتالية، مراجعأما فيما خيص عدد الوكاالت اليت ميكن أن يقوم ا 
معني من الوكاالت إال أنه حدد الوكالة بثالث سنوات قابلة للتجديد  فإن املشرع التونسي مل حيدد عدد

املتعلق بتدعيم سالمة العالقات املالية أسس منطا  2005لسنة  96دون حدود، ولكن صدور القانون رقم 
 جعجديدا مل تعهده املؤسسة من قبل وهو مبدأ التداول على املهمة واملتمثل يف ضرورة تغيري مرا

  :لخص هذه احلاالت كما يلياحلسابات، ون
إذا كانت الشركة ال تتوفر على إثنني من األرقام الدنيا املذكورة أعاله، فإن الوكالة حمددة بـثالث   •

  .سنوات قابلة للتجديد دون حدود
حسابات مـن بـني    جعإذا كانت الشركة تتوفر على إثنني من األرقام الدنيا أي ملزمة بتعيني مرا •

 :1ز كذلك بني حالتنياملشرع مي اخلرباء احملاسبني، فإن
أي  ،إذا كان اخلبري احملاسب شخصا طبيعيا، فإن عدد الوكاالت املتتالية ال ميكن أن يتجاوز ثالثة -

 ؛سنوات على األكثر تسع
احلسابات شركة خربة حماسبية، فإن عدد الوكاالت املتتالية ال ميكن أن يتجـاوز   جعإذا كان مرا -

خرباء حماسبني مرسمني جبـدول   ةن تضم الشركة على األقل ثالثوكاالت متتالية بشرط أ مخس
احلسابات وفريق العمل التابع له على األقل مرة  جعةهيئة اخلرباء احملاسبني وتغيري املسؤول عن مرا

 .كل ثالث وكاالت
فإا حددت املهمة بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحـدة   ،أما بالنسبة للتعاونيات الفالحية

أي وكالتني، بغض النظر عن نوعية مراجع احلسابات سواء كان من بني اخلرباء احملاسبني أو من بني  فقط
  .املختصني يف احملاسبة

، إال أن هذا 2005ونشري إىل أن قاعدة التداول على املهمة وعلى الرغم من صدور القانون سنة 
عدد الوكاالت السابقة اليت قام ـا  بغض النظر على  2009لى تطبيقها إبتداء من جانفي خري نص عاأل

 .احلسابات مراجع
  يف الشركات مراجع احلسابات إاء مهام .5-2-4-2

من جملة الشركات التجارية على أنه ال ميكن للجمعية العامـة أن تعـزل   ) 260(نصت املادة 
  . ستهم ملهامهماحلسابات قبل اية مدة تعيينهم إال إذا ثبت ارتكام خطأ فادحا أثناء ممار جعيمرا

  

                                                           
 2005لسنة  96أضيفت مبقتضى القانون عدد  مكرر من جملة الشركات التجارية 13 ادةاملمركز الدراسات القانونية والقضائية، مصدر سابق،  1

 .85 ، ص18/10/2005 يفاملؤرخ 
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مراقب احلسابات، ولكن هذا  عزل ولقد تناولت جملة الشركات التجارية إمكانية إاء مهام أو
  :1العزل أو اإلعفاء يكون من طرف القاضي االستعجايل وبسبب مشروع، وذلك بطلب من

  النيابة العامة؛ -
 جملس اإلدارة؛ -
 على األقل؛ من رأس مال الشركة % 15مساهم أو عدة مسامهني ميلكون  -
 . هيئة سوق املال بالنسبة لشركات املسامهة العامة -

جـع فهم من أن تكريس العزل القضائي واستبعاد العزل من طرف الشركة، أن مهمة مراوقد ي 
  . احلسابات ذات مصلحة عامة، وأن هذه القاعدة ضمان جوهري الستقاللية املراجع

  :2جملة الشركات التجارية يتمثل يف أمرين مها من) 264(والسبب املشروع الذي تناولته املادة 
  إما أن يثبت الطالب وجود إخالل باملهام، سواء كان بالتخلف عن القيام بواجبات الرقابة؛ -
 .أو القيام ا بشكل خمالف للقوانني والتشريعات -

ستعجايل ليس له أن يغوص يف جوهر ويفترض أن يكون اإلخالل واضحا وجليا ألن القاضي اإل
احلسابات املعزول مـن  جع أعاله على أنه يتم تعويض مرا) 264(وتنص الفقرة الثانية من املادة مور، األ

  .ستعجاالتقبل اجللسة العامة وعند االقتضاء من قاضي اإل
   تونساملراجع يف  أتعاب .5-2-5

 صدرحيث حيصل املراجع يف تونس على مقابل أتعابه وفق سلم أتعاب صادر عن وزارة املالية، 
، هذا األخري 2003بسلم آخر إستمر العمل به إىل غاية فيفري  1995دل سنة ، مث ع1984أول سلم سنة 

، ولكن مع اإلشارة إىل أن هذا القرار  2003عدل يف ظرف عدة أشهر خالل نفس السنة أي يف سبتمرب 
قة دفع األتعاب، وإمنا عدل األخري مل يغير يف طريقة احلساب أو نطاق تطبيقه أو املعنيني بتطبيقه أو طري

  :3ويطبق جدول األتعاب هذا على. فقط يف جدول األتعاب والذي يتم العمل به إىل حد اآلن
كل مهمات املراجعة التعاقدية طبقا لإلتفاقيات املربمة بعد نشر القرار املتعلق جبدول أتعاب مراقيب  -

  ؛2003احلسابات يف فيفري 
 ؛2002جانفي  01لتعاقدية املتعلقة بالسنوات املالية ابتداء من كل مهمات املراجعة القانونية وا -
 .2003كل مهمات املراجعة القانونية اليت تلي تاريخ نشر القرار املتعلق جبدول األتعاب يف فيفري  -

                                                           
  .792، ص 264مركز الدراسات القانونية والقضائية، مصدر سابق، املادة  1
 .793نفس املصدر السابق، ص 2

3 Arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 28/02/2003, portant du 
barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprise de Tunisie, journal officiel de la république 
tunisienne, n° 17 , 2003, article 09. 
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ونشري إىل أن سلم األتعاب هذا يطبق على كل مهام املراجعة القانونية والتعاقدية للشركات 
ستوجب القيام بالنسبة لكل سنة مالية بالتزامات العناية املهنية ومعايري املراجعة املقيمة بتونس فقط، وي

الدولية املتعارف عليها ومعايري املراجعة احملددة من طرف هيئة اخلرباء احملاسبني واملعتمدة من طرف 
  : 1اييس التاليةاخلاص بأتعاب مراقيب احلسابات، مت حتديد املق ∗ولتطبيق اجلدول .الوزير املكلف باملالية

حتياطيـة والقـيم   دون خصم االستهالكات واألموال االوهو اموع اخلام  :جمموع املوازنة اخلام •
املعدومة، غري أنه ال ميكن اعتبار اخلسائر املسجلة خالل السنوات السابقة وذلك يف حدود األمـوال  

  .الذاتية عندما تكون قد مشلت تلك اخلسائر عملية مراجعة احلسابات
 .ويشمل مجيع املعاليم املوظفة عليه مع زيادة املنح اليت تكتسي طابع رقم معامالت :جمموع النواتج •
إن العدد الذي يقع اعتباره يتركب من املعدل بني عدد العاملني يف بدايـة السـنة    :جمموع العاملني •

 .ىل مواطن شغل قارةواية السنة، مع األخذ بعني اإلعتبار العاملني املؤقتني بتحويل أيام عملهم إ
  : ويتم حساب مبلغ األتعاب باملعادلة التالية

املبلغ + املبلغ املقابل ملقياس جمموع النواتج + املبلغ املقابل ملقياس جمموع املوازنة اخلام = مبلغ األتعاب 
 .املقابل ملقياس جمموع العاملني

  : املعادلة التاليةويتم حساب املبلغ املقابل لكل مقياس من اجلدول اخلاص به وفق 
 .األتعاب املقابلة للشرحية+ احلد األعلى ألتعاب الشرحية الدنيا = املبلغ املقابل للمقياس 

اتفـاق  احلسابات عن مهامه العادية، فإا تتم بناء على  مراجعأما فيما خيص طريقة دفع أتعاب 
  :2ما يليجيب تسديد أتعابه كاحلسابات وزبونه، ولكن يف حالة عدم اإلتفاق فإنه  مراجعمشترك بني 

  عند بداية األعمال؛ 20% -
  نتهاء األعمال األولية؛ابعد  30% -
  نتهاء األعمال؛اعند  30% -
 .على األكثر بعد تسليم التقارير اشهر 20% -

كلم  25سندت مهمة مراجعة احلسابات ملراجع تستوجبه التنقل ملسافة تفوق نشري إىل أنه إذا أُ
  :3دفع له زيادة عن أتعابه احملسوبة وفقا جلدول األتعابت ه، فإنمن مقر مكتبه املهين

- موعـة  تعويض عن مصاريف التنقل تحسب على أساس التعريفة الكيلومترية من الصنف أو ا
  املتوسطة املعمول ا من طرف املؤسسات املختصة يف كراء السيارات؛ 

                                                           
 ).1-5( أنظر امللحق رقم ∗

1 Ibid, article 05. 
2 Ibid, article 08. 
3 Ibid, article 07. 
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 .جنوم ثالثالسياحية من صنف مصاريف اإليواء على أساس التعريفات املعمول ا باحملالت  -
   تونسمسؤوليات املراجع يف  .5-2-6

: يتحمل مراجع احلسابات يف تونس مبناسبة ممارسته ملهامه ثالثة أنواع من املسـؤولية وهـي  
  .مسؤولية مدنية جتاه العمالء والغري، مسؤولية جزائية ومسؤولية انضباطية

  تونس احلسابات يف ملراجعاملسؤولية املدنية . 5-2-6-1
احلسابات ختضع لقواعد القانون العام، حيث أنه مسؤوال مدنيا جتاه  ملراجعإن املسؤولية املدنية 

  .1الشركة أو الغري عن األخطاء اليت يرتكبها أثناء تأدية مهامه وينجر عنها أضرار
نتائج، فإنه ملزم بتوفري الوسائل دون ال ةقانوني مراجعةاحلسابات أثناء تأدية مهمة  راجعولكن م

إذا كان يف مهمة  ، يف حني أنهأي أن تصرفه يقارن بالعناية الالزمة اليت جيب أن يبذهلا يف أداء مهمته
مسؤوال  املراجعويعترب  .2هنا ملزم بتوفري النتائج حسب العقد الذي يربطه بالشركة فهو) تعاقدية(خاصة 

  .3ة من طرف مساعديهمسؤولية مدنية شخصية عن األضرار النامجة عن األخطاء املرتكب
يكون مراقبو احلسابات مسؤولني جتاه ": أنه من جملة الشركات التجارية على )272(تنص املادة 

 ،الشركة والغري عن النتائج الضارة النامجة عن األخطاء أو اإلمهال املرتكب من قبلهم أثناء تأدية مهامهم
اء جملس اإلدارة أو أعضاء هيئة اإلدارة وال يكونون مسؤولني مدنيا عن اجلرائم اليت يرتكبها أعض

  .4"اجلماعية، إال إذا مل يكشفوا عنها يف تقريرهم للجلسة العامة بعد علمهم ا
  احلسابات ملراجعالنطاق املوضوعي للمسؤولية املدنية : أوال

عن  مل يهتم املشرع التونسي يف جملة الشركات التجارية بتحديد طبيعة املسؤولية املدنية املترتبة
  :التمييز بني فرضيتني مها كن، وبالرجوع إىل القواعد العامة فإنه مياملراجعاألخطاء اليت ميكن أن يرتكبها 

 :ا بالشركة أو باملسامهنيرإذا أحلق اخلطأ ضر -1
احلسابات يف الشركات من قبل اجلمعية العامة للمسامهني بغرض تدقيق  راجعيتم تعيني م

 راجعوملصلحتهم، وبالتايل ميكن أن نصنف العالقة بني املسامهني وم حسابات الشركة حلساب املسامهني
احلسابات بأا عالقة تعاقدية يتمثل موضوعها يف إسداء خدمة مبقابل، أي ميكن أن يعد وكيال مأجورا 

احلسابات إذا ثبت ارتكابه خطأ  راجعمن خالل هذه العالقة التعاقدية وجبت مساءلة مو .ومهنيا حمترفا
 ،ام مبهامه ووجود ضرر حلق بالشركة كشخصية معنوية أو باملسامهني كأفراد أو جمموعاتيف القي

                                                           
1 Habib DAHDOUH et Christiane LABESTIE DAHDOUH, Droit commerciale: entreprises sociétaires, tome 1, 
les éditions I.H.E. Tunis, 2003, p. 360. 
2 Khelifa KHARROUBI, op.cit, p. 191. 
3 Idem. 

  .834 ، صمصدر سابق مركز الدراسات القانونية والقضائية، 4
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احلسابات حىت عن اخلطأ التافه واليسري بصفته  راجعساءل مكما ي .ويكون التعويض على قدر الضرر
  .1من جملة اإللتزامات والعقود) 1131(وفقا ألحكام املادة  كمهين حمترف ووكيل مأجور

 :اخلطأ املرتكب ضررا بالغريإذا أحلق  -2
احلسابات له أمهية بالغة من طرف الغري أصحاب املصلحة مع الشـركة الـيت    مراجعإن تقرير 

احلسابات خطأ فإنه ميكن أن ينجم عنه ضررا للغري تترتـب عنـه    راجعيراقبها، وبالتايل إن ارتكب م
ها لتقدمي طلب قرض إىل مؤسسة بنكية مسؤولية جتاههم، كأن يؤيد حماسبة يعلم أا مغلوطة ومت اعتماد

  . أو مالية كمؤسسة إجيار مايل وغريها
من  )82(وقد تكون هذه املسؤولية مترتبة عن خطأ عمدي وبالتايل تترتب عليه أحكام املادة 

نفس من  )83(لتزامات والعقود، وقد تكون عن خطأ غري عمدي فتترتب عليه أحكام املادة جملة اإل
خيتلف التعويض عن الضرر حسب نوع اخلطأ إذا كان عمديا أو غري عمديوبالتايل ،2لةا .  

  احلسابات ملراجعالنطاق الشخصي للمسؤولية املدنية : ثانيا
احلسابات سواء كان شخصا طبيعيا أو  راجعلتزامات والعقود، فإن مجملة اإل وفقا ألحكام

  .3معنويا فهو مسؤول مدنيا عن أخطاء مساعديه
مسؤولية مدنية عن اجلرائم اليت يرتكبها أعضاء جملس اإلدارة أو أعضاء هيئة ويكون مسؤوال 

 .4اإلدارة اجلماعية واليت يعلم ا خالل مباشرة مهمته ومل يكشف عنها يف تقريره للجمعية العامة
احلسابات يشترط فيها العلم  راجعرتب املسؤولية املدنية ملوبالتايل ميكن القول يف هذه احلالة، أن ت

باجلرائم وتعمد الكتمان وعدم الكشف عنها، مما يترتب عنه التعويض للشركة والشركاء تضامنا مع 
  .املسريين عن األضرار النامجة عن أخطاء التصرف ذات الطابع اجلزائي اليت مل يكشف عنها

  احلسابات يف تونس ملراجعإنقضاء املسؤولية املدنية : ثالثا
احلسابات وفق التشريع التونسي  راجعاليت ميكن أن ترفع على ماملدنية تنقضي دعاوي املسؤولية 

ز املشرع هنا بني دعاوي من تاريخ الكشف عن الفعل الضار، حيث مل ميي بتداًءإمبرور ثالث سنوات 
  .5املسؤولية التعاقدية ودعاوي املسؤولية التقصريية

                                                           
قيام مبا وكل عليه بغاية االعتناء والتثبت، وهو مسؤول باخلسارة على الوكيل ال: " على ما يلي من جملة االلتزامات والعقود 1131املادة تنص  1

 ..."الت الناشئة ملوكله عن تقصريه كما لو خالف وكالته اختيارا أو خالف اإلرشادات احملددة الصادرة له من موكله أو قصر فنيا أعتيد يف املعام
  .836، 835 صسابق،  صدر، ممركز الدراسات القانونية والقضائية  2
 .209، 55 ، ص1129و 245املادتني ، 2010منشورات املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية،  جملة االلتزامات والعقود، 3
  .834 ، ص272 سابق، املادة صدر، ممركز الدراسات القانونية والقضائية 4
 .837سابق، ص ال صدرنفس امل 5
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احلسابات إال يف حالة  راجعملاملدنية من خالل ما سبق، ميكن القول أنه ال تترتب املسؤولية 
  :وجود األركان الثالثة التالية مع بعضها

  احلسابات؛ راجعحدوث خطأ أثناء تأدية املهمة من طرف م -
 احلسابات؛ راجعاملسؤولية مل حيملحتمل ضرر من طرف  -
 .املرتكب وجود عالقة سببية بني الضرر املتحمل واخلطأ -

  :ية املدنية نذكر ما يليومن بني األخطاء اليت تترتب عليها املسؤول
  ؛الغياب الفعلي للتحقيق يف احلسابات -
 ؛لعامغياب التقرير وباخلصوص التقرير ا -
 ؛نقص الرقابات -
 .إخل...غياب التحقق من صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة -

  احلسابات يف تونس ملراجع املسؤولية اجلزائية .5-2-6-2
  :1أركان رئيسية وهي ثالثةاحلسابات إال بتوفر  راجعاجلزائية ملديث عن املسؤولية ال ميكن احل

ال ميكـن  : "للجمهورية التونسية أنه 2حيث تنص املادة األوىل من قانون العقوبات :الركن القانوين •
مـن جملـة    )271(فـإن املـادة    ،احلسابات راجعويف حالة م ".معاقبة أحد إال بوجود نص قانوين

  .راجعلملالقاعدة القانونية اليت يرتكز عليها لوصف املسؤولية اجلزائية الشركات التجارية تعترب 
  .هذا الركن ميكن أن يرتكز على عمل قد أجنز فعال :الركن املادي •
  .يرتكز هذا الركن على اخلطأ الذي ميكن أن حيدث عمدا وبشكل مفترض: الركن األخالقي •

ظم ملهنة اخلرباء احملاسبني أن املمارسة غري املن 108 رقم ويعترب التشريع التونسي السيما القانون
القانونية ملهمة اخلبري احملاسب أو مراقب احلسابات أو استعمال هذه األلقاب أو التسميات اخلاصة 
بشركات اخلربة احملاسبية أو حمافظي احلسابات أو غريها من الشهادات اليت من شأا أن ختلق تشابه أو 

) 159(نحة يعاقب عليها وفق أحكام القانون اجلنائي يف املادة يكون ج ،غموض يف تلك األلقاب
  .دت 240بصرف النظر عن العقوبات التأديبية، أي بالسجن عامني وغرامة مالية قدرها 

ن أن األفعال املشمولة بالتجرمي من فإنه يتبي ،من جملة الشركات التجارية )271(من خالل املادة 
  :نلخصها يف اآليت ترتب عليها مسؤولية جزائية هي ثالثة أفعالاحلسابات، وبالتايل ت مراجعطرف 

  

                                                           
1 Rachid TMAR ET Fathi MIMOUNI, les aspects juridiques et techniques de commissariat aux comptes, 
journées annuelles des experts comptables stagiaires, Tunis, 2004.  

 .07، املادة األوىل، ص 2010 الة اجلزائية، منشورات املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية، 2
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  تأييد أو إعطاء معلومات كاذبة عن حالة الشركة: أوال
احلسابات يف التشريع التونسي احلايل يف تدقيق احملاسبة املمسوكة من طرف  جعتتمثل مهمة مرا

ا، وبالتايل أقر املشرع التونسي مسيلة التجارية عقابا جزائيا ملراري الشركة وإعطاء رأي بشأجعيف ا 
أعوام  مخسةاحلسابات الذي يؤيد موازنة غري صحيحة أو كاذبة، وتتمثل العقوبة يف احلبس من عام إىل 

  .1دت، أو بإحدى هاتني العقوبتني 5.000دت إىل  1.200وبغرامة مالية من 
نص على أن العقوبة أعاله التوظيف اجلماعي ت مؤسساتمن قانون  )56(ونشري إىل أن املادة 

  .2تضاعف يف حالة تكرار اجلرم يف هيئة توظيف مجاعي
احلسـابات   مراجـع من جملة الشركات التجارية، فإن  )313(وبصفته كمراقب مبفهوم املادة 

دت يف كل مرة يعطي أو يؤيد وهو على علم معلومات  2.200دت و 120يتحمل غرامة تتراوح مابني 
 فضليةلشركة أو التنازل عن حق األابالتقارير املتعلقة بتخفيض أو رفع رأس مال كاذبة أو خاطئة تظهر 

التقرير على أساس وثائق خاطئة عـن   أُعدوإذا .  (droit préférentiel de souscription)كتتابيف اإل
طريق التدليس قصد حرمان املسامهني أو بعضهم من جزء من احلقوق اليت ميلكوا يف الشـركة، فـإن   

  .3خالف سيعاقب عالوة على الغرامة املالية بالسجن من سنة إىل مخس سنواتامل
دت كل مراجع حسابات ال يقـوم   10.000و  500كما يعاقب بغرامة مالية تتراوح بني 

  .4بالتبليغ وهو على علم عن الصعوبات االقتصادية اليت متر ا املؤسسة اليت يراقبها
بة على مراجع احلسابات مثل املسيرين أو أصحاب وقد أقر املشرع التونسي نفس العقو

املؤسسة الذين يقومون بالتصريح الكاذب أو إخفاء الديون ولو جزئيا أو يتعمدون افتعال أو 
استعمال وثائق من شأا أن تؤثر على انطالق إجراءات التسوية أو على برنامج إنقاذ املؤسسة اليت 

العقوبة املسلطة على من يعطل عمدا إجراءات تعاين من صعوبات إقتصادية، وكذلك نفس 
  .5التسوية القضائية يف أي طور من أطوارها

  
  

                                                           
  .837 ، ص271 ةسابق، املاد صدر، ممركز الدراسات القانونية والقضائية 1

2 Habib DAHDOUH et Christiane LABESTIE DAHDOUH, op.cit., p. 362. 
3 Khelifa KHARROUBI, op.cit, p. 192. 

، املتعلق 1999 لسنة 63 املنقح بالقانون رقم 1995 لسنة 34 يتعلق بتنقيح القانون رقم 29/12/2003المؤرخ في  2003 لسنة 79 القانون رقم 4
من  55تضيف فقرة ثانية للمادة  03، المادة 2003، 104 سات اليت متر بصعوبات إقتصادية، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عددبإنقاذ املؤس

 .1995 لسنة 34القانون 
بإنقاذ ، يتعلق  2003 لسنة 79 والقانون رقم 1999لسنة  63 املنقح بالقانون رقم 17/04/1995المؤرخ في  1995لسنة  34القانون رقم  5

 .55، المادة 1995، 33 املؤسسات اليت متر بصعوبات إقتصادية، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد
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 عدم إعالم وكيل اجلمهورية باجلرائم اليت يعلم ا أثناء تأدية مهمته: ثانيا
احلسابات يف حالـة علمـه جبـرائم     مراجعمن جملة الشركات التجارية أن  )271(تشري املادة 

أعوام  مخسةيعاقب بالسجن من عام إىل  ،يتخلف عن إعالم وكيل اجلمهورية بذلكرون ويرتكبها املسي
ويشترط هنا القصد  ،دت أو بإحدى هاتني العقوبتني 5.000دت و 1.200وبغرامة مالية تتراوح ما بني 

رين أو إذا أثبت وجود قوةيف عدم اإلبالغ، أي أنه يف حالة عدم علمه باجلرمية املرتكبة من طرف املسي 
  . من العقاب النجاةقاهرة منعته من إبالغ وكيل اجلمهورية، فإنه ميكنه 

الصادر  احلسابات تعلق بكشف املخالفات من طرف مراجعامل) 10(اعترب املعيار املهين رقم وقد   
لـيس   املراجـع دور قبل تبين املعايري الدولية للمراجعـة، أن  هيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية عن 
جسس على الشركة أو إحداث التوترات داخلها، حيث يفترض أن ال يقوم باإلعالم بـاإلخالالت  الت

كما دعا هذا املعيار اخلرباء احملاسبني إىل التحري . على مصداقية احملاسبة اكبري االبسيطة اليت ليس هلا تأثري
األفعال اليت يوجد ما يدل يف مدى توفر سوء النية لدى مرتكب اإلخالل، وبالتايل عدم اإلعالم إال عن 

  . 1على سوء نية مقصد فاعلها
 إفشاء السر املهين: ثالثا

احلسابات تنطبق عليه أحكـام   جعمن جملة الشركات التجارية على أن مرا )271(تنص املادة 
احلسابات حبكم مهنته هو مؤمتن على أسرار الشركة جعفمرا ،املتعلقة بإفشاء السر املهين ∗ةاجلزائي لةا 

   .دت 120مالية قدرها  بغرامةأشهر و ستة ةدملبالسجن أي يعاقب اليت يراقبها، 
احلسابات له احلق يف إعالم اجلمعية العامة للمسامهني باإلخالالت اليت يكتشفها أثناء  جعإذن مرا

عليه لع عمله، وإعالم وكيل اجلمهورية باجلرائم اليت يعلم ا، وال جيوز له إعالم أي شخص آخر مبا يطّ
إذا كان اخلطـأ  و .أثناء تأدية مهامه ماعدا حاالت دعوته ألداء الشهادة أمام احملكمة حول فعل إجرامي

احلسابات فإن املسؤولية اجلزائية تقع على املساعد، عكس املسـؤولية   مراجعمن طرف مساعد  امرتكب
  .ملساعداملراجع على الرغم من ارتكاب اخلطأ من طرف انية اليت تقع على عاتق املد

يف تونس واليت يترتب اليت قد يرتكبها مراجع احلسابات وفيما يلي جدول ملخص للمخالفات 
  :والعقوبة املقابلة هلاالذي يتناوهلا عليها مسؤولية جزائية مع النص القانوين 

  

                                                           
  .830، 829سابق، ص  صدر، ممركز الدراسات القانونية والقضائية 1
دت األطبـاء   120شهر وخبطية مالية قـدرها  أ 06يعاقب بالسجن مدته : "على أنه التونسية من الة اجلزائية 254الفقرة األوىل من املادة  تنص ∗

تـهم،  واجلراحني وغريهم من أعوان الصحة والصيادلة والقوابل وغريهم ممن هم مؤمتنون على األسرار اليت تودع عند نظرهم نظرا حلالتهم أو وظيف
  ."رخص هلم فيهاالذين يفشون هاته األسرار يف غري الصورة اليت أوجب عليهم القانون فيها بالقيام بالوشاية أو 
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  يف تونس احلسابات ملراجعئية زااملسؤولية اجل): 4- 5(اجلدول رقم 
 مراجعاملرتكبة من طرف  خالفةامل

 النص القانوين احلسابات
 العقوبــة

 الغرامة املالية سجنال

املمارسة غري القانونية ملهمة اخلبري 
احملاسب أو مراقب احلسابات أو 

استعمال هذه األلقاب أو التسميات 
اخلاصة بشركات اخلربة احملاسبية أو 

حمافظة احلسابات أو غريها من 
الشهادات اليت من شأا أن ختلق 

  .أو غموض يف تلك األلقابتشابه 

 من القانون 26 املادة - 
88-108.  
 لةامن  159 املادة - 

  اجلزائية

  دت 240   عامني

وهو على علم  تأييدأو  اءعطإ
معلومات كاذبة أو خاطئة تظهر 
بالتقارير املتعلقة بتخفيض أو رفع 
رأس املال االجتماعي للشركة أو 

  .كتتابالتنازل عن حق األولوية يف اإل

 جملة من 313 املادة
  الشركات التجارية

التدليس  حالة يف
تضاف عقوبة 

 01 من السجن
 سنوات 05 إىل
  املالية الغرامة إىل

 إىل 120 من
  دت 2.200

عدم التبليغ عن الصعوبات اإلقتصادية 
  . اليت متر ا املؤسسة

 34 القانون من 55 املادة
 املنقح 1995 لسنة

  2003-79 بالقانون

 03من شهر إىل 
  سنوات

 إىل 500 من
  دت 10.000

 جملة من 271 املادة  .يد موازنة غري صحيحة أو كاذبةتأي
 التجارية الشركات

 05 إىل عام من
 أعوام

 إىل 1.200 من
 دت 5.000

يد موازنة غري صحيحة أو تأيتكرار 
  كاذبة يف هيئة توظيف مجاعي

من قانون  56 املادة
  ت التوظيف اجلماعييآه

 10 إىل نيعام من
 أعوام

 إىل 2.400 من
 دت 10.000

عدم إعالم وكيل اجلمهورية باجلرائم 
 .اليت يعلم ا

 جملة من 271 املادة
 التجارية الشركات

   عام من
  أعوام 05 إىل

 إىل 1.200 نم
 دت 5.000

 جملة من 271 املادة -   السر املهينإفشاء 
  التجارية الشركات

 الة من 254 املادة - 
  اجلزائية

  .دت 120   رأشه 06

  .اعتمادا على النصوص القانونية املذكورة يف اجلدول الباحثمن إعداد : املصدر
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  احلسابات يف تونس نضباطية ملراجعاملسؤولية اال. 5-2-6-3
فإنه  ،احلسابات من بني اخلرباء احملاسبني املرسمني جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني مراجعإذا كان 

املتعلق بتحوير التشريع اخلاص مبهنة اخلرباء احملاسبني، أما  1988لسنة  108 رقم خيضع ألحكام القانون
إذا كان من بني املختصني يف احملاسبة املرسمني جبدول جممع احملاسبني بالبالد التونسية فإنه خيضع ألحكام 

  .املتعلق بتنظيم مهنة احملاسبني 2002لسنة  16 رقم القانون
ني يف تونس دائرة تأديبية مكلفة بتسليط العقوبات على مرتكيب أحدثت هيئة اخلرباء احملاسب
، ةيقيطبلتا هونصوص 108 رقم القانون خاصةاملعمول به  التشريعاملخالفات اخلاصة خبرق أحكام 

  :1والواجبات املهنية والنظام الداخلي للهيئة، وتتمثل العقوبات التأديبية حسب خطورة املخالفة فيما يلي
  ؛األمرإنذار املعين ب -
 ؛توبيخ كتايب موجه للمعين باألمر -
 ؛اإليقاف عن العمل ملدة تتراوح بني سنة ومخس سنوات -
 .الشطب من جدول اهليئة -

غرفة تأديبية امع  فقد أحدث ،جممع احملاسبني بالبالد التونسيةإذا كان املراجع مرمسا جبدول أما 
يم مهنة احملاسبني والنصوص املطبقة له، والقانون املتعلق بتنظ 16 رقم ملعاقبة املخالفني ألحكام القانون

  :2يف اآليتالتأديبية وتتمثل العقوبات اليت تصدرها الغرفة  ،الداخلي للمجمع وقانون الواجبات املهنية
  ؛اإلنذار -
 ؛التوبيخ -
 ؛اإليقاف عن املمارسة ملدة ال تتجاوز سنتني -
 ؛الشطب من قائمة املختصني يف احملاسبة -
 .معا الشطب من جدول -

 اجعفإن حق التتبع التأدييب ملر 2002لسنة  16 رقم من القانون )25(ونشري إىل أنه وفقا للمادة 
  .سنوات إذا تكونت منه جناية ةعشراحلسابات يسقط مبرور ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب اخلطأ، و

جممع احملاسبني  الحظ على العقوبات التأديبية سواء الصادرة عن هيئة اخلرباء احملاسبني أو عننو
الشـطب   ، مث التوبيخ، مث التوقيف املؤقت، وأخرياحيث تتراوح بني اإلنذار كأدىن عقوبة ،تصاعدية أا

  .املرتكبالنهائي من اجلدول كأقصى عقوبة، وبذلك تكون العقوبة تتناسب مع خطورة وجسامة اخلطأ 
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  اهليآت املهنية املنظمة ملهنة املراجعة يف تونس .5-3
نها، ع بثقةواهلياكل املن يف هذا اجلزء بالتفصيل اهليآت املنظمة ملهنة املراجعة يف تونس نتناول

هيئة اخلرباء بصفة رئيسية باإلضافة إىل مهامهما يف تنظيم مهنة املراجعة، حيث يقوم على تنظيمها 
سبة اليت توكل هلم الذي يضم املختصني يف احملا جممع احملاسبني بالبالد التونسية، وبدرجة أقل احملاسبني

  . مراجعة حسابات بعض األنواع من الشركات
  هيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية .5-3-1

 18املؤرخ يف  1988لسنة  108بالبالد التونسية مبوجب القانون رقم  احملاسبنيهيئة اخلرباء أنشئت 
، وقد عوضت هذه اهليئة هيئة اخلرباء واملتعلق بتحوير التشريع اخلاص مبهنة اخلرباء احملاسبني 1988أوت 

  .1982جوان  30املؤرخ يف  62احملاسبني ومراقيب احلسابات لدى الشركات املنشأة وفقا للقانون رقم 
وهي هيئة مهنية تتمتع بالشخصية املدنية وجتمع احملترفني املؤهلني ملمارسة مهنة خبري حماسب وفقـا  

مقره تـونس   وطين ، يقوم بإدارا جملس 1988لسنة  108 رقم لقانونللتشريع املعمول به يف تونس السيما ا
  .العاصمة، وختضع إلشراف وزارة املالية

  هيئة اخلرباء احملاسبني مهام  .5-3-1-1
تعمل هذه اهليئة على تنظيم مهنة اخلبري احملاسب ومراقب احلسابات يف البالد التونسية، ومن مهـام  

  :1هذه اهليئة ما يلي
  السري العادي ملهنة اخلرباء احملاسبني؛ السهر على -
   لتزامات اخلاصة باملهنة؛العمل على فرض احترام القواعد واإل -
 .الدفاع على شرف واستقالل املهنة -

  هيئة اخلرباء احملاسبني هياكل .5-3-1-2
  لهيئةالوطين للس ا: أوال

عضاء منتخبني من طرف أ عشريقوم هذا الس بإدارة هيئة اخلرباء احملاسبني، ويتكون من 
عضاء اجلمعية العامة من بني املسجلني يف جدول هيئة اخلرباء احملاسبني، وختصص أغلبية املقاعد لأل

املتحصلني على شهادة خبري حماسب أو على شهادة معادلة أقرا جلنة املعادالت املختصة التابعة لوزارة 
مني جبدول اهليئة لفترة التقل عن ثالث يكونوا مرسالتربية والتعليم العايل والبحث العلمي مع شرط أن 

  . 2سنوات
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لس من بني أعضائه مكتبوييتكون من رئيس وأمني عام وأمني مال، كما ينتخب  انتخب ا
ميثل وزير املالية يف الس مندوب احلكومة و ،الس من بني أعضائه رؤساء اللجان املنشأة داخل اهليئة

1وىل جملس هيئة اخلرباء احملاسبني القيام باملهام التاليةويت. ن بقرارالذي يعي:  
 متثيل اهليئة لدى السلطات العمومية؛ -
 دبية للهيئة؛الدفاع عن املصاحل األ -
 متثيل اهليئة يف إبرام العقود املدنية مبا يف ذلك القيام باحلق الشخصي كلما اقتضته مصلحة اهليئة؛ -
مني جبدول اهليئة ت اليت قد حتدث بني األشخاص املرسعتراضات أو الرتاعاجتنب وتسوية كل اإل -

 وإحالتها عند اإلقتضاء للتحكيم على جلنة الرتاعات اليت حيدثها النظام الداخلي؛
 يف طلبات الترسيم جبدول اهليئة؛ ثالب -
 ستخالص مبلغ اإلشتراكات املهنية احملدد من قبل اجللسة العامة للهيئة؛إ -
النظر الختصاص دائرة التأديب على هذا الس حسب الشـروط  عرض مجيع احلاالت الراجعة ب -

 الواردة بالنظام الداخلي للهيئة؛
السهر على احترام األحكام التشريعية والتراتيب املسيرة للمهنة وكذلك قرارات اجللسات العامة  -

للهيئة، وبصفة عامة القيام بكل ما هو ضروري للمحافظة على حسن سـري اهليئـة ومصـلحة    
 ضاء ومسعة املهنة؛األع

إعداد جملة الواجبات املهنية والنظام الداخلي للهيئة الذين يتم املوافقة عليهما بقرار مـن وزيـر    -
  التخطيط واملالية بعد املصادقة عليهما من طرف اجللسة العامة للهيئة؛

 تعيني ممثليه لدى اللجنة اإلستشارية للتكوين املهين للخرباء احملاسبني؛ -
 النظام داخل اهليئة؛ احملافظة على -
إقتراح جدول املرتبات اخلاصة مبهمة مراجعة احلسابات الذي جيب أن يصادق عليه بقرار مشترك  -

 قتصاد الوطين؛وزير التخطيط واملالية ووزير اال بني
 إبداء الرأي يف القضايا املعروضة عليه من قبل السلطات العمومية؛ -
 هنة اخلرباء احملاسبني على السلطات العمومية؛عرض كل االقتراحات املناسبة واملتعلقة مب -
 القيام بتحسني املستوى املهين ألعضاء اهليئة؛ -
اإلعتناء بكل املسائل املتعلقة بالتضامن املهين وباملسؤولية املدنية اليت قد تنجر عن قيام أعضاء اهليئة  -

 مبهامهم،
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 املسامهة يف القيام بدراسات تقنية م املهنة؛ -
 ؛اهليئة والتصرف يف ممتلكاا وضمان السري احلسن لكل اهلياكل التابعة هلاالقيام بإدارة  -
 .تطبيق قرارات دائرة التأديب وجلنة املراقبة واجللسة العامة اليت عهدت له مهمة تنفيذها ومتابعتها -
  االس اجلهوية: ثانيا

مهنة واملتربصني وكل أحدثت هيئة اخلرباء احملاسبني بتونس بغرض تقريب اهليئة من املمارسني لل
  : جمالس جهوية وهي ة ثالثةاألطراف املتعاملني مع اهليئ

 .بنب عروس مالالس اجلهوي للش -1
 .للوسط بسوسةالس اجلهوي  -2
  . بصفاقس للجنوبالس اجلهوي  -3
  اللجان القارة أو الدائمة: الثثا

ا مهام معينة، وتتكون من املنشأة داخل اهليئة، وكل جلنة هل دائمةهناك العديد من اللجان ال
  .أعضاء مرسمني جبدول اهليئة إضافة إىل ممثلي وزارة املالية

 ستقاللية واإلجتهادات املهنيةهذه اللجنة مهمتها الرئيسية السهر على تطبيق شروط اإل :جلنة املراقبة -1
  :1موزعني كما يلي عضاءوتتكون هذه اللجنة من ستة أ، املكلف ا أعضاء اهليئة

  .فني يعينون مبقتضى قرار من وزير التخطيط واملالية ويتوىل أحدهم رئاسة اللجنةموظ 03 -
أعضاء باهليئة ينتخبون باإلقتراع السري ملدة ثالث سنوات من قبل اجللسة العامة مـن بـني    03 -

األعضاء املتحصلني على شهادة خبري حماسب أو على شهادة معادلة أقرا جلنة املعادلة املختصـة  
لوزارة التربية والتعليم العايل والبحث العلمي، وجيب أن تتوفر فيهم شـروط اإلنتخـاب    التابعة

مني جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني منذ أكثر من ثالث سنواتمبجلس اهليئة ومرس . 
املتعلق بتحوير التشريع اخلاص مبهنة اخلرباء  1988لسنة  108من القانون رقم ) 19(وطبقا للمادة 

لتزامات اإلستقالل والعناية املهنية املفروضة على افإن جلنة املراقبة تقوم بالسهر على تطبيق  احملاسبني،
رفع املسائل املتعلقة بتطبيق إلتزامات االستقالل والعناية املهنية من قبل وزير وقد ت. مراقيب احلسابات

  .قبل أي شخص له مصلحة التخطيط واملالية أو من قبل مندوب الدولة أو من قبل جملس اهليئة أو من
ونشري إىل أنه ال جيوز لألعضاء املعنيني مباشرة بقرارات جلنة املراقبة حضور إجتماع اللحنة، 
حيث حتال قراراا حسب احلاالت على وزير التخطيط واملالية أو على وكيل اجلمهورية أو على دائرة 

  .التأديب احملدثة لدى هيئة اخلرباء احملاسبني
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املتعلق بضبط قواعد تنظيم وسري هيئة اخلرباء  1989لسنة  541األمر رقم من ) 31(ة لمادلووفقا 
يئة الذين يتولون القيام مبهمة املصادقة القانونية على اهل، تقوم جلنة املراقبة بعرض أعمال أعضاء احملاسبني

نويا للجنة جيب على كل عضو باهليئة ختصيص سواحلسابات للنظر فيها على أعضاء آخرين باهليئة، 
ويتم النظر يف أعمال كل عضو  ،املراقبة مدة زمنية تقديرية حسب مهام املصادقة القانونية املوكولة إليه
  .عمال املهنية من قبل جلنة املراقبةمرة كل ثالث سنوات على األقل، حيث ينتج عن ذلك تأشري دفتر األ

املراجعة املقدمة من طرف  وتدخل مهام جلنة املراقبة هذه يف إطار حتسني نوعية خدمات
  . املراجعني والتأكد من مدى التزامهم مبعايري املراجعة املعمول ا والقوانني الصادرة عن اهليئة

برنامج تدخالت تعين من خالله املراقبني الذين سيقومون ذه املهمة  عدادتقوم جلنة املراقبة بإ
رغ، ويقوم بعملية التدخل مراقبني إثنني على األقل مع احترام تطبيق شروط االستقاللية وإمكانيات التف

  .1دفتر العناية املهنيةعلى يؤشر رئيس الس  وبذلكيوجه إىل جلنة املراقبة،  احيرران من خالهلا تقرير
 :تنظيم دفاتر األشخاص اخلاضعني للمراقبة 

  :2متسك جلنة املراقبة جمموعتني من الدفاتر
• ني جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني توضع فيها بالتفصيل قائمة امللفات اليت مجمموعة خاصة باملهنيني املرس

  :قبلوها، وحتتوي كل بطاقة على مايلي
 تسمية الشركات املراقبة مع بيان املهمة؛ -
 أمساء الشركات املهنية املوجودة ضمنها املهين الشريك؛ -
 .أمساء وألقاب املراجعني املتركب من بينهم املكتب -

بالشركات اليت أجريت عليها املراقبة، وحتتوي هذه الدفاتر بالنسبة لكل شركة متـت  جمموعة خاصة  •
موعة األوىل باإلضافة إىل مايليمراقبتها على نفس املعلومات املبينة يف ا: 

 التسمية اإلجتماعية للشركةمع بيان عنواا ومقرها اإلجتماعي؛ -
 تاريخ قبول املهمة؛ -
 تاريخ ختم السنة املالية؛ -
 م ولقب املراجع؛إس -
 قائمة أعضاء جملس اإلدارة للشركة املراقبة؛ -
  .وقات والعملتركيبة الفريق املطبق للمهمة مع بيان جدول األ -
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وميكن للجنة املراقبة تكميل حمتوى الدفاتر بكل املعلومات الالزمة واليت تعتربها ضرورية للقيام 
  .مبهمتها

  :1إلتزامات وحقوق املراجع اخلاضع للمراقبة 
 يءيترتب على املراجع الذي مت إشعاره بإجراء املراقبة على أعماله من قبل جلنة املراقبة أن يه

حيث جيب على املراجع مسك  ،مجيع امللفات والوثائق املطلوبة وأن يضعها حتت تصرف مراقيب اللجنة
 من شأا تيسري بالنسبة لكل شركة يراجع حساباا املعلومات اليت فيهدفتر يف أعماله املهنية يسجل 

املراقبة الالحقة لألعمال اليت أجنزها، وجيب أن ينص على تارخيها ومدا، ويف حالة استعانته ببعض 
  .املساعدين يسجل هويتهم وكل املعلومات املتعلقة بأعماهلم كما هو الشأن بالنسبة إليه

عن العمل، ويبقى سنوات حىت بعد انقطاع مراجع احلسابات  ةويتم حفظ هذا الدفتر مدة عشر
وعند اإلقتضاء دائرة التأديب، كما تقوم جلنة املراقبة بعرض أعمال مراجعي  ،حتت تصرف جلنة املراقبة

  .عمال املهنيةاحلسابات للنظر فيها وتؤشر على دفتر األ
كما أنه من حق مراجع احلسابات اليت متت مراقبة أعماله أن يرد على مالحظات املراقبني كتابيا 

  .ثالثني يوما من تاريخ إشعاره بتلك املالحظات يف ظرف
 : 2إلتزامات وحقوق أعضاء جلنة املراقبة 

يترتب على أعضاء جلنة املراقبة من خالل أدائهم ملهمة املراقبة على أعمال نظرائهم املراجعني 
  .راقبتهااإللتزام بواجب احترام السر املهين خبصوص مجيع املعلومات املتعلقة بامللفات اليت قاموا مب

الع على الوثائق املوجودة مبلفات املراجع اخلاضع للمراقبة ومن حق املراقبني املعينني اإلطّ
واستفسار هذا األخري حول بعض املواضيع املتعلقة بالعناية املهنية، حيث أنه إذا اعتربت جلنة املراقبة على 

لتزامات العناية املهنية اخري مل يقم بتطبيق ألضوء تقرير املراقبني واإليضاحات اليت قدمها املهين أن هذا ا
  .وبصفة عامة مجيع اإللتزامات اليت يفرضها القانون فإا حتيل امللف إىل دائرة التأديب

  :3تقارير جلنة املراقبة 
تتوج كل عملية مراقبة بتقرير يقدم من طرف املراقبني حيتوي على مالحظام حول عدم احترام 

امات اخلاصة باالستقاللية والعناية املهنية من طرف املراجع حمل املراقبة، ويسلم أو عدم تطبيق اإللتز
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التقرير إىل رئيس اللجنة الذي يبلغه بدوره إىل املهين املعين قصد الرد عليه خالل اخلمسة عشر يوما 
 .املوالية، ويتم الرد يف ركن خاص لذلك

اجللسة الثالثية القادمة يف صورة مالحظة جلنة ويتم توجيه التقرير إىل اللجنة ليتم مناقشته خالل 
املراقبة على ضوء التقرير املقدم من طرف املراقبني والتوضيحات املقدمة من طرف املهين املعين، وجود 

  .تقصري من طرف املهين يف تأدية واجباته املهنية فإا حتيل امللف على دائرة التأديب
من قبل املهين حتمل شكاوي متعلقة بأعمال من شأا  وعندما تتحصل جلنة املراقبة على عريضة

أن متس باستقالليته أو كل تصرف يصدر من الشركة اليت يراجع حساباا من شأنه أن يعرقل مهمته، 
فإن جلنة املراقبة حتيل امللف وتبلغه حسب احلالة، إما لوزير املالية أو إىل وكيل اجلمهورية وتبلغ اللجنة يف 

  .نتاجاا لس هيئة اخلرباء احملاسبنيكل احلاالت است
 : طريقة املراقبة الذاتية 

مارس من كل سنة بإعداد جمموعة من األسئلة للمراقبة  31يف هذه الطريقة تقوم جلنة املراقبة قبل 
النوعية ترسلها إىل مجيع األشخاص الذين قاموا مبهمات املصادقة القانونية للحسابات، حيث كل 

  .1جويلية من كل سنة 15يني مطالبني باإلجابة على هذه األسئلة قبل املراجعني املعن
من أجل ترقية وتطوير املهنة  الالزمة يتمثل دور هذه اللجنة يف حتديد األعمال :جلنة تطوير املهنة -2

 .2والسهر على وضعها حيز التنفيذ
 :3خصها يف اآليتتقوم هذه اللجنة مبهام ختص تكوين املتربصني، ونل :جلنة التعليم والتربصات -3

 ؛التنسيق يف جماالت التنميط -
 ؛تعيني مراقيب التربصات للمتربصني -
 ؛د الفترات املوافقة هلايفحص تقارير التربصات وتأي -
 .تنظيم أعمال التربصات لصاحل املتربصني -

 :4تتمثل مهام هذه اللجنة فيما يلي :جلنة املعايري -4
 ؛حتديد جماالت التنميط -
 ؛حتضري مشاريع معايري -
 .جراءات لتشجيع تطبيق املعايرياذ اإلختإ -

                                                           
 .103النظام الداخلي هليئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية، مصدر سابق، املادة  1

2 http://www.oect-crcs.tn/site (consulté le 19/08/2011). 
3 http://www.oect.org.tn/commissi.htm  (consulté le 19/08/2011). 
4 http://www.oect-crcs.tn/site (consulté le 19/08/2011). 
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تقوم هذه اللجنة بإعطاء الرأي القانوين يف احلاالت اليت تستلزم تفسري وشرح  :اللجنة القانونية -5
 .1نصوص قانونية

 :2يتمثل دور هذه اللجنة فيما يلي :جلنة اجلدول -6
 ؛املعمول ا ننيللقواالتحقق من توفر شروط التسجيل يف جدول هيئة اخلرباء احملاسبني طبقا  -
 ؛يف طلبات التسجيل، التعليق، الشطب، وعرضها للموافقة من طرف الس ثالب -
 .للموافقةالوطين الضبط السنوي جلدول اهليئة وعرضه على الس  -

 :3يتمثل الدور الرئيسي هلذه الدائرة فيما يلي :التأديب دائرة -7
ة والنظام الداخلي للهيئـة، وبصـفة عامـة    تسليط العقوبات على املخالفني لة الواجبات املهني -

  املخالفني إلحدى قواعد املهنة؛
البث يف الطعون املتعلقة بالتسجيل يف جدول اهليئة، وكذلك الصادرة عن جملس هيئـة اخلـرباء    -

 .احملاسبني، وزارة املالية، مندوب احلكومة، جلنة املراقبة، عضو من اهليئة، ومن كل معين باألمر
ذين بة حسب احلروف اهلجائية حتمل أمساء األشخاص التئة بإعداد قائمة مريقوم جملس اهلي

  .، ويقوم مبراجعة هذه القائمة إثر كل قرار يصدر عن دائرة التأديبصدرت يف حقهم قرارات تأديبية
  اللجان غري القارة: ارابع

القضايا اليت الغرض منها دراسة بعض  إضافة للجان الدائمةميكن لس اهليئة إحداث عدة جلان 
 :4يطرحها عليها رئيس الس واليت ال ميكن دراستها من طرف اللجان القارة ونلخصها يف اآليت

   ؛والتحكيملرتاعات جلنة ا -
 ؛جلنة آداب وأخالقيات املهنة -
 ؛جلنة احملافظة على املهنة -
 ؛الوصاية وهيئة اخلرباء احملاسبنيجلنة العالقة بني  -
 ؛ ئة اخلرباء احملاسبنيوهي القضاءجلنة العالقة بني  -
 .وهيئة اخلرباء احملاسبني جلنة العالقة بني الوزير األول -

  هيئة اخلرباء احملاسبني متثيل .5-3-1-3
  :5ت احمللية والدولية، ونلخصها يف اآليتآيئة اخلرباء احملاسبني متثيل يف العديد من اهليإن هل

                                                           
1 HAMDI Mohamed lamine, la profession comptable au Maghreb (Algérie -Libye -Maroc -Mauritanie -Tunisie). 
Article disponible sur le site : http://www.lamine-hamdi.com/node/7 (consulté le 16/08/2008). 
2 http://www.oect.org.tn/commissi.htm  (consulté le 19/08/2011). 
3 http://www.oect-crcs.tn/site  (consulté le 19/08/2011). 
4 HAMDI Mohamed lamine, op.cit. 
5 Idem. 
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  على املستوى احمللي: أوال
  :ونذكرها كما يلي ،ت احملليةاهليآ العديد من  متثيل يف هلا تونس هيئة اخلرباء احملاسبني يف

 ؛جتماعيقتصادي واإلالس اإل -
 ؛جنيب والتعاون الدويلالس الوطين لالستثمار األ -
 ؛التقين نالس الوطي للتعاو -
 ؛الس الوطين للمحاسبة -
 ؛االس العلمية جلامعات التسيري يف تونس -
 ؛وزارة املالية ستشارية لدىاللجنة اإل -
 ؛مركز املصاحلة والتحكيم -
 .جملس السوق املالية -
  على املستوى الدويل: ثانيا

 :ت الدولية، نلخصها يف اآليتآمتثيل على مستوى العديد من اهلي هلا كذلك هيئة اخلرباء احملاسبني
 ؛اإلحتاد الدويل للمحاسبني -
 جملس املعايري الدولية للمحاسبة؛ -
 اء احملاسبني الناطقني بالفرنسية؛ربالفدرالية الدولية للخ -
 العرب؛ حتاد العام للخرباء واملراجعنياإل -
 ؛لألمم املتحدة (intergouvernemental)امع البيحكومي  -
 .فدرالية البحر املتوسط للخرباء احملاسبني -

  جممع احملاسبني بالبالد التونسية .5-3-2
واملتعلق  2002فيفري  04املؤرخ يف  2002لسنة  16أنشئ جممع احملاسبني مبوجب القانون رقم 

بتنظيم مهنة احملاسبني، حيث يتمتع هذا امع بالشخصية املدنية وجيمع احملترفني املؤهلني ملمارسة مهنة 
الذين من املهنيني  فئة تضموسنقوم بدراسة هذه اهليئة ألا  .2002لسنة  16القانون حسب حماسب 

   .قائمة املختصني يف احملاسبةيف مع امسجلني جبدول م وهيقومون مبهام مراجعة احلسابات 
  جممع احملاسبني بالبالد التونسية مهام .5-3-2-1

  :1يتوىل امع املهام التالية
  ؛السهر على السري العادي للمهنة -

                                                           
 .04، مصدر سابق، املادة 2002 لسنة 16 القانون رقم 1
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  ؛لتزامات اخلاصة االعمل على فرض احترام قواعد املهنة واإل -
 .الدفاع عن شرف املهنة واستقالهلا -

  جممع احملاسبني بالبالد التونسيةهياكل  .5-3-2-2
 جملس امع: أوال

يتوىل إدارة جممع احملاسبني جملس مقره تونس العاصمة، وخيضع إلشراف وزارة املالية، هذه 
  . يعين بقرار مندوبا وزير املالية لدى امعوميثل ،  تضبط طرق تنظيم امع وتسيريهاألخرية هي اليت

لس من أعضاء يتراوح عددهم بني ستة وإثىن عشر، والذين يتوفر فيهم شرط ويتكون هذا ا
قدمية سنتني على األقل يف الترسيم جبدول امع واملتمتعني حبق اإلنتخاب يف اجللسات العامة باستثناء أ

خرية قرارا من دائرة التأديب باإليقاف عن مباشرة العمل الذين صدر يف حقهم خالل اخلمس سنوات األ
وختصص أغلبية مقاعد الس لألعضاء . أو بالشطب من قائمة املختصني يف احملاسبة أو من جدول امع

املتحصلني على شهادة األستاذية ذات العالقة باحملاسبة أو شهادة تعليم عال إختصاص حماسبة أو على 
  .التكنولوجياشهادة معادلة أقرا جلنة املعادلة بوزارة التعليم العايل والبحث العلمي و

  :1ويقوم جملس امع باملهام التالية
 ؛إدارة امع والتصرف يف ممتلكاته والسهر على السري العادي لكل اهلياكل التابعة له -
 ؛متثيل امع لدى السلطات العمومية وخمتلف اهلياكل ذات العالقة باملهنة -
 ؛الدفاع عن املصاحل االدبية للمهنة وعلى شرفها واستقالهلا -
 ؛متثيل امع يف إبرام العقود والقيام بالشكاوي كلما اقتضته مصلحة امع -
تسوية كل االعتراضات أو الرتاعات اليت قد حتدث بني األشخاص املرمسني جبدول امع وإحالتها  -

 ؛عند اإلقتضاء للتحكيم على جلنة الرتاعات اليت حيدثها النظام الداخلي للمجمع
 ؛جبدول جممع احملاسبني النظر يف طلبات الترسيم -
 استخالص مبلغ اإلشتراكات املهنية احملدد من قبل اجللسة العامة للمجمع، -
اإلحالة على جلنة املراقبة جلميع احلاالت الراجعة بالنظر إىل اختصاصها حسب الشروط الـواردة   -

 ؛والنظام الداخلي للمجمع 2002لسنة  16بالقانون رقم 
شريعية والترتيبية املنظمة للمهنة وكذلك قرارات اجللسـة العامـة   السهر على احترام األحكام الت -

وبصفة عامة القيام بكل ما هو ضروري للمحافظة على حسن سري امع ومصـلحة  ، للمجمع
 ؛األعضاء ومسعة املهنة
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  ؛إعداد مشروعي جملة الواجبات املهنية والنظام الداخلي للمجمع -
- ؛معاحملافظة على النظام واإلنضباط داخل ا 
 ؛املداولة خبصوص املسائل املطروحة علية من قبل السلطات العمومية -
 ؛إبداء الرأي يف مشروع جدول مرتبات مدققي احلسابات -
 ؛إقتراح السبل الكفيلة بتطوير املهنة وعرضها على السلطات العمومية -
 ؛تأمني التكوين املستمر لفائدة أعضاء امع والسهر على حتسني مستواهم املهين -
 ؛ملسامهة يف تأطري املترشحني للمهنةا -
 ؛العناية بكل املسائل املتعلقة بالتضامن املهين وباملسؤولية املرتبطة بقيام أعضاء امع مبهامهم -
 ؛املسامهة يف القيام بدراسات فنية ختص املهنة -
 .سة العامةتنفيذ ومتابعة القرارات املتخذة بصفة شرعية من قبل دائرة التأديب وجلنة املراقبة واجلل -
 دائرة التأديب: ثانيا

أُحدثت هذه الدائرة بامع لتكلّف بتسليط العقوبات التأديبية على كل من خيالف أحكام     
املنظم ملهنة احملاسبني ونصوصه التطبيقية، وكذا النظام الداخلي مع احملاسبني  2002لسنة  16القانون 

  .لقواعد املهنةوجملة الواجبات املهنية، وبصفة عامة كل خرق 
 جلنة املراقبة: ثالثا

، فإن جلنة املراقبة تقوم بعرض أعمال 2003لسنة  863من األمر ) 35(وفقا ألحكام املادة   
املختصني يف احملاسبة الذين يقومون مبراقبة حسابات الشركات على أعضاء مرسمني بقائمة املختصني يف 

هيئة اخلرباء احملاسبني للنظر فيها، حيث جيرب األمر أعاله  احملاسبة أو على خرباء حماسبني مرسمني جبدول
على كل خمتص يف احملاسبة مت تكليفه باملهمة أن خيصص سنويا للجنة املراقبة مدة زمنية تقدرها اللجنة 

وحتيل جلنة املراقبة قراراا املتعلقة بأعمال املختصني يف احملاسبة يف إطار مهام  .وحتدد تاريخ بدايتها
بة حسابات الشركات حسب احلالة على الوزير املكلف باملالية أو على وكيل اجلمهورية أو على مراق

  .1دائرة التأديب على مستوى جممع احملاسبني
ونشري إىل أن املختصني يف احملاسبة جيب أن حيترموا مجيع اإللتزامات املتعلقة مبمارسة مهنة   

الستقاللية والعناية املهنية الالزمة املطبقة على اخلرباء مراجعة احلسابات وخاصة الواجبات املتعلقة با
احملاسبني، كما ختضع أعماهلم ملراقبة جلنة املراقبة يئة اخلرباء احملاسبني شأم شأن أعضاء هذه اهليئة وهذا 

  .مهمات املراجعة القانونية اليت تقوم ا هذه الفئة من مراجعي احلسابات جودةلضمان 

                                                           
  .1356ص، 36، مصدر سابق، املادة 2003لسنة  863األمر رقم  1
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  هنة املراجعة يف تونس معايـري م .5-4
، )1990- 1984( قامت هيئة اخلرباء احملاسبني يف تونس بإصدار بعض املعايري احمللية خالل الفترة  
 الصادرة عن اإلحتاد الدويل (ISA)بتبين معايري املراجعة الدولية  2002 جوانيف وبصفة رمسية لتقوم 

يف نسختها  زية، مث تبين املعايري الدولية للمراجعةيف نسختها األصلية الصادرة باإلجنلي (IFAC) للمحاسبني
هذه املعايري الدولية  ونشري إىل أن 2006.1سبتمرب  03يف ) 2006إبتداء من جوان ( ∗باللغة الفرنسية

خالل مرحلة التكوين للحصول على شهادة خبري حماسب حىت قبل تبين املعايري الدولية يف تونس تدرس 
ال للمراجعة وهو ما سه على املهنيني قبوهلا والعمل.   

مبثابة املرجع الرئيسي الذي تقيم من خالله  2002وتعترب املعايري الدولية للمراجعة منذ تبنيها سنة   
سقط عنه املسؤولية املسؤولية املدنية للمراجع القانوين يف تونس، وأن احترام املراجع هلذه املعايري سوف ي

  .2ص يف جودة املراجعةاملدنية عن كل تقصري أو نق
  :كما أصدرت هيئة اخلرباء احملاسبني معيارين بعد تبين املعايري الدولية مها

املتضمن املوافقة علـى   28/02/2003من القرار املؤرخ يف  3و 2معيار خيص طرق تطبيق املادتني  -
  ؛2004أتعاب اخلرباء احملاسبني واملعدل يف سبتمرب من نفس السنة، وذلك يف ماي 

يف  (le co-commissariat aux comptes)افظـة احلسـابات   حمل التضـامنية املهمة ار خيص معي -
 .2006 سبتمرب

  معايري املراجعة الدولية. 5-4-1
فيما خيص املعايري الدولية للمراجعة، سوف لن نتطرق هلا بالتفصيل خاصة وأا متوفرة وسهل 

ملعايري املراجعة اص بعناصر التنظيم املهين للمراجعة ، كما أننا تطرقنا يف الفصل الثاين اخل∗∗احلصول عليها
جمموعات رئيسية وفق ما جاءت به املعايري األمريكية وذلك لسهولة دراستها  املتعارف عليها يف ثالث
  . وفهمها بذلك التبويب

ونشري إىل أن املعايري الدولية ختضع من فترة ألخرى إىل عملية إعادة صياغة أو تعديل أو إصدار 
وهلذا سوف نقوم بعرض  عايري جديدة وفق ما تقتضيه احلاجة والتطورات احلاصلة يف جمال املراجعة،م

                                                           
 ).2-5(أنظر امللحق رقم  ∗

1http://www.souhir.net/Cours_Audit_&_SCI_3emeLMD_2009/Chap_1_Annexes_1-1-2-3-5_Audit_2009.pdf  
(consulté le 29/10/2011). 
2 Ridha ZARROUK, Mondher FAKFAKH, Étude de l’étendue d’application des normes internationales d’audit 
« ISA » en Tunisie, 27ème congrès de l’association francophone de comptabilité, « comptabilité, contrôle, audit et 
institution(s) », Tunis, 10-11-12 Mai 2006. 

أما ترمجة ،  www.ifac.org  :متوفرة على املوقع الرمسي لإلحتاد الدويل للمحاسبنيليزية باللغة اإلجنالنسخة املفصلة ملعايري املراجعة الدولية  ∗∗
  ire.be/fra/documentatie_vertalingen_ISA.aspx-http://www.ibr :املعايري الدولية باللغة الفرنسية فهي متوفرة على املوقع اإللكتروين

 www.fidef.org/@fr/23/50/rubrique.asp  :أو املوقع

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.souhir.net/Cours_Audit_&_SCI_3emeLMD_2009/Chap_1_Annexes_1-1-2-3-5_Audit_2009.pdf
http://www.ifac.org
http://www.ibr
http://www.fidef.org/@fr/23/50/rubrique.asp
http://www.pdffactory.com


  

 
228 

حسب آخر طبعة له يف  (IFAC)الصادر عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني  دليل معايري املراجعة الدولية
طبعة  احتوتوقد . نسخته باللغة العربية املترمجة من طرف مجعية امع العريب للمحاسبني القانونيني

رقابة اجلودة للشركات اليت تؤدي عمليات تدقيق : على معيار دويل خاص برقابة اجلودة وهو 2010
أما فيما خيص مراجعة . ومراجعة للبيانات املالية وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العالقة

وكل قسم يضم جمموعة من قسام رئيسية، البيانات املالية التارخيية، فقد ضم دليل املعايري الدولية ستة أ
  : 1نلخصها يف اآليت املعايري

  املبادئ العامة واملسؤوليات .5-4-1-1
معايري تناولت كل ما يتعلق باملبادئ األساسية للمراجعة  مثانيةيضم هذا القسم من املعايري الدولية 

  :ر، وهذه املعايري هيهداف واملسؤوليات اليت تقع على عاتق املراجع وغريها من العناصواأل
العامة للمراجع املستقل وإجراء عملية مراجعة وفقـا ملعـايري   األهداف  :200املعيار الدويل رقم  -

  .املراجعة الدولية
 .شروط التكليف باملراجعةاملوافقة على  :210املعيار الدويل رقم  -
 .ةراجعة البيانات املاليملرقابة اجلودة  :220املعيار الدويل رقم  -
 .وثائق املراجعة :230ار الدويل رقم املعي -
 .البيانات املالية مراجعة يف عمليةاإلحتيال املتعلقة بمسؤوليات املراجع  :240املعيار الدويل رقم  -
 .البيانات املالية مراجعةمراعاة القوانني واألنظمة عند  :250املعيار الدويل رقم  -
 .كمةاملكلفني باحلومع  اإلتصال :260املعيار الدويل رقم  -
اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية للمكلفـني باحلوكمـة    :265املعيار الدويل رقم  -

 .واإلدارة
  يف تقدير األخطاءطر واإلستجابة خلتقييم ا .5-4-1-2

ة معايري تناولت كل ما يتعلق باملبادئ األساسية للمراجعة ستيضم هذا القسم من املعايري الدولية 
  :وليات اليت تقع على عاتق املراجع وغريها من العناصر، وهذه املعايري هيواألهداف واملسؤ

 .التخطيط ملراجعة البيانات املالية :300املعيار الدويل رقم  -
 .من خالل فهم املنشأة وبيئتها اجلوهري اخلطأوتقييم خماطر  حتديد :315املعيار الدويل رقم  -
 .املراجعةختطيط وأداء عملية يف األمهية النسبية  :320املعيار الدويل رقم  -

                                                           
قة، اجلزء اإلحتاد الدويل للمحاسبني، إصدارات املعايري الدولية لرقابة اجلودة والتدقيق واملراجعة وعمليات التأكيد األخرى واخلدمات ذات العال 1

 .35، 34 ص، 2010مجعية امع العريب للمحاسبني القانونيني، عمان، األردن، يوليو : ، ترمجة2010األول، طبعة أفريل 
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 .إستجابة املراجع للمخاطر املقيمة :330املعيار الدويل رقم  -
 .املراجعة املتعلقة باملنشآت اليت تستعمل مؤسسات خدمية اتإعتبار :402املعيار الدويل رقم  -
 .تقييم البيانات اخلاطئة احملددة خالل عملية املراجعة :450املعيار الدويل رقم  -

 املراجعةأدلة  .5-4-1-3
بأدلة اإلثبات اليت يعمل املراجع على مجعها  خاصامعيارا  11يضم هذا القسم من املعايري الدولية 

  :هيوهذه املعايري طيلة املهمة لكي يستطيع إبداء الرأي حول القوائم املالية حمل املراجعة، 
 .املراجعةأدلة  :500املعيار الدويل رقم  -
 .لبنود حمددة حمددةإعتبارات  – املراجعةأدلة  :501املعيار الدويل رقم  -
 .املصادقات اخلارجية :505املعيار الدويل رقم  -
 .األرصدة اإلفتتاحية – األوليةاملراجعة  عمليات :510املعيار الدويل رقم  -
 .اإلجراءات التحليلية :520املعيار الدويل رقم  -
 .عينات املراجعةأخذ  :530املعيار الدويل رقم  -
، مبا يف ذلك التقديرات احملاسـبية للقيمـة   مراجعة التقديرات احملاسبية :540لدويل رقم املعيار ا -

 .العادلة واإلفصاحات ذات العالقة
 .األطراف ذات العالقة :550املعيار الدويل رقم  -
 .األحداث الالحقة :560املعيار الدويل رقم  -
 .املستمرة املنشأة :570املعيار الدويل رقم  -
 .اإلقرارات اخلطية :580رقم املعيار الدويل  -

 عمل آخرين اإلستفادة من. 5-4-1-4
 :وهم آخرين مهنيني ليضم هذا القسم ثالثة معايري رئيسية تتعلق باستخدام املراجع ألعما

 :مراجع خارجي آخر، املراجع الداخلي واخلبري املتخصص يف جمال معني، وهذه املعايري هي
 .عمليات مراجعة البيانات املالية للمجموعة -اخلاصة اإلعتبارات :600املعيار الدويل رقم  -
 .نيالداخلي نيعمل املراجع إستخدام :610املعيار الدويل رقم  -
 .خبريإستخدام عمل  :620املعيار الدويل رقم  -

 املراجعةوتقارير نتائج  .5-4-1-5
معايري ختص التقرير  سةمخاملراجعة وتقارير يضم هذا القسم من معايري املراجعة الدولية واملتعلق بنتائج 

 :النهائي للمراجع والتعديالت اليت قد تطرأ عليه ومعلومات أخرى ختص نتائج املراجعة، وهي كما يلي
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 .البيانات املالية تكوين رأي وإعداد التقارير حول :700املعيار الدويل رقم  -
 .ملستقلاملراجع ا الرأي الوارد يف تقريرالتعديالت على  :705املعيار الدويل رقم  -
 .فقرات التأكيد والفقرات األخرى يف تقرير املراجع املستقل :706املعيار الدويل رقم  -
 .األرقام املقابلة والبيانات املالية املقارنة -املقارنة املعلومات :710املعيار الدويل رقم  -
ت اليت حتتوي األخرى يف املستندا مسؤوليات املراجع املتعلقة باملعلومات :720املعيار الدويل رقم  -

 .على بيانات مالية مراجعة
  تخصصةامل ااالت .5-4-1-6

تعلق باملهمات األخرى اليت ثالثة معايري تاملتخصصة  )امليادين(االت يضم القسم اخلاص با
ميكن أن يقوم ا املراجع غري املهمة العامة، وقد تشمل مراجعة القوائم املالية املرحلية، مراجعة القوائم 

 :اآليت يفايري املع هتمثل هذت، و...لية امللخصة، الفحص احملدود املا
عمليات مراجعة البيانات املالية وفقا ألطر االهداف  -اإلعتبارات اخلاصة :800املعيار الدويل رقم  -

 .اخلاصة
مفردة ومكونات أو  عمليات مراجعة بيانات مالية -اإلعتبارات اخلاصة :805املعيار الدويل رقم  -

 .أو بنود حمددة يف بيان مايلحسابات 
 .امللخصةمراجعة البيانات املالية إعداد التقارير حول عمليات  :810املعيار الدويل رقم  -

قد أعطت دفعا كبريا  ،2002وميكننا القول أن تونس بتبنيها املعايري الدولية للمراجعة منذ سنة 
املهنيني يف تونس يدرسون املعايري الدولية  ملهنة املراجعة لإلرتقاء ا إىل املستوى الدويل، خاصة وأن

للمراجعة ضمن التكوين اخلاص باخلبري احملاسب حىت قبل تبين املعايري الدولية، باإلضافة إىل أن األجانب 
وهذا ما يعطي مصداقية واحترام كبريين للمهنة من قبل خمتلف  ،بإمكام ممارسة املهنة يف تونس
 .رجهااألطراف سواء داخل تونس أو خا

  الصادرة عن هيئة اخلرباء احملاسبني  خرىاملعايري األ .5-4-2
اليت تبناها جملس هيئة اخلرباء احملاسبني، فقد أصدرت  (ISA)باإلضافة إىل معايري املراجعة الدولية 

واليت  2002هذه األخرية بعض املعايري، وقد جاءت يف أعقاب صدور بعض النصوص القانونية بعد سنة 
  :، حيث أصدرت معيارين مهاهاري وإعطاء اإلرشادات الالزمة لتطبيقاقتضت تفس

  معيار اإلجتهادات اخلاصة اإلضافية واألتعاب املقابلة هلا؛ -
 .افظة احلساباتحمل التضامنيةاملهمة  معيار -
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  جتهادات اخلاصة واألتعاب املقابلة هلااالمعيار  .5-4-2-1
، أي بعد صدور القرار املؤرخ 2004املعيار يف ماي صادق جملس هيئة اخلرباء احملاسبني على هذا 

املتضمن املوافقة على أتعاب مراجعي احلسابات واملعدل يف سبتمرب من نفس السنة،  28/02/2003يف 
وينص القرار يف مادته األوىل على أنه يطبق سلم األتعاب على  .همن 3و 2وخيص طرق تطبيق املادتني 

ت الشركات، وتتطلب هذه األعمال القيام باإلجتهادات العادية ملراقبة أعمال املراجعة السنوية حلسابا
   .صادرة عن هيئة اخلرباء احملاسبنياحلسابات املقبولة عموما على املستوى الدويل ومعايري املراجعة ال

  :وتنص املادتني الثانية والثالثة من القرار على أنه ميكن رفع قيمة األتعاب يف احلاالت التالية
ز مهام خاصة تتطلب القيام باجتهادات إضافية إستمرارا لتلك املنصوص عليها يف املادة األوىل إجنا -

 :واليت تدخل يف إطار املهام املوكلة قانونيا ملراجعي احلسابات، وتشمل احلاالت التالية
P التحقق من الوضعيات املرحلية اليت تنشرها املؤسسات املدرجة بالبورصة؛  
P ك املركزي بتونس املنصوص عليه يف التشريع البنكيتقرير خاص موجه للبن.  

  :القيام مبهام إستثنائية وقانونية قد تطرأ أثناء قيام املراجع باملهمة املوكلة له قانونا، وتشمل حاالت -
P  وخفض رأس املال؛أرفع  
P إصدار قروض مستندية؛  
P  النشرة اإلعالنية(prospectus) اخلاصة بالدخول إىل البورصة؛  
P ا املراجع بواسطة نصوص قانونية وتشريعيةكل مهمة ظ رفية يكلف . 

القيام مبهام تتطلب حجم تدخالت إضايف مقارنة باحلجم العادي للتدخالت، وتدخل يف إطـار   -
 . مهمة الرقابة القانونية أو التعاقدية للحسابات نظرا خلصوصيات الشركة

  1جتهادات العادية واحلجم العادي للتدخالتتعريف اال: أوال
  : اإلجتهادات العادية -1

اهلدف األساسي للمراجعة القانونية أو التعاقدية للقوائم املالية هو إبداء الرأي حول مدى تطابق 
ولتحقيق هذا اهلدف جيب على  ،القوائم املالية السنوية يف مجيع جوانبها اجلوهرية ملرجع حماسيب حمدد

اعد السلوك واملعايري املهنية وخصوصا املعايري الدولية املراجع أن يسهر على احترام القانون املعمول به، قو
للمراجعة املتبناة من طرف هيئة اخلرباء احملاسبني، ويعمل املراجع على تنفيذ إجتهادات خاصة بكل 

  :مرحلة من مراحل املهمة، ونعين باخلصوص
  إجتهادات قبل قبول املهمة أو اإلستمرار فيها؛ -

                                                           
1 Ordre des experts comptables de Tunisie,  Norme relative aux modalités d’application des articles 2 et 3 de 
l’arrêté du 28/02/2003 portant homologation du barème des honoraires des experts comptables. Approuvée par le 
conseil le 05/05/2004, p. 03. 
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 إجتهادات مرتبطة بتخطيط املهمة؛ -
 إجتهادات مرتبطة بتنفيذ إستراتيجية املراجعة ومجع أدلة اإلثبات؛ -
إجتهادات مرتبطة بنهاية املهمة، وتتعلق باألحداث الالحقة لتاريخ امليزانية، احلصول على رسالة  -

 .التأكيد، مراجعة ائية وحترير تقرير املراجعة
 :احلجم العادي للتدخالت -2

جعة احلسابات هو املرتبط بإمتام اإلجتهادات العادية كما يعترب احلجم العادي للتدخالت يف مرا
جتهادات جيب أن يقوم ا املراجع مهما يكن الوقت الذي يستغرقه يف ذلك، مت تعريفها أعاله، وهذه اإل

  .باستثناء املهام اخلاصة اليت سنذكرها الحقا
  عي احلساباتالقرار املتعلق بسلم أتعاب مراجمن  3و 2جمال تطبيق املادتني : ثانيا

  :1جماالت تطبق فيها املادتني أعاله، ونلخصها يف اآليت ةيتطرق املعيار إىل ثالث
ا عادية، أي أا ليست أوهي تلك األعمال اليت تتطلب إجتهادات غري معرفة على  :املهام اخلاصة -1

ونا للمراجع، ضرورية إلبداء رأي مربر حول احلسابات السنوية وتدخل يف إطار املهام املوكلة قان
  .باإلجتهادات العاديةوتشكل يف معىن املادة الثانية من القرار إجتهادات إضافية مقارنة 

ويقصد ا تلك املهام املوكلة للمراجع وفق القوانني بصفة استثنائية واليت التدخل  :املهام االستثنائية -2
 :قد تطرأ خالل املهمة ومنهاواليت  ،يف إطار مهمته إلبداء الرأي املربر حول احلسابات السنوية

تقرير خاص يطلب من مراقب احلسابات يف حالة رفع أو خفض رأس املال واندماج الشـركات    -
  .الذي يتطلب أعماال إضافية من املراجع

 .مهام إستثنائية مرتبطة مبهمة املراجعة تطلبها السلطات العمومية من املراجع -
اإلسـتدعاء للجمعيـة العامـة    : الن إجراء اإلنذاراحلسابات بعد إع مراقبإلتزامات يكلف ا  -

 .للمسامهني، تشخيص الوضعية املالية بغرض إعداد تقرير للجنة متابعة املؤسسات اإلقتصادية
 :ومهايقدم املعيار وضعيتني تستلزم حجم تدخالت إضايف  :حجم التدخالت اإلضايف -3
 :جع يف املهمةحجم الزم عن خصوصية معروفة من طرف املؤسسة قبل شروع املرا  - أ

ميكن أن يلجأ املراجع إىل تدخالت إضافية ضرورية يف بعض قطاعات األنشطة، معامالت، 
هذه اجلوانب تستلزم . أرصدة أو عناصر معلومات مرتفعة اخلطورة أو اليت تكون خصائصها غري مألوفة

  :عناية خاصة، ونذكر منها

                                                           
1 Ibid, pp. 03-06. 
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ض، التأمينات، شركات اإلستثمار، مؤسسات القر: مشاكل خاصة بالقطاعات املتخصصة التالية -
شركات النقل اجلوي، البحري واحلضري، منظمات الضمان اإلجتماعي، مؤسسات املصـلحة  

  ...).ماء، كهرباء، اهلاتف، الربيد، (العامة 
 .معامالت أو أنظمة معقدة تستلزم اللجوء إىل خبري -
طة فيها هلا أثر مهم نشوجود فروع، مؤسسات، وكاالت، مكاتب أو أقسام المركزية حيث األ -

ويشري املعيار إىل أن وجود عـدة مقـرات   . كما لديها إستقاللية حماسبية ومالية ،على احلسابات
 .إدارية للمؤسسة ال يشكل خصوصية تستلزم حجم إضايف من التدخالت

 .طلب من املراجع تقدمي التقرير بلغة ثانية -
  .املراجع تربير ضرورة املعاجلة اخلاصةومن أجلها جيب على  ،وجود عمليات منجزة لصاحل الغري -
 : حجم الزم عن عناصر طرأت أو اكتشفت من طرف املراجع بعد شروعه يف املهمة  -  ب

  :ميكن تلخيص هذه العناصر يف اآليت
  إكتشاف غش، أخطاء جوهرية أو أحداث غري شرعية مكتشفة تستلزم فحوصات واسعة النطاق؛ -
  م اللجوء إىل خبري؛تكنولوجيا جديدة معتمدة أو أدخلت وتستلز -
  عمال الرقابة بعد تصحيحات أجريت على احلسابات بعد إصدار التقرير النهائي؛املراجع ألإعادة  -
  إصدار قوائم مالية تقديرية مع القوائم املالية وخضعت للمراجعة؛ -
 .   اجلرد املادي بسبب احلاجة لتطبيق قرار تصفية املؤسسة من طرف هيآت الرقابة معاينة -

ء املتبع يف مجيع احلاالت هو أن يقدم املراجع يف كل مهمة مراجعة معدل األتعاب اليومي واإلجرا
إعالم جلنة املراقبة يئة اخلرباء احملاسبني باإلجتهادات اإلضافية  عليهكما جيب  ،أو الساعي الذي يطبقه

  .أن بينه وبني املؤسسةاإلتفاق املربم ذا الش وكذامقارنة باإلجتهادات العادية واألتعاب اإلضافية، 
  حاالت التنايف واإلستقاللية: ثالثا

من القرار املتعلق بسلم أتعاب  3و 2حجم التدخالت اإلضايف املنصوص عليه يف املادتني 
. س باستقاللهميمراجعي احلسابات ال يشكل أي حالة من حاالت التنايف مبعىن التشريع املعمول به وال 

مهام املساعدة واإلستشارة  أعاله ل ضمن املهام املذكورة يف املادتنيوينص املعيار على أنه ال يدخ
  .1للشركة املراقَبة أو املهام األخرى غري مهام الرقابة

  
  
  

                                                           
1 Ibid, p. 06. 
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  األتعاب: رابعا
من القرار املتعلق بسلم  3و 2ينص املعيار على أن كل املهام واإلجتهادات املذكورة يف املادتني 

وع فوترة تعد باإلتفاق مع املؤسسة حمل املراقبة، وأي تنفيذ هلذه أتعاب مراقيب احلسابات تكون موض
  .1املهام واإلجتهادات املذكورة دون فوترة لألتعاب من طرف املراجع يشكل مساسا باستقالله

  افظة احلسابات حملالتضامنية املهمة معيار  .5-4-2-2
من طرف  (co-commissariat aux comptes)افظة احلسابات حملالتضامنية املهمة أُعتمد معيار 

املتعلق  2005لسنة  96وذلك بعد صدور القانون رقم  ،2006جملس هيئة اخلرباء احملاسبني يف سبتمرب 
والذي ينص  ،)ثالثا( 13 ادةبتدعيم سالمة العالقات املالية الذي أضاف إىل جملة الشركات التجارية امل

مني جبدول اقبني إثنني أو أكثر للحسابات مرسعلى إخضاع بعض األنواع من الشركات إىل تعيني مر
الذي حيدد األرقام الدنيا املنصوص  2006لسنة  1546هيئة اخلرباء احملاسبني، باإلضافة إىل صدور األمر 

  :، وهذه الشركات هي)ثالثا( 13عليها يف املادة 
  مؤسسات القرض ذات املسامهة العامة وشركات التأمني املتعددة اإلختصاصات؛ -
ركات امللزمة بإعداد قوائم مالية جممعة إذا جتاوز جمموع موازنتها بعنوان احلسابات امعـة  الش -

 مبلغ مائة مليون دينار تونسي؛
 الشركات اليت تتجاوز جممل تعهداا لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراا الرقاعية مبلغ مخسة -

  .مليون دينار تونسي
افظة احلسابات وكيفية ممارستها من خالل حملالتضامنية همة املويتضمن هذا املعيار تعريفا ملفهوم 
تعاب اليت خمتلف مراحل مهمة املراجعة، باإلضافة إىل األ يفتدخالت حمافظي احلسابات املتضامنني 
  .يتقاضاها هؤالء املراقبني عن هذه املهمة

  افظة احلسابات حملمنية االتضاملهمة تعريف : أوال
قيام إثنني أو أكثر من : "افظة احلسابات وفق هذا املعيار على أاحملالتضامنية املهمة تعرف 

األعضاء أو الشركات املهنية املسجلني يف جدول هيئة اخلرباء احملاسبني يف تونس مبهمة حمافظة احلسابات 
 واملعايري للقواننيبغرض تنفيذ اإلجتهادات الالزمة بصفة منفصلة وحتت مسؤوليتهم إلبداء الرأي وفقا 

ويعترب كل واحد من حمافظي احلسابات  .املهنية املعمول ا واملتبناة من طرف هيئة اخلرباء احملاسبني
املتضامنني املعينني مسؤوال بصفة فردية على ختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة اليت أجراها والرأي الذي 

                                                           
1 Idem. 
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الالزمة، وال جيب أن ينتفع من  يبديه، وبالتايل فإن كل واحد منهم يعمل على تنفيذ اإلجتهادات املهنية
  . 1"جتهادات املهنية أو الفحص أو من عدم مالءمة إجراءات الرقابة املسندة لزميلهأي تقصري يف اإل

ن التربطهم أوللحفاظ على استقالل حمافظي احلسابات املتضامنني جتاه املؤسسة املعنية فإنه جيب 
  .شرة أو غري مباشرة قد متس باستقالليتهمخرى مباأمعها أي عالقات شراكة أو بواسطة روابط 

  تدخالت حمافظي احلسابات املتضامنني: ثانيا
تناول املعيار خمتلف املراحل اليت يتدخل فيها حمافظي احلسابات املتضامنني طيلة مهمة املراجعة، 

  :2وذلك على النحو التايل
 :مرحلة قبول املهمة -1

املنصوص عليها يف قانون الواجبات املهنية واملعايري القواعد العامة لقبول املهام واحلفاظ عليها 
ن يطبقها كل واحد من حمافظي احلسابات املتضامنني مع األخذ بعني اإلعتبار أاملهنية املعمول ا، جيب 

  .السياق اخلاص مبمارسة حمافظة احلسابات من طرف إثنني أو أكثر من مراقيب احلسابات
 :ختطيط املهمة -2

ه املرحلة بعقد اجتماعات لتخطيط تدخالت حمافظي احلسابات املتضامنني، يقضي املعيار يف هذ
  :على اخلصوص للمهمة وجيب أن حيدد التخطيط

  تواريخ وفترات تدخل كل واحد من حمافظي احلسابات املتضامنني لتنفيذ أعمال املراجعة؛ -
  .طرق تبادل النتائج وحتضري التقارير -

 :التعرف على املؤسسة -3
علومات والوثائق الضرورية لفهم التنظيم، اإلجراءات احملاسبية واملالية للشركة إن مرحلة مجع امل

م وتنسق يف إطار خطة مشتركة للمقابالت مع ظَوالتعرف على نظام الرقابة الداخلية، جيب أن تن
وكذلك طلب مشترك للوثائق املدعمة للفهم بطريقة جتنب كل إضرار  ،مسؤويل وموظفي الشركة

 .راقَبةباملؤسسة امل
 :تقييم املخاطر ووضع استرتيجية املراجعة -4

حمافظي احلسابات املتضامنني حيدد بصفة منفصلة مدخل املراجعة وكذا برنامج من إن كل واحد 
  :كما جيب عليهم التفاهم وتبادل التقييمات خاصة ما يتعلق بـ ،العمل الالزم وضعه

  حتليل املناطق الرئيسية للمخاطر؛ -

                                                           
1 Union des experts comptables, le co-commissariat aux comptes : commentaire de la norme de l’ordre des 
experts comptables de Tunisie. Disponible sur le site : www.uec.com.tn/files/pdf/Le%20co_commissariat.pdf    
(consulté le 15/08/2011). 
2 Idem. 
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 على احلسابات؛ اجوهري ايكون هلا تأثري قد لكنغري املرتبطة باإلستغالل  حداثحتليل أثر األ -
  .بالنسبة الحتياجات املراجعة (seuil de signification)حتديد عتبة اجلوهرية  -

 :فحص نظام الرقابة الداخلية -5
إن اإلختبارات على نظام الرقابة الداخلية جيب أن تتم بطريقة منفصلة من طرف كل واحد من 

  :عمال التاليةنه ميكن التنسيق فيما بينهم لتنفيذ األأإال  ،احلسابات املتضامننيظي افحم
  احلضور أثناء اجلرد الفعلي بالنسبة للمؤسسات اليت لديها عدة وحدات منتشرة جغرافيا؛ -
حتديد جمال وتنفيذ اإلختبارات على نظام الرقابة الداخلية عندما تكون هناك إدارات أو وحدات  -

ميكن أن يكون باتفـاق   حيثاالت تابعة للمؤسسة موجودة يف عدة مناطق جغرافية، بيع أو وك
 احلسابات املتضامنني يف نفس املنطقة اجلغرافية؛ افظيمشترك لتجنب تدخل حم

حتديد عناصر األصول واخلصوم اليت تكون موضوع إجراءات حيث أن إجراءات تأكيد األرصدة،  -
احلسابات املتضامنني إنطالقا من منهجية  افظيطرف حمتأكيد خارجية تكون بصفة منفصلة من 

 .اليت ترسل للمؤسسة القائمةويتم اإلتفاق بينهم على ، احملددة من طرف كل واحد املراجعة
 :فحص احلسابات -6

 افظيإن اإلختبارات على احلسابات جيب أن تتم بطريقة منفصلة من طرف كل واحد من حم
اليت قد يرسل هلا مصادقات  (les tiers)طراف اخلارجية األ اباتحس قائمة ، لكناحلسابات املتضامنني

تفق عليها مسبقا قبل إعطائها للمؤسسة ملعاجلتهاجيب أن ي.  
 :إجتماعات اإلختتام واية املهمة -7

أو جلنة التدقيق للمؤسسة املراقَبة جيب أن تتم بطريقة /تماعات اإلختتام مع اإلدارة العامة وجإ
احلسابات  افظيسبق هذه اإلجتماعات بتبادل اإلستناتاجات املتوصل إليها بني حممشتركة، وجيب أن ت

  .املتضامنني دف حتديد النقاط اجلوهرية اليت جيب على كل واحد منهم أن يبلغها للمؤسسة
 :إعداد التقارير -8

حمافظي  صفة مشتركة بنيبافظة احلسابات جيب أن تعد التضامنية حملهمة املإن التقارير الالزمة يف 
هم أو استنتاجام خمتلفة، بينما التقارير األخرى غري الالزمة بات املتضامنني حىت ولو كانت أراؤاحلسا

  .يف املهمة كرسالة اإلدارة أو غريها تقدم بصفة منفصلة من طرف كل واحد منهم
 :إلتزامات قانونية ونظامية أخرى -9

نفصلة بإمتام اإللتزامات القانونية اليت تدخل احلسابات املتضامنني القيام بصفة مافظي جيب على حم
، تنفيذ إجراءات اإلنذاركخاصة ما يتعلق باألحداث اليت حتدث فجأة يف املؤسسة  ،يف إطار املهمة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
237 

ولكن ، إعالم سلطات الرقابة لبعض املؤسساتو كشف األحداث غري الشرعية لوكيل اجلمهورية
  .لتزامات جيب أن تعد بصفة مشتركةلطات املعنية ذه اإلالتقارير واملراسالت للمؤسسة املراقَبة والس

  افظة احلسابات حملهمة التضامنية املأتعاب : ثالثا
لقد نص القرار املتضمن املوافقة على سلم أتعاب مراجعي حسابات الشركات، على أنه يف حالة 

شرط أن  %10زيد بنسبة إسناد مهمة مراجعة ألكثر من مراجع فإن األتعاب الناجتة عن تطبيق السلم ست
اليكون املراجعني ينتمون لنفس املكتب، لكن مل حيدد القرار كيفية اقتسامها بني املراجعني، وهلذا فإن 

  .1تفاق مشترك بينهماقتسم بني املراجعني على أساس همة التضامنية تاملاألتعاب الناجتة عن 
ألكثر  حمافظة احلساباتاد مهمة تعاب يف حالة إسنيف األ %10ونالحظ أن هناك زيادة بنسبة 

مراجع، وتقابل هذه الزيادة األعمال اإلضافية املتمثلة يف أعمال التنسيق وأعمال التناظر بامللفات بني من 
  . املراجعني، يف حني أنه لو أسندت املهمة ملراجع واحد فسوف لن تكون هذه األعمال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1 Arrêté des ministres des finances et du tourismes, du commerces et de l’artisanat du 28/02/2003, portant 
homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises, op.cit, article 04. 
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  يف تونس عةاملراج ةدستور آداب وسلوك مهن .5-5
للخرباء احملاسبني  1داب وسلوك مهنة املراجعة يف تونس يف جملة الواجبات املهنيةآيتمثل دستور   

لةهذ وتتضمنمني جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني، املرسرئيسية وهي حماورأربعة  ه ا:  
  والزمالء واإلدارة؛ لزبائنعالقات املهنيني باهليئة وا -
 تهم؛نعند ممارستهم مله إلتزامات أعضاء اهليئة -
 حقوق أعضاء اهليئة عند ممارستهم ملهنتهم؛ -
 .أحكام تنطبق على املتربصني -

، والذي 26/07/1991نشري إىل أن جملة الواجبات املهنية صدرت بقرار من وزير املالية مؤرخ يف   
ة عندما يتعلق األمر لهذه احكام اليت جاءت ا وسنتطرق إىل األ. 05/02/1985ألغى الة الصادرة يف 

  . وليس عند قيامه مبهام تعاقدية املراجعة القانونيةبقيام اخلبري احملاسب مبهام 
  عالقات املهنيني باهليئة والزبائن والزمالء واإلدارة .5-5-1

احلسابات يف تونس يف عالقاته مـع  نتناول من خالل هذه النقطة قواعد السلوك املهين ملراجع   
  .تمثلة يف اهليئة املنظمة، الزبائن، الزمالء واإلدارات املختلفة اليت يتعامل معهاطراف املخمتلف األ

  عالقات املهنيني باهليئة. 5-5-1-1
ويقصد باهليئة هيئة اخلرباء احملاسبني بتونس، وتنظم جملـة   يقصد باملهنيني هنا اخلرباء احملاسبني،  

واهليئة املنظمة ملهنتهم واملسجلني جبدوهلا، كمـا تبـين   الواجبات املهنية العالقات اليت تنشأ بني املهنيني 
  :2كذلك كيفية تعامل أعضاء املهنة معها، ونلخصها فيما يلي

إن من بني املهام األساسية اليت تضمنها هيئة اخلرباء احملاسبني بصفتها اهليئة املنظمة : حفظ النظام -أوال
اهليئة، ويتمثل ذلك يف فرض احترام أعضاء اهليئـة   ملهنة اخلرباء احملاسبني هي مهمة حفظ النظام داخل

للنظام الداخلي هلا والقوانني اليت تسري عليها، باإلضافة إىل احترام أعضاء املهنة بأن اهليئة هـي املمثـل   
الوحيد هلم أمام السلطات العمومية، وهي اليت تتفاوض بامسهم فيما خيص املسـائل املطروحـة أمـام    

  .اليت تقدم اإلقتراحات اإلجيابية على هذه السلطات خبصوص تنظيم املهنةالسلطات العمومية وهي 
هـو دفـع   املنظمة من األمور اليت تترتب على ترسيم املهين جبدول اهليئة : دفع معلوم اإلشتراك -ثانيا

  .لذلك ال ميكنه ممارسة املهنة رسوم التسجيل واإلشتراك السنوي لس اهليئة، ويف حالة عدم امتثاله

                                                           
 .1187، ص 1991، 56 الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 1
، يتعلق باملصادقة على جملة الواجبات املهنية للخرباء احملاسبني املرمسني جبدول اهليئة، الرائد الرمسي 26/07/1991 قرار من وزير املالية مؤرخ يف 2

 .17، 03، 02، 01 :، املواد1991، 56 للجمهورية التونسية، عدد
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إن من واجب املراجع يف حالة تعرضه أثناء ممارسته للمهنة أليـة  : املتابعات اإلدارية والقضائية -لثاثا
علم اهليئة املنظمة للمهنة الختاذ اإلجراءات الالزمة بشأنه أو إذا اسـتلزم  متابعات إدارية أو قضائية أن ي

  .األمر الدفاع عنه ومساندته
غب أحد املهنيني األعضاء باهليئة يف التوقف عن ممارسـة املهنـة   إذا ما ر: اإلنقطاع عن العمل -رابعا

فإنه طبقا لة الواجبات املهنية جيب عليه إعالم جملس اهليئـة بـذلك برسـالة     ،بصفة مؤقتة أو دائمة
مضمونة مع وصل استالم، كما جيب عليه يف حالة التعليق اإلداري إثبات إغالق ملفاته أو تسـليمهم  

علم هيئة اخلرباء احملاسبني بتعيينه يف ظرف عشر أيام من ب على مراجع احلسابات أن يوجي. ألحد زمالئه
 .تاريخ قبوله هلذا التعيني بواسطة رسالة مضمونة مع اإلعالم بالبلوغ

  عالقات املهنيني بالزبائن .5-5-1-2
وليته فإن كل واحد منهم يتحمل مسؤ ،نشري إىل أنه يف حالة تعيني أكثر من مراجع حسابات  

حسابات يف حالة  مراجعكما أنه ال ميكن ملراجع أن يقبل مبهمة  ،الشخصية والكاملة يف القيام مبهمته
  .مباشرة زميله للمهمة إال بعد انتهاء املهمة املوكولة له

مراجع أو مراجعي ، فإنه جيب على من القرار املتضمن جملة الواجبات املهنية) 16(وطبقا للمادة   
ملهمة، إما بتسجيل قبوهلم مبحضر اجللسة العامة اليت عينتهم باإلمضاء مع عبارة ا لقبون إعالاحلسابات 

  .، وإما بواسطة رسالة توجه عن طريق الربيد"صاحل لقبول مهمة مراقب حسابات"
  عالقات املهنيني بالزمالء .5-5-1-3

يث يعطي صورة راقية إن عالقات مراجعي احلسابات فيما بينهم جيب أن يكون هلا طابعا مميزا حب  
  :1للمهنة وذلك باحترام أو التقيد ببعض املبادئ اليت نلخصها يف اآليت

   ؛جيب أن يتميز سلوكهم فيما بينهم بروح الزمالة -
  ؛املراجعون مطالبون مبؤازرة بعضهم البعض وبااملة املتبادلة يف السلوك -
دائية والكتابات العلنية أو عرض تقدمي جيب عليهم حتاشي التفوه باأللفاظ اجلارحة أو العبارات الع -

 ؛حتاشي كل املناورات اليت من شأا أن تلحق ضررا بزمالئهم وجيب، غري مطالبني اخدمات 
جيب عليهم السعي حلل أي خالف قد ينشب بني زميلني أو أكثر باحلسىن أو بعرضه على رئيس  -

 ؛فيهجملس اهليئة أو برفعه عند الضرورة للجنة الرتاعات للفصل 
مينع على أعضاء اهليئة البحث عن الزبائن بطرق غري مشروعة أو مشـروعة وخاصـة بواسـطة      -

 .التخفيض يف األمثان أو القيام مبساعي أو منح مقابل أو امتياز
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احلسابات ال جيوز له اإلستجابة لزبون يطلب منه تعويض أحد زمالئه إال بعد  مراجعكما أن 
  :1توفر الشروط التالية

لقـوانني  السـليم ل تطبيـق  المن أن هذا الزبون ال يرمي من وراء طلبه إىل اهلروب مـن  التيقن  -
  ؛والتشريعات

 .إشعار زميله برسالة مضمونة مع وصل استالم بالطلب الذي قدمه له الزبون -
كما جيب على املراجع أن يتجنب كل انتقاد يف شخص سلفه، وأن يتحصل عند شروعه يف   

  .يله حتصل على مقابل أتعابهالعمل على ما يثبت بأن زم
  عالقات املهنيني باإلدارة .5-5-1-4

املادة  فإنعلى الرغم من أن مراجعي احلسابات يف تونس مستقلني عن مجيع اإلدارات العمومية،   
ينبغي أن تكون عالقام باإلدارات  تنص على أنه السادسة من جملة الواجبات املهنية للخرباء احملاسبني

  . مة على أساس ااملة وأن تتسم معامالم مبمثليها بطابع اإلخالص التامالعمومية قائ
  تهمنإلتزامات املهنيني عند ممارستهم مله. 5-5-2

، حيث جيب أن " علم، وعي، استقاللية"لقد اختذت مهنة املراجعة يف تونس شعارا هلا وهو   
  .وعدم التحيز والرغبة يف اإلفادةتقوم عالقات املهنيني مع الزبائن على اإلخالص واإلستقاللية 

  :2ومن اإللرتامات اليت تقع على عاتق املهين مايلي
  جيب أن يقدم الدليل على رصانته وذلك للمحافظة على هيبة وشرف املهنة؛ -
أن يؤدي مهامه بكل دقة وطمأنينة وأن يبين أعماله على املقاييس املتفق عليها اليت تصدرها اهليئة  -

  دوليه؛أو على املقاييس ال
  أن ميتنع عن كل إشهار يكتسي صبغة جتارية؛ -
 البد أن يتحلى املراجع بالرتاهة وعدم التحيز يف إطار احترام القانون وواجبات املهنة املتفق عليها؛ -
جيب على املراجع استخدام الفنيات الالزمة اليت من شأا أن تنريه ومتكّنه من اختـاذ رأي مـبين    -

 .املعايري املهنية املتفق عليها وخاصة التعليمات الصادرة عن اهليئة ومعلل، وتطبق يف هذا الشأن
  حقوق أعضاء اهليئة عند ممارستهم ملهنتهم. 5-5-3

الثالث من جملة الواجبات املهنية حقوق أعضاء هيئة اخلرباء احملاسبني واليت هي  احملور يتضمن  
سليم، وقد قسمت وء رأي فين حمايد ضرورية لتمكني املراجع من تأدية مهامه على أحسن وجه وإبدا
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واحلق يف احلصول التعاون  احلق يف :لة هذه احلقوق واليت تعترب إلتزامات على الزبون إىل قسمني مهاا
  .تعاباأل على

  احلق يف التعاون معه. 5-5-3-1
راجع، إلتزامات الزبون بالتعاون مع املراجع من بني احلقوق الرئيسية اليت يركز عليها امل تربتع  

حيث من حقه أن يطلب من مسيري الشركات وموظفيهم بالتعاون معه حىت يتمكن من أداء مهمته 
على أحسن وجه وإبداء رأي سليم وبالتايل ختفيض خماطر املراجعة، وهلذا الغرض فإنه ميكن أن نلخص 

  :1احلق يف التعاون يف اآليت
 كوين امللف الدائم للمهمة؛أن يقدم موظفو الشركة للمراجع كل الوثائق الالزمة لت -
 أن يقدموا له املعونة الالزمة ملراقبة احلسابات؛ -
 فسح اال له لإلطالع على ما جيري مبختلف أقسام الشركة من أعمال طبقا ملتطلبات املهنة؛ -
إعالمه بكل ما يستجد من أحداث داخل الشركة وخاصة كل ما من شأنه أن يؤثر على التعاون  -

 ني الشركة؛الذي أقيم بينه وب
أن تقوم الشركة باألعمال املنوطة ا يف الوقت الالزم حىت يقوم املراجع مبهمته كذلك يف األجال  -

 الالزمة؛
وذلك قصد التحقق من " مكتوب التمثيل"أن يتحصل على وثيقة ممضاة من طرف الشركة تسمى  -

 صحة املعطيات الضرورية لإلدالء برأيه؛  
أن هناك جتاهال من طرف الشركة حمل املراجعة اللتزامات التعاون ينبغي على املراجع إذا الحظ  -

قادرا على أداء مهمته  ر زبونه كتابيا بأنه أصبح غريأن يذكِّ ،من شأنه أن يتسبب يف عرقلة مهمته
بصفة عادية، كما عليه أن يستوضح األسباب وأن يطالبه بتدارك النقص الذي عاينه وذلك حىت 

 .اركة سلبيةال جيد نفسه يف حالة مش
احلسابات الجناز مهامهم أن يستعينوا أو يوكلوا متثيلهم ملساعد أو أكثر من  ملراجعيكما ميكن   

اختيارهم من احلاصلني على شهادة األستاذية على أن يدلوا بأمسائهم للشركة، ويكون هلؤالء نفس 
  .2احلسابات راجعيحقوق التحري والبحث واالطالع اليت تكون مل

  تعابحلصول على مقابل األا .5-5-3-2
وفقا ألحكام جملة الواجبات املهنية هليئة اخلرباء احملاسبني فإن مراجع احلسابات يتقاضى عن كل   

حيث يقوم بتقدمي أحسن مالديه من خربة فنية ومتحمال يف ذلك مسؤولياته  ،عمل يؤديه مقابل أتعابه
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العمل واخلدمات اليت يقدمها ومايستوجب هذا ينبغي أن يكون مايتقاضاه مناسبا مع ووبكل استقاللية، 
جيوز  وال. العمل من خربة فنية متناسبة مع صفته وشهاداته واملسؤوليات املادية واملعنوية اليت يتحملها

ملراجع احلسابات أن يتقاضى أتعابه يف شكل إمتيازات عينية أو أرباح أو عمولة أو مسامهة ظاهرة كانت 
يربر أبدا عدم احترامه للمقاييس املهنية  مة األتعاب للمهمة اليت يقوم ا الأو خفية، كما أن عدم مالء

  .1وبذل العناية املهنية الالزمة عند أدائه ملهمته
ونشري إىل أن مراجع احلسابات يف تونس تضبط أتعابه وفق جدول يقع إقراره من طرف الوزارة   

بني املراجع وزبونه ميكن اللجوء إىل جملس  تعاباملكلفة باملالية، ويف حالة نشوب خالف خبصوص األ
  .اهليئة، ويف حالة عدم التوصل إىل نتيجة ترفع القضية إىل احملاكم ذات اإلختصاص

  أحكام تنطبق على املتربصني. 5-5-4
هناك بعض اإللتزامات والواجبات اليت أقرا جملة الواجبات املهنية حتكم العالقة بني مراجعي   

يئة اخلرباء احملاسبني واملتربصني لديهممنياحلسابات املرس ، 2ميكن تلخيصها يف اآليتو:  
جيب على مراجعي احلسابات قبول املتربصني يف مكاتبهم حسب إمكانيام وأن يشرفوا علـى   -

 تكوينهم املهين ومنحهم رواتب؛
ـ    - ة جيب على املشرفني على التربصات منح متربصيهم التسهيالت الالزمة لتمكينـهم مـن متابع

ممارسة املهنة، واملشاركة يف حصص األعمال احلق يف ل دروسهم التحضريية لإلمتحانات اليت ختو
 جتماعات اليت يعقدها مراقب التربص؛التطبيقية ونشاطات التكوين وكذلك يف اإل

اجتياز اإلمتحانات، حيث ميكن للمتربص يف هذا الغرض أن من منح التسهيالت لتمكني املتربص  -
مبدة إضافية وبدون أجر توزع بعد املوافقة حسب ماتتطلبه اإلمتحانات من تنظـيم   يطلب التمتع

 وحتضري وحسب مقتضيات العمل باملكتب؛
أحد زبائن املكتـب الـذي    ال ميكن ملتربص أصبح عضوا باهليئة أن يقبل أي مهمة يعرضها عليه -

فيها إتفاق بني  لاليت حيصثالثة أعوام من انتهاء تربصه ماعدا يف احلاالت  خاللقضى فيه تربصه 
 األطراف املعنية أو املهمات اليت تستوجب املنافسة؛

قواعد التربصات املصادق عليها من طرف جملس اهليئة تضبط قواعد السلوك املهين املطبقة علـى   -
 املتربصني؛

  .ط على أعضاء اهليئةط على املتربصني نفس العقوبات املهنية اليت تسلَّتسلَّ -
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، يظهر أن جملة الواجبات املهنية يف تونس مل تتطرق ملبادئ السلوك األخالقي من خالل ماسبق  
اليت جيب أن تتوفر يف املراجع وتناولت فقط قواعد السلوك املهين، حيث ركزت على حمورين رئيسني 

إىل حمور ومها إلتزامات املراجع يف عالقاته مع اهليئة املنظمة والزبائن والزمالء واإلدارة وحقوقه، باإلضافة 
خاص بالتزامات املراجع عند ممارسته للمهنة وهو ميكن أن يدخل ضمن عالقة املراجع بالزبائن، كما 
مشلت الة حمورا خاصا باألحكام اليت تنطبق على املتربصني وكان ميكن أن يصنف ضمن احملور األول 

  . يف عالقات املراجع باملتربصني لديه
لة لواجبات املهنية فإن مراجع احلسابات يف تونس يف حالة مباشرة نشري إىل أنه وفقا ألحكام جمو  

أن يراعي قواعد السلوك املهين اجلاري ا العمل يف البلد املضيف إن وجدت، جيب مهام خارج الوطن 
  .حتاد الدويل للمحاسبنيوإال فعليه مراعاة قواعد السلوك املهين املعتمدة من طرف اإل

من خالل  هين للمراجعة يف تونسن نلخص أهم عناصر التنظيم املميكن أ ومن خالل ما سبق،
  :ايللتاجلدول ا

  .ملخص شامل ألهم عناصر التنظيم املهين للمراجعة يف تونس ):5- 5(اجلدول رقم 
  دستور آداب وسلوك املهنة  معايري املراجعة  اهليآت املنظمة للمهنة  اإلطار العام ملمارسة املهنة

جانب ممارسة التونسيني  واأل •
  .واالتفاق بني البلدين املقيمني

  .املنظمة القيد يف جدول اهليئة •
  .شهادة خبري حماسب •
  املتخصص مسابقة دخول للتكوين •
تكوين نظري ملدة سنة يتوج  •

  سنوات 03تربص ميداين وبشهادة 
اإلمتحان النهائي بشرط احلصول  •

على الشهادة اخلاصة بالتكوين 
  .النظري واملصادقة على التربص

اد مذكرة اية التكوين إعد •
 .ومناقشتها علنيا

 .كل الشركات معنية باملراجعة •
 .مهام دائمة وخاصة •
 .سلم أتعاب •
  .مسؤولية مدنية وجزائية وانضباطية •

هيئة اخلرباء  •
  .احملاسبني

عدة جلان دائمة  •
تابعة هليئة  ومؤقتة

  .اخلرباء احملاسبني
جمالس  03 •

  .جهوية

املعايري الدولية  •
للمراجعة تبناها 
الس الوطين 

هليئة اخلرباء 
 .احملاسبني

صادرة عن  •
اإلحتاد الدويل 

 .للمحاسبني
بعض املعايري  •

احمللية لتفسري 
بعض املسائل 

صادرة عن اهليئة 
  .املنظمة

  

  جملة الواجبات املهنية •
إعدادها واملصادقة عليها  •

من الس الوطين هليئة 
  .اخلرباء احملاسبني

صادرة يف شكل قرار من  •
  .الية والتخطيطوزير امل

  :حماور 04تشمل  •
املهنيني باهليئة عالقات   -

والزبائن والزمالء 
  .واإلدارة

إلتزامات املهنيني عند   -
  .ممارستهم ملهامهم

    .املهنيني حقوق  -
أحكام تنطبق على   -

  .املتربصني

  .من إعداد الباحث: املصدر
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  :خالصة
قتصادي الذي ة متاشيا مع التطور اإللقد عرفت مهنة املراجعة يف تونس تطورات وحتوالت كبري  

شهدته تونس، حيث أعطت السلطات العمومية إهتماما كبريا ملهنة املراجعة واستقالهلا وذلك من خالل 
لسنة  96وصدور القانون رقم  1988لسنة  108التشريعات املنظمة للمهنة وخاصة بصدور القانون رقم 

، حيث أوىل هذين القانونني أمهية كـبرية ملهنـة مراجـع    املتعلق بتدعيم سالمة العالقات املالية 2005
احلسابات وكيفية احلفاظ على استقالليته ومكانته يف اتمع، وقد انعكست هذه املكانة علـى نوعيـة   
املهام املقدمة من طرفه ومسامهته يف تعزيز مصداقية حسابات الشركات التونسية وتـدعيم الشـفافية   

  .رها هذه الشركاتللمعلومات املالية اليت تصد
وقد أعطت تونس أمهية كبرية ملهمة مراقب احلسابات، حيث اهتم املشرع كثريا بنوعية التكوين   

 الذي جيب أن حيصل عليه املترشح ملمارسة املهنة، باإلضافة إىل عملية املراقبة اليت تقوم ا جلنة مراقبـة 
العمل ومعايري املهنة املعمول ـا يف تـونس   على مراقيب احلسابات للتأكد من التزامهم بقواعد  اجلودة

ومدى التزامهم باالستقاللية وبذهلم العناية املهنية الالزمة أثناء تأديتهم ملهامهم، كل ذلك مـن أجـل   
دفـع  ضمان جودة عمليات املراجعة واحلفاظ على كرامة وشرف املهنة ومكانتها يف اتمع ودورها يف 

  . عجلة التنمية اإلقتصادية بالبلد
  املعايري الدولية للمراجعة  2002أن تونس بتبنيها سنة  ،ن لنا كذلك من خالل هذا الفصلوقد تبي

قد استطاعت أن حتتل مكانة الئقة بني الدول املتقدمة يف جمال املراجعة، ويظهر ذلك من خالل التمثيل 
  .الواسع هلا يف العديد من اهليآت الدولية واإلقليمية للمحاسبة واملراجعة

وبالنسبة لدستور آداب وسلوك املهنة يف تونس، فقد مت تناوله من خالل جملة الواجبات املهنيـة    
. اليت صادق عليها الس الوطين هليئة اخلرباء احملاسبني وصدرت يف شكل قرار من وزير املالية والتخطيط

بائن والزمالء واإلدارة، كمـا  ولقد درست هذه الة خمتلف إلتزامات املراجع يف عالقاته مع اهليئة والز
تناولت حقوق املراجع والتزاماته أثناء ممارسته ملهامه، باإلضافة إىل بعض األحكام ختص عالقات املراجع 

كما أمهلت هذه الة . باملتربصني من خالل التطرق لكل من التزامات املراجع جتاه املتربصني والعكس
ة وهو احملور اخلاص مببادئ السلوك األخالقي اليت جيب توفرها حمورا مهما يف دستور آداب وسلوك املهن
  .يف املراجع وعالقاته باتمع بصفة عامة
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  :متهيد
خنصص هذا الفصل لدراسة التنظيم املهين للمراجعة يف اململكة املغربية، وسنتناول من خاللـه  

عة يف هذا البلد وتطورها، واإلطار العام ملمارسة هذه املهنة من خـالل التطـرق إىل   نشأة مهنة املراج
احلسـابات   ملراجعالشروط اليت جيب توفرها يف املترشح للممارسة املهنية، باإلضافة إىل املهام املوكلة 

ها مقابل حسب التشريع املغريب وكيفيات تعيينه يف الشركات وعزله من مهامه واألتعاب اليت حيصل علي
  . عمله، باإلضافة إىل املسؤوليات اليت قد يتحملها من خالل ممارسته ملهامه

كما سنتطرق يف هذا الفصل إىل اهليآت املنظمة ملهنة املراجعة يف اململكـة املغربيـة ومهامهـا    
 األخـري  واهلياكل اليت تتكون منها، باإلضافة إىل املعايري اليت يعتمد عليها املراجع يف أداء مهنتـه، ويف 

  .سنتناول دستور آداب وسلوك املهنة املعمول به يف اململكة املغربية
  :العناصر الرئيسية اليت سيتناوهلا هذا الفصل هي كما يليوحتقيقا ملا سبق، فإن 

  ؛نشأة مهنة املراجعة يف اململكة املغربية وتطورها التارخيي ×
  بية؛اململكة املغر رسة مهنة املراجعة يفاإلطار العام ملما ×
  اهليآت املهنية املنظمة ملهنة املراجعة يف اململكة املغربية؛ ×
 اململكة املغربية؛معايـري مهنة املراجعة يف  ×
 .اململكة املغربيةيف  املراجعة ةدستور آداب وسلوك مهن ×
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  نشأة مهنة املراجعة يف اململكة املغربية وتطورها التارخيي .6-1
حيث كان البلد حتـت   ،قبل اإلستقالل يف املغرب ارها مهنة حماسبيةنشأت مهنة املراجعة باعتب

، وقد مورست املهنة يف هذه املرحلة بقـوانني فرنسـية،    (le protectorat français) احلماية الفرنسية
للمهنة وبقوانني مغربية، وسوف حناول أن نتطرق  اجديد اوبعد اإلستقالل حاول املغرب أن خيلق تنظيم

  .2011سنة راحل اليت مرت ا مهنة املراجعة منذ ظهورها باملغرب وإىل غاية ملختلف امل
  ستقاللمرحلة ماقبل اإل .6-1-1

صـبت يف  قتصاد، وقـد ن تعترب مهنة احملاسبة مبا فيها املراجعة من املهن القريبة جدا من عامل اال
بطيئة جدا يف املغرب مقارنة ستعماري، ولكن تكوينها وتطويرها مت بطريقة املغرب من طرف النظام اإل

مصـف اخلـرباء   إنشاء (وقد يرجع ذلك للتأخر يف حتديد حدودها وتنظيمها بفرنسا  باملهن األخرى،
ر التأخر يف تطـور مهنـة   ، كما قد يفس1945إىل غاية سنة  OECCA)∗احملاسبني وحمافظي احلسابات

) كات األموال، مسامهة اخلواص، السوق املاليةشر(أن اهلياكل االقتصادية والقانونية باحملاسبة يف املغرب 
  .اليت يستوجب انطالقها مل تكن كلها متطورة آنذاك

تكوين شـركات املسـامهة،   ) 51(ينظّم يف مادته و ،صدر القانون املدين املغريب 1913يف سنة 
الطريـق  احلسابات هلذه الشركات، األمر الذي فتح  جعةولكن هذا النص كان ناقصا ألنه مل يعاجل مرا

املؤرخ يف   (le dahir) ∗∗ وقد جاء الظهري. أمام الغش والتجاوزات وعدم دقة حسابات هذه الشركات
حول الشركات وأدخل إجبارية  1867القانون الفرنسي لسنة  (marocanisation)ملغربة  11/08/1922

، حيث مل 1990سنة بنقائصه إىل غاية  1922وقد احتفظ قانون سنة . حسابات مراجعاملراقبة من طرف 
، ودخول املغاربة يف )املغاربة واألجانب يستطيعون ممارسة النشاط( املراجعيشترط أي قيد خيص جنسية 

ستقالل ألن املسامهني يف الشركات كانوا خيتـارون املـراقبني مـن    هذا النشاط مل يتحقق إال بعد اإل
 .1األجانب

 مببادرة من اخلرباء احملاسبني الفرنسيني وهو 1950ظهر أول جتمع مهين للمراجعة يف املغرب سنة 
∗∗∗جممع اخلرباء احملاسبني باملغرب

(CECM)  مع على متابعة األهداف اليت حيددهاوقد عمل مؤسسو ا ،
مع كالدفاع عن مصاحلهم، حتسني ظروف العمل والتعاون مـع  مي تهجممع مهين بصف أيثل أعضاء ا

ـ   08/12/1954يف ا وقد صدر ظهري .إخل... اهليآت الوطنية والدولية  ى ـينص يف مادته اخلامسـة عل

                                                           
∗ Ordre des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes. 

 .مرسوم ملَكي ∗∗
1 Sami El OMARI & Michèle SABOLY, Émergence d’une profession comptable : le cas du maroc. In 
« l’entreprise, le chiffre et le droit », éditeurs J.G. Degos et S. Trébucq, Bordeaux, 2005, p. 334, 335. 
∗∗∗ Compagnie des Experts Comptables du Maroc. 
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وهي نفس الشروط اليت اعتمدها جممـع اخلـرباء احملاسـبني     ،شروط احلصول على لقب خبري حماسب
  .1على إنشاء مجعية أو هيئة متثل املهنة الظهرينضمام إليه، ولكن مل ينص باملغرب لال

  مرحلة مابعد االستقالل .6-1-2
وعرف عدة حتوالت هيكلية، وميكن تقسيم هذه التحوالت يف  1956ستقالله سنة اب نال املغر

 بسيطرةاألوىل إىل غاية اية الثمانينات، حيث متيزت املرحلة إمتدت  ،املغرب إىل ثالث مراحل خمتلفة
سياسة ، وتشمل املرحلة الثانية سنوات التسعينات وتتناسب مع على املؤسسات واهليآتربة ااملغاملهنيني 

انفتاح البلد وإصالح املهنة احملاسبية، حيث أصبح دبلوم خبري حماسب منظما، أما املرحلة الثالثة فسيطر 
  .2عليها التوتر بني التجمعات املهنية واألطراف الداخليني واخلارجيني

 جممع اخلرباء احملاسبني باملغرب ستقالل مغادرة كثيفة لألجانب، وظلّاالعرف املغرب بعد وقد 
(CECM)  خالل عدة سنوات يعاين النسيان وأصبح عمليا غري موجودا، حيث أن عدم تنظيم املهنة على

وشبه اختفاء جممع اخلرباء احملاسبني كان له آثارا وخيمة على التنظيم  1954الرغم من احملاولة األوىل سنة 
  .3املهين للمراجعة

  مغربة إطارات ومهنة احملاسبة .6-1-2-1
قتصادية مما ترك السلطات آنذاك تضع البلد علـى طريـق   اشهد املغرب أزمة  بعد االستقالل

قتصاد املختلط مع توسيع امللكية العامة، هذه السياسة ترافقت مع بداية السبعينات بـإرادة ملغربـة   اال
من طرف أجانب، وقد كان هلذا التوجـه   منصب تأطري مشغوال 25000حوايل اإلطارات، حيث كان 

  .4احملاسبة على مهنة ارثأ
زدياد عدد املهنيني املغاربة، بقيت املهن احلرة مبا فيها احملاسـبة  اويف هذه الفترة وعلى الرغم من 

ـ   اواملراجعة مسيطر عليها من قبل األجانب، ولكن اهليآت املهنية كانت يف يد املغاربة وهو ماخلق نوع
هـذه  . تسجيلهم جبداول اهليآت املهنية من العداوة جتاه ممارسة األجانب للمهنة باملغرب رافضني بذلك

العداوة من قبل السلطات املهنية جتاه ممارسة األجانب للمهنة وحتت رقابة أعضاء مغاربة كان من احملتمل 
أن تؤدي إىل صرف األعضاء األوائل مع اخلرباء احملاسبني عن تنظيم املهنة اليت نزعت منـهم سـلطة   

  . ممارستها أيضاالتنظيم ومن املمكن أن يقصوا من 
  

                                                           
1 Sami El OMARI & Michèle SABOLY, op.cit, p. 336. 
2 Ibid,  p. 338. 
3 Ibid,  p. 337. 
4 Ibid,  p. 338. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 249 

عتـرب غـري   ستعمارية أُوضعته القوات اال ∗من طرف ملك 1954إن توقيع الظهري الصادر سنة 
وقائمـة اخلـرباء    ،ستقاللشرعيا من طرف الشعب ومؤسسة القصر اليت مل تساهم يف تطبيقه بعد اإل

ذلك بقي جممع اخلرباء ظهري مل تكن، وبالنشر سنويا كما هو منصوص عليها يف احملاسبني اليت جيب أن ت
أنه فقط على تسجيل اخلرباء احملاسبني اجلدد جبدوله، حيث نشاطه احملاسبني باملغرب بدون نشاط واقتصر 

  . 1يف اية الثمانينات مل يتجاوز أعضاء امع تسعون عضوا ومل جيتمع جملس إدارته منذ عدة سنوات
خبري حماسب أجنيب ما يسمى باجلمعية املغربية ، كون جمموعة املهنيني احلاملني لدبلوم 1982سنة 

، ومبا أن اجلمعية يف بدايتها كانت تضم فقط عشر أعضاء (AMDEC) ∗∗ حلاملي شهادة خبري حماسب
يف  110فقد قبلت أعضاء آخرين ليسوا حاملني لشهادة خبري حماسب، حيث وصل عدد األعضاء حوايل 

  .2ال يشترط فيه املمارسة بصفة مستقلة نضمام للجمعية، وقد كان االبداية التسعينات
مشروعا إلصالح املخطط احملاسيب املغريب مسـتوحى مـن    1982كما طرح وزير املالية سنة 

يف املقابل وبالتعاون مع جممع اخلرباء احملاسبني واجلمعية املغربية . أحكام املخطط احملاسيب العام الفرنسي
  .م مهنة اخلبري احملاسبية مشروع قانون ينظّأعد وزير املال ،حلاملي شهادة خبري حماسب

نتقاليـة  يكونوا مقصيني بواسطة األحكـام اال من املهنيني خشية من أن  عدد قام 1987يف سنة 
ووضعوا شـروطا   (AMEC) ∗∗∗للقانون، بإنشاء اجلمعية املغربية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات

وعلى الرغم مـن   ،(CECM et AMDEC)تني املوجودتني نضمام للجمعية مقارنة باجلمعيمرنة جدا لال
  .3عضوا 60 الم يتجاوز عدد األعضاء املسجلني ذلك ف

  مرحلة اإلصالحات اهليكلية واإلصالح احملاسيب. 6-1-2-2
إن السياق الوطين لسنوات الثمانينات رفع من ضرورة اإلسراع بتنظيم مهنة احملاسـبة، حيـث   

حتت ضغط صندوق النقد الدويل والبنك العاملي شرع املغرب يف عـدة   1984و 1983بتداء من سنيت ا
دية الكربى قتصاة توازن املؤشرات االإصالحات كربى، حيث حثت اهليئتني الدوليتني املغرب على أمهي

  .قتصادوالتوجه حنو حترير اال
ة إبتداء الرسم على القيمة املضاف: ضرائب وهي ثالثولقد بدأ االصالح اجلبائي بداية من وضع 

جـانفي   يفوالضريبة على الدخل اإلمجايل  1987جانفي  يف، والضريبة على الشركات 1986من أفريل 
هذه اإلصالحات . 01/01/1994 يف، وقد ترافق هذا االصالح اجلبائي بإصالح حماسيب بدأ تطبيقه 1990

                                                           
  .سفامللك حممد بن يو déportationالظهري وقّع من طرف امللك حممد بن موالي عرفة وامللقب بعد اإلستقالل مبحمد اخلامس وذلك بعد نفي  ∗

1 Sami El OMARI & Michèle SABOLY, op.cit,  p. 338, 339. 
∗∗ Association Marocaine des Diplômés Experts Comptables. 
2 Sami El OMARI & Michèle SABOLY, op.cit, p. 339. 
∗∗∗  Association Marocaine des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes. 
3 Sami El OMARI & Michèle SABOLY, op.cit., p. 339. 
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بـدأت عمليـات    ما، كلتزامات احملاسبية للمؤسسات وزادت من حاجتها ملهنيني أكفاءرفعت من اال
  .1وأتبعها إصالح لبورصة القيم بالدار البيضاء 1992اخلوصصة سنة 

ومـن   1990متت املصادقة على مشروع القانون املنظم للمهنة من طرف جملس احلكومة سنة 
، هـذا  1992، ومتت مناقشته من طرف جلنة املالية بالربملان يف مـاي  1991طرف جملس الوزراء سنة 

قد بشدة على أساس أنه حيمل تناقضات، وقد دارت االنتقـادات  ع به كل املهنيني وانتاملشروع مل يقتن
نتقالية اخلاصة بغري احلـاملني لـدبلوم خـبري    األحكام االاليت حتدد ) 106(بشكل أساسي حول املادة 

 وملواجهة هذا التشدد من طرف املسؤولني من جهة نوعية املترشحني هليئة اخلـرباء احملاسـبني  . حماسب
بإنشاء مجعية أخرى وهي جممع اخلرباء احملاسبني احمللّفـني بـاملغرب    (AMEC)املستقبلية، قام مؤسسو 

∗
(CECAM)  والشيء املشترك بني أعضاء هذه اجلمعية هو اخلربة القضائية28/10/1991يف ،.  
املتعلق بإنشاء الشـهادة الوطنيـة خلـبري     2-89-519مت إصدار املرسوم رقم  16/07/1990يف 

ونظرا لعدم وجود هيئة رمسية . حماسب، هذه الشهادة هي مثرة التعاون بني املهنيني والسلطات العمومية
للمهنة أنشأ وزير املالية جلنة مكونة من عشر خرباء حماسبني حاملني لشهادة خبري حماسب، سامهت هذه 

بتقدميها املعهد العـايل  ف يكلّ(تنفيذ هذا التكوين الذي يشمل ثالث سنوات دروس نظرية  ءاللجنة ببد
متحانات سنوية ومناقشة مذكرة اية ختتتم با) للتجارة وإدارة املؤسسات التابع لوزارة الصناعة واحلرف

وقد طرح البدء يف التكوين من دون وجود هيئـة اخلـرباء   . الذي يدوم ثالث سنوات كوينمرحلة الت
  .2كفل باملتربصنياحملاسبني عدة مشاكل، حيث رفض العديد من املهنيني الت

املتعلق بتنظيم مهنة اخلبري احملاسب وإنشاء  15-89متت املصادقة على القانون  08/01/1993ويف 
هيئة اخلرباء احملاسبني، وقد أتى هذا القانون ليجعل مهمة املراجعة القانونية حمتكرة من طـرف اخلـرباء   

على الشهادة الوطنية خلبري حماسـب أو   نضمام للهيئة هو احلصوللال احملاسبني، وجعل الشرط الرئيسي
  .3لشهادة لنتقالية بالنسبة لغري احلاملني معترف مبعادلتها مع وجود أحكام اشهادة 

نت وزارة املالية بواسطة قرار شروط تكـوين ملـف التسـجيل بقـوائم     كو 1994يف ماي 
أعضـاء،   نة من عشرتلطة مكواإلنتخابات اخلاصة ياكل هيئة اخلرباء احملاسبني، وأنشأت بذلك جلنة خم

مخسة منهم من اإلطارات العليا بالوزارة ومخسة من اخلرباء احملاسبني حاملي شهادة خـبري حماسـب،   
نتقالية اخلاصة باملهنيني غري احلاملني للشهادة املنصوص عليها يف بتطبيق الشروط االفت هذه اللجنة لّوكُ

اهليئة اجلديدة، وقـد طرحـت دراسـة ملفـات      من أجل التسجيل األول يف جدول 15-89القانون 

                                                           
1 Ibid,  p. 340. 
∗ Compagnie des Experts Comptables Assermentés au Maroc. 
2 Sami El OMARI & Michèle SABOLY, op.cit., p. 342. 
3 Idem. 
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املترشحني غري حاملي شهادة خبري حماسب عدة مشاكل ختص عدد سنوات اخلربة املطلوبـة حسـب   
نتخابات املهنية مع بداية سـبتمرب  وقد بدأت جلنة تنظيم اإل. الشهادة املتحصل عليها من طرف املترشح

من بينهم حوايل  املف 180مترشح قبلت اللجنة  300تبعث بقراراا للمترشحني، حيث من بني  1994
حامال للشهادة، وقد متت اإلنتخابات األوىل للمجلس الوطين واالس اجلهوية هليئة اخلرباء احملاسبني  70

  1994.1يف نوفمرب وديسمرب 
ليعـاجل املسـؤوليات املهنيـة    املسامهة اخلاص بشركات  17-95صدر القانون  ،1995يف سنة 

  .حملاسبني عند ممارستهم ملهام املراجعة القانونية، وأعطى توضيحات خاصة باستقالليتهمللخرباء ا
كانت هناك عدة حماوالت بالربملان لتعديل املادة اخلاصة بشروط التسجيل يئة  ،2000يف سنة و

القيام م بإمكامفتشي املالية  يصبح، حبيث 15-89اخلرباء احملاسبني وفتح املهنة لكل من أقصاهم القانون 
عدد ( 1993صبح بإمكان املهنيني الذين مل يستوفوا بعض الشروط سنة يمبهام املصادقة على احلسابات، و

متحان، وفتح اهليئة للخـرباء  انذاك أن يسجلوا باهليئة دون آواستوفوها يف الوقت احلايل ) سنوات اخلربة
بني املسجلني باهليئة رفضوا هذه التعـديالت  ، ولكن اخلرباء احملاس1993القضائيني املمارسني للمهنة قبل 

رافضة بـذلك   13/07/2000، وبعدها استقالت مجيع االس اجلهوية يف للهيئةواستقال الس الوطين 
مجيع النشاطات اجلارية آنذاك  وتوقفت، افراغ اهلياكل النظامية املنظمة للمهنة عرفت حيثالتعديالت، 

توقفت عمليات التصديق على تربصـات اخلـرباء احملاسـبني     كما، ةوالورشات املفتوحة لتنظيم املهن
  .متحان اية السنة، ومل يطرأ أي تعديل على القانونااملتربصني قبل 

، 2001ظهرت النقابة الوطنية للخرباء احملاسبني واليت أنشئت يف فيفـري   ،ويف خضم هذا اجلو
ابة أساسا من املهنيني املسـتقلني ومل تقـص   حيث كانت جهازا للتوافق ومكانا للتشاور، وتتكون النق

وقد طلبت النقابة من وزير املالية لتكوين اللجان االنتقالية إلدارة اهليئة بواسطة قـرار   ،املكاتب الدولية
وقد حققت النقابة يف هذه االنتخابات أغلبيـة   ،للخروج من هذه الوضعية وتنظيم االنتخابات النظامية

بعـد عـدة    2002دت الورشات اخلاصة حباالت التنايف ومراقبة النوعية يف ، وعا %85املقاعد بنسبة 
  .2سنوات من التوقف، وبقي شرط اإلمتحان أساسيا قبل ممارسة املهنة

  
  

                                                           
1 Ibid, p. 343, 344. 
2 Ibid, p. 347. 
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يف املغرب،  ∗املراقبة املالية على املنشآت العامةم ينظّل 00-69صدر القانون رقم  ،2003يف سنة 
بعدية تبعا لشكلها القانوين وطريقة تسيريها، ودف هـذه   تتم من طرف الدولة بطريقة قبلية أوحيث 

  :1املراقبة إىل ما يلي
  املتابعة املنتظمة لتسيري اهليآت اخلاضعة للمراقبة املالية؛ -
قتصادية واملالية بالنظر إىل أحكام النصوص القانونيـة والتنظيميـة   السهر على صحة عملياا اال -

  املطبقة عليها؛
قتصادية واملالية وكذا مطابقة تسيريها للمهام واألهداف احملددة وإجنازاا االتقييم جودة تسيريها  -

  هلا؛
  عالمية والتدبريية؛العمل على حتسني منظومتها اإل -
  .قتصادية واملاليةحفظة سندات الدولة وإجنازاا االمجع وحتليل املعلومات املتعلقة مب -

أعاله بواسطة مراقب الدولة ومندوب احلكومة  وتتم عمليات املراقبة املالية يف اهليآت املذكورة
  .واخلازن املكلف باألداء كل حسب اختصاصه واملهام املوكلة إليه من طرف الوزير املكلف باملالية

ومما سبق، يتضح أن مهنة املراجعة يف اململكة املغربية واجهت العديد من الصعوبات والصراعات 
الـذي   15-89بصدور القانون  1993سيني وإىل غاية تنظيمها بداية من سنة منذ نشأا على يد الفرن

ونالحظ أن مهنـة املراجعـة يف   . أنشئت مبوجبه هيئة اخلرباء احملاسبني املنظمة للمهنة إىل الوقت احلايل
املتعلقة اململكة املغربية وعلى الرغم من احملاوالت الكثرية لتعديل القانون املنظم للمهنة وباخلصوص املواد 

بالشهادة الوطنية خلبري حماسب، بقيت املهنة حمافظة على التكوين املتخصص ومركِّزة على شرط النجاح 
  .يف االمتحان ملزاولة املهنة، واحتكار مهنة املراجعة لفئة اخلرباء احملاسبني فقط

  
  
  

                                                           
  :ملتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة وهيآت أخرى ما يليا 00- 69تضم املنشآت العامة حسب القانون  ∗

  الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العامة؛: اهليآت العامة -
 الشركات اليت متلك هيآت عامة جمموع رأمساهلا؛: شركات الدولة -
 اهلا؛رأمسمن  %50الشركات اليت متلك هيآت عامة أكثر من : الشركات التابعة العامة -
 من رأمساهلا على األكثر؛ %50الشركات اليت متلك هيآت عامة : الشركات املختلطة -
 .املقاوالت املعهود إليها بتسيري مرفق عام مبقتضى عقد امتياز تكون فيه للدولة صفة السلطة املتعاقدة: املقاوالت ذات االمتياز -

املالية للدولة على املنشآت العامة وهيآت أخرى، اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية،  ، يتعلق باملراقبة11/11/2003مؤرخ يف  00- 69القانون رقم  1
 .02، املادة 2003، 5170 عدد
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  اإلطار العام ملمارسة مهنة املراجعة يف اململكة املغربية. 6-2
 ، اململكة وكباقي دول العامل هلا إطار عام يقتضي توفر بعض الشروط ملمارستهااملراجعة يفإن 

منها ماهو عام ومنها ماهو خاص باملعرفة املتخصصة من طرف املترشح ملمارسة املهنة، كما أن هناك 
همته، أساليب معينة خاصة بتعيينه وكيفية إاء مهامه وأتعابه واملسؤوليات اليت يتحملها مبناسبة أداء م

  . وهو ماسوف نتطرق إليه بالتفصيل من خالل هذا اجلزء
  الشروط العامة ملمارسة مهنة املراجعة يف اململكة املغربية. 6-2-1

حسابات الشـركات  جعة اخلرباء احملاسبني وحدهم مبمارسة مهنة مرا إن القانون املغريب خص
شترط القيد هنة ياملخلربة احملاسبية، وملمارسة املنظم ملهنة ا 15-89لقانون من اوذلك طبقا للمادة األوىل 

  . يف جدول هيئة اخلرباء احملاسبني
  اخلرباء احملاسبنيهيئة شروط القيد يف جدول  .6-2-1-1

املتعلق بتنظيم مهنة اخلربة احملاسبية وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني جمموعة  15-89يشترط القانون 
  :1هليئة وهيمن الشروط من أجل القيد يف جدول ا

مغربيا أو من رعايا دولة أبرمت مع املغرب إتفاقية تسمح لرعايا كـل دولـة   املترشح أن يكون  -
  مبزاولة مهنة اخلربة احملاسبية يف الدولة األخرى؛

  سنة كاملة ويكون متمتعا حبقوقه املدنية؛ 20أن يبلغ من العمر  -
  خلدمة املدنية والعسكرية؛أن يكون يف وضعية قانونية بالنسبة للقوانني املتعلقة با -
  لخربة احملاسبية أو على شهادة تعترف اإلدارة مبعادلتها هلا؛لأن يكون حاصال على الشهادة الوطنية  -
 .ة بالشرف واآلداب العامةأن ال يكون حمكوما عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل أفعال خملّ -

مسح املشرع لبعض األشـخاص   ،سبنينشري إىل أنه وبغرض إعداد أول جدول هليئة اخلرباء احملا
  :2وهم اجلدولالذين ال يتوفر فيهم شرط الشهادة الوطنية يف اخلربة احملاسبية أو مايعادهلا بالتسجيل يف 

 15-89القـانون   ∗محلة الشهادة الفرنسية العليا للمراجعة احملاسبية الذين يزاولون يف تاريخ نشر -
  مخس سنوات؛مهنة اخلربة احملاسبية منذ ما اليقل عن 

                                                           
، يتعلق بتنظيم مهنة اخلربة احملاسبية وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني، اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية، 08/01/1993 مؤرخ يف 15- 89 القانون رقم 1

 .20 ، املادة1993، 4188عدد 
 .109، 108، 106 :نفس املصدر السابق، املواد 2
باجلريدة الرمسية للمملكة املغربية  03/02/1993املتعلق بتنظيم مهنة اخلربة احملاسبية وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني بتاريخ  15- 89تم نشر القانون  ∗

 .157 ، ص 4188 عدد
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أو الشهادة الفرنسية للدراسـات   ،محلة دكتوراه الطور الثالث أو شهادة تعترف اإلدارة مبعادلتها -
مهنة اخلربة احملاسبية منذ ما اليقـل   15-89احملاسبية العليا والذين يزاولون يف تاريخ نشر القانون 

  سنة؛ 12عن 
 15-89الذين يزاولون يف تاريخ نشر القانون محلة اإلجازة أو شهادة تعترف اإلدارة مبعادلتها هلا و -

  ؛سنة 15مهنة اخلربة احملاسبية منذ ما اليقل عن 
مهنة اخلربة احملاسبية باملغرب منـذ مـا    15-89األشخاص الذين يزاولون يف تاريخ نشر القانون  -

 دهم بأعراف املهنة؛يدان عن أهليتهم وتقياملسنة والذين أثبتت أعماهلم يف  30اليقل عن 
األشخاص احلاصلني على اإلجازة أو شهادة تعترف اإلدارة مبعادلتها والذين زاولوا مهنة اخلـربة   -

ولكن بعـد اجتيـازهم    15-89احملاسبية منذ ما اليقل عن مثاين سنوات يف تاريخ نشر القانون 
وات من بنجاح إمتحان الشهادة العليا للمراجعة احملاسبية، وبصفة استثنائية وانتقالية ملدة مخس سن

  .15-89تاريخ نشر القانون 
وقد مسح املشرع بالقيد يف أول جدول للمغاربة واألجانب الذين تتوفر فيهم الشروط أعاله، مع 

  .بالنسبة لألجانبملهنة داخل اململكة املغربية ا ةمزاولشرط 
  طرق مزاولة مهنة املراجعة. 6-2-1-2

يسمح لألشخاص  15-89فإن القانون  ،اسبنيإذا توفرت شروط القيد يف جدول هيئة اخلرباء احمل
  :احلاصلني على شهادة خبري حماسب أن يزاولوا املهنة بإحدى الطريقتني

  أي بفتح مكتب مستقل وذلك إما بصورة فردية وإما ضمن شركة خربة حماسبية؛: بطريقة مستقلة -
الوطين للهيئة على أي يقيدوا أنفسهم باجلدول بصفة أجراء بعد تأشري رئيس الس : بصفة أجري -

أو شركة  الذي ميارس املهنة بصفة مستقلة عقد العمل املربم بينهم وبني اخلبري احملاسب التابعني له
 .اخلربة احملاسبية اليت يريدون العمل ا

املنظم ملهنة اخلربة احملاسبية يف اململكة املغربية للخرباء احملاسبني بتكوين  15-89وقد مسح القانون 
هنة ولكن بشروط املخاص أو شركات باألسهم أو شركات ذات مسؤولية حمدودة ملمارسة شركات أش

  :1نلخصها يف اآليت
لتكوين شركات أشخاص ملمارسة اخلربة احملاسبية يشترط أن يكون مجيع الشركاء فيها أعضـاء يف   •

 .هيئة اخلرباء احملاسبني
 :ما يليلتكوين شركات ذات أسهم وشركات ذات مسؤولية حمدودة يشترط  •

                                                           
 .12، 10، 08، 07 :م مهنة اخلربة احملاسبية وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني، مصدر سابق، املواداملتعلق بتنظي 15- 89 القانون رقم 1
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 غري؛ أن يكون غرض هذه الشركات مزاولة اخلربة احملاسبية ال -
- دين يف جـدول  أن تكون ثالثة أرباع أسهمها أو حصصها على األقل مملوكة خلرباء حماسبني مقي

 ، وجيوز أن يكون باقي رأس ماهلا مملوكا ألشخاص يرتبطون مع الشركة بعقد عمل؛اهليئة
نتدب أو مديرها أو وكيلها املفوض من بـني اخلـرباء احملاسـبني    أن ختتار عضو جملس إدارا امل -

 املشاركني فيها؛
 أن تكون أسهمها إمسية عندما يتعلق األمر بشركات األسهم؛ -
- شترط النضمام شركاء جدد إليها موافقة جملس اإلدارة أو أصحاب احلصص؛أن ي 
  .عي أو معنويأن ال تكون مرتبطة بعالقة تبعية ولو غري مباشرة مع أي شخص طبي -

وباإلضافة للشروط املذكورة أعاله، فإنه جيب على ممثل الشركة أو مديرها أن خيـرب الـس   
اجلهوي هليئة اخلرباء احملاسبني واإلدارة بتأسيس الشركة ائيا خالل الشهر التايل لتحقـق ذلـك، وأن   

رباء احملاسبني وببيان عن توزيع يطلعهما على أمساء الشركاء وأن يديل مبا يثبت قيدهم يف جدول هيئة اخل
رأس مال الشركة وإسم مديرها أو عضو جملس إدارا املنتدب أو وكيلها املفوض، مع اإلشارة إىل أنه ال 
جيوز خلبري حماسب أن يكون مديرا أو عضو جملس إدارة منتدب أو وكيل مفوض إال يف شركة واحـدة  

  .من شركات اخلربة احملاسبية
  فة املتخصصة ملمارسة مهنة املراجعة يف اململكة املغربيةشروط املعر .6-2-2

احلصول على الشهادة الوطنية  يف اخلربة احملاسبية  سابقاملمارسة مهنة املراجعة يشترط كما رأينا 
أو شهادة تعترف اإلدارة مبعادلتها، وللحصول على الشهادة املذكورة جيب على املترشح احلصول على 

 ميداين، وسنتناول يف هذا اجلزء بالتفصيل كيفية احلصول علـى الشـهادة   دروس نظرية وتربص مهين
  .الوطنية خلبري حماسب يف املغرب من شروط القبول يف التكوين إىل غاية منح الشهادة

املؤرخ يف  2-89-519نشري إىل أن الشهادة الوطنية يف اخلربة احملاسبية أنشئت مبوجب املرسوم 
ة حتضري التكوين هلذه الشهادة للمعهد العايل للتجارة وإدارة املؤسسات ، وقد أوكلت مهم16/07/1990

∗(ISCAE) املنظم ملهنة اخلربة احملاسبية يف املغـرب   15-89، حيث أنشئت الشهادة قبل صدور القانون
  .واملؤسس هليئة اخلرباء احملاسبني

  :يشمل التكوين للشهادة الوطنية خلبري حماسب مايلي
متحانات ومنح شـهادة   باالث سنوات باملعهد املذكور أعاله ختتتم كل سنة دروس نظرية ملدة ث -

(un certificat) عن كل سنة؛ 
  

                                                           
∗ Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises. 
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  تربص مهين ميداين لدى خبري حماسب ومراقب من طرف خبري حماسب آخر؛ -
 .حتضري ومناقشة مذكرة بعد احلصول على الشهادات الثالث اخلاصة بالدروس النظرية -

  املهين للخبري احملاسب كوينتسجيل يف التشروط القبول وال. 6-2-2-1
  :1املهين خلبري حماسب املترشحني الذين حيققون الشروط التالية كوينيقبل ملتابعة الت

  إجتياز بنجاح مسابقة الدخول لطور الدراسات والتكوين للشهادة الوطنية خلبري حماسب؛ -
طرف شريك يف شركة خربة  من طرف خبري حماسب ميارس املهنة بطريقة مستقلة، أو من التكفل -

 .حماسبية معترف ا من طرف هيئة اخلرباء احملاسبني
فإنه يسمح له بإمتام جزء من األعمال املهنية اخلاصة بالتربص ملدة  ،وفيما خيص التكفل باملتربص

سنة أو أكثر يف اخلارج لدى خبري حماسب أو هيئة خربة حماسبية أو لدى عدة مؤسسات حماسبتها مراقبة 
  .فة دائمةبص

فإنه ميكن للمترشح إرسال ملـف التسـجيل إىل الـس     ،ويف حالة حتقق الشرطني السابقني
اجلهوي للخرباء احملاسبني، هذا األخري يعطي قراره يف أجل شهرين برسالة موصى عليها إىل املترشح وإىل 

إبتداء من أول يـوم مـن    اخلبري القائم على التربص، ويف حالة القبول فإن التربص يعترب ساري املفعول
  .الشهر املوايل لتاريخ استالم طلب التسجيل يف التربص

وفيما خيص مسابقة الدخول لطور الدراسات والتكوين للشهادة الوطنية خلبري حماسب، فهـي  
  :2مفتوحة للمترشحني احلاصلني على شهادات الطور الثاين للتعليم العايل التالية

  عايل للتجارة وإدارة املؤسسات؛شهادة الطور العايل للمعهد ال -
  قتصاد املؤسسة؛اقتصادية، ختصص تسيري أو اليسانس علوم  -
  الشهادة الفرنسية للدراسات العليا يف احملاسبة بعد البكالوريا؛ -
كل شهادة معترف مبعادلتها من طرف اإلدارة املكلفة بنشر املعادالت سنويا للشهادات املذكورة  -

  .أعاله
نوات من تاريخ نشر املرسوم املتعلق بتنظيم الشهادة الوطنيـة خلـبري   غري أنه وخالل مخس س

حلاصـلني  ا، فإن املشرع مسح بالتقدم للمسابقة ) 16/07/1990املؤرخ يف  519-89-2املرسوم (حماسب 
على شهادة الطور الثاين للتعليم العايل يف التخصصات األخرى مع تقدمي ملف يثبت بـأم مارسـوا   

  .على األقل منذ مخس سنواتتقنيات احملاسبة 

                                                           
1Ordre des experts comptables, Règlement de stage professionnel, articles 10, 11. 

2 Décret n° 2-89-519 du 16/07/1990 relatif au diplôme national d’expert comptable, bulletin officiel du royaume 
du Maroc, n° 4064, 1990, article 03.  
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على قائمة الشهادات اليت تسمح باملشاركة يف مسابقة الـدخول   عامليوقد أعاب تقرير البنك ال
قصـية لعـدد هائـل مـن     لطور الدراسات والتكوين للشهادة الوطنية خلبري حماسب، حيث اعتربها م
  .1شهادات كلية احلقوقاملترشحني مثل احلاصلني على شهادات من املؤسسات اخلاصة أو حاملي 

نتقالية قدرها مخس سـنوات لغـري احلاصـلني علـى     اويالحظ أن املشرع املغريب مسح بفترة 
الشهادات املذكورة اليت تسمح باملشاركة يف مسابقة الدخول للتكوين كخبري حماسب بشرط إثبـات  

 .خربة مهنية قدرها مخس سنوات ممارسة فعلية لتقنيات احملاسبة
  املهين للخبري احملاسب كوينالت سيـر .6-2-2-2

إن التكوين للحصول على الشهادة الوطنية خلبري حماسب يشمل الدروس النظريـة واألعمـال   
 des)واليت تعطي احلق يف احلصول على ثالث شهادات  (ISCAE)التوجيهية وامللتقيات باملعهد املذكور 

certificats) املتربص يف نفس الوقت بإجراء تربص  ، مع حد أقصى قدره ست سنوات للدراسة، ويقوم
ميداين لدى خبري حماسب حامل للشهادة الوطنية، حيث تعترب املصادقة على التربص امليـداين شـرطا   

منح يف السنة الثالثةأساسيا للتقدم المتحانات الشهادة اليت ت .  
لقانونية والتسـيري،  ختصص الدراسة يف السنة األوىل لتوحيد وتنميط املعارف احملاسبية، املالية، ا

 Certificat des études financières)وختتتم باحلصول على شهادة الدراسات املالية واحملاسبية املعمقة

et comptables approfondies)  أما السنة الثانية فتخصص فيها الدراسة للتعمق يف املعارف احملصـل ،
اسبية، وختتتم باحلصول على شهادة عليا يف تقنيات عليها يف السنة األوىل والتقنيات األساسية للخربة احمل

يف حني ختصص ، (Certificat supérieur des techniques d’expertise comptable)اخلربة احملاسبية 
السنة الثالثة لدراسة وتطبيق تقنيات املراجعة، املصادقة على احلسابات وتقييم املؤسسات، كما تشـمل  

ضائية، أخالقيات املهنة، منهجيات البحث والتوثيق، وختتتم باحلصول على أيضا دروسا حول اخلربة الق
  . 2 (Certificat supérieur de révision comptable)شهادة عليا يف املراجعة احملاسبية

وفيما خيص احلصول على الشهادات املذكورة أعاله، فإنه تنظم سنويا دورة يف شـهر جـوان   
، حيث أنه ال ميكن التقدم المتحانات الشهادة العليا لتقنيات اخلـربة  ودورة إستدراكية يف شهر سبتمرب

احملاسبية إال للحاصلني على شهادة الدراسات املالية واحملاسبية املعمقة، وال ميكن التقـدم المتحانـات   
  .الشهادة العليا يف املراجعة احملاسبية إال للحاصلني على الشهادة العليا لتقنيات اخلربة احملاسبية

زيادة على الدروس النظرية لتحضري الشهادات املذكورة، يقوم املتربص باملوازاة بإجراء تـربص  
ميداين يكرس له كل الوقت مكمال مبلتقيات وأيام دراسية ملدة ثالث سنوات لدى خبري حماسب حامل 

                                                           
1 Banque mondiale, Rapport sur le respect des normes et codes (RRNC) : comptabilité et audit, Royaume du 
Maroc, 25/07/2002, p. 08. 
2 Décret n° 2-89-519 du 16/07/1990 relatif au diplôme national d’expert comptable, op.cit., articles : 8, 9 et 10. 
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يف شـركة  لشهادة خبري حماسب ميارس املهنة بصفة مستقلة وبامسه اخلاص، أو بصفته شريكا أو أجريا 
يئة بطلـب مـن   اهلخربة حماسبية معترف ا لدى هيئة اخلرباء احملاسبني، ويعين مدير التربص من طرف 

  .1مدير املعهد العايل للتجارة وإدارة املؤسسات
، ويتم إرساله مدير التربص كل ستة أشهر يصادق عليهتقرير تربص إعداد جيب على املتربص و

  :2التقرير اليني لكل سداسي إىل الس اجلهوي، ويشمليف أربع نسخ خالل الشهرين املو
  عرض عن النشاط الذي قام به خالل السداسي؛ -
  .دراسة حالة عملية -

  .قدمه املتربص إىل مراقب التربص لتقييمهيتقرير  من كليقوم الس اجلهوي بإرسال ثالث نسخ و
  مراقبة التربص املهين للخبري احملاسب .6-2-2-3

جلهوي لكل متربص مراقبا للتربص من بني اخلرباء احملاسبني احلاملني لشهادة خبري يعين الس ا
حماسب واملمارسني بصفة مستقلة وبامسهم اخلاص أو بصفة شريك يف شركة خربة حماسبية معترف ـا  

ـا   ييف منظمة جير اعلى أن ال يكون هو نفسه مدير التربص أو عضو ملنظمة للمهنة،يئة ااهلمن طرف 
نضباط ونوعية األعمال املنجزة وتقـارير التـربص   اتربص فترة تربصه، ويتمحور عمل املراقب حول امل

  .3السداسية وعلى حمتوى التكوين الذي يتلقاه
  :4وتتمثل واجبات مراقب التربص فيما يلي

  تقييم حمتوى التكوين الذي تلقاه املتربص؛ -
  ا أثناء فترة تربصه؛مساعدة املتربص على حل املشاكل اليت ميكن أن يواجهه -
  إعالم املتربص عن احلياة املهنية؛ -
تبليغ املتربص أو مدير التربص بكل مالحظة أو إشارة أو معلومة عن سري التربص ونوعية األعمال  -

  قتضاء على اهليئة املهنية إجراءات تأديبية؛املنجزة، واقتراح عند اال
  ف مبراقبة تربصهم؛اإلجتماع دوريا يف اية كل سداسي باملتربصني املكل -
  إعطاء رأيه يف التقارير املنجزة من طرف املتربص؛ -
 .إعداد تقرير شامل يتضمن تقييمه للمتربص ورأيه فيما خيص املصادقة على التربص أو متديده -

  
  

                                                           
1 Ibid, articles: 14, 16 et 17. 
2 Ordre des experts comptables, op.cit., article 20. 
3 Décret n° 2-89-519 du 16/07/1990 relatif au diplôme national d’expert comptable, op.cit., article 19. 
4 Ordre des experts comptables, op.cit., article 18. 
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  املصادقة على التربص .6-2-2-4
ـ بص وتبعد إيداع املتربص لتقرير التربص السادس، تقوم اللجنة اجلهوية بدراسة ملف املتر د ع

شهادة إدارية حتتوي على تقييمها لنوعية األعمال املنجزة واملعارف املهنية املكتسبة من طرف املتـربص  
ونشري هنا أن اللجنة اجلهوية بإمكاا عدم تسليم الشـهادة  . وترسلها إىل جلنة املصادقة على التربصات

المتنح عنها الشهادة اإلدارية عـن اللجنـة   اإلدارية عن جزء أو كل فترة التربص، وبالتايل الفترة اليت 
  .1هاءاجلهوية ال حتسب يف فترة التربص وعلى املتربص قضا

تقوم جلنة املصادقة على التربص بتقييم مدى كفاية املعارف املكتسبة من طرف املتربص أثنـاء  
د تربصه لفتـرة سـنة   أو متدي ،سمح له بالتقدم المتحان الشهادة العليا للمراجعة احملاسبيةفترة تربصه لي

هنا حتديد األعمال املهنية  ، وجيب عليهاإضافية إذا رأت أن املعارف املكتسبة واألعمال املنجزة غري كافية
، اهليئـة وبعد فترة التربص اإلضافية املثبتة من طـرف   .الالزمة من املتربص اليت تتطلبها املمارسة املهنية

  .2تقدم املتربص المتحان الشهادة العليا للمراجعة احملاسبيةجلنة املصادقة إقرار عدم إمكانية بإمكان 
  التكوينمناقشة مذكرة اية حتضري و .6-2-2-5

تعترب املذكرة آخر مرحلة يف التكوين اخلاص بالشهادة الوطنية خلبري حماسب، حيث النجاح يف 
واحلصول على الشـهادات   يعترب ضروريا بعد اإلنتهاء من التربص امليداين تكوينمناقشة مذكرة اية ال

 اواهلدف من إعداد املذكرة هو السماح للمترشح بأن يعرض أفكـار . الثالث اخلاصة بالتكوين النظري
  . يتعلق بنشاط أو عدة أنشطة خاصة باخلربة احملاسبية يف شكل عمل حبثي وتوثيقي اشخصي وحتليال

ويقترح علـى   ،ة املؤسساتجيب أن يسجل موضوع املذكرة لدى املعهد العايل للتجارة وإدار
 ،جلنة خاصة تكون بالتساوي بني األساتذة واخلرباء احملاسبني املعينني من طرف وزير التجارة والصـناعة 

وباقتراح من مدير املعهد وهيئة اخلرباء احملاسبني، وذلك خالل ستة أشهر على األقل قبل تاريخ افتتـاح  
ميكن للمترشحني أن يعتمدوا مواضيع مذكرام و، )ربدورة ماي ودورة نوفم(دورة مناقشة املذكرات 

  .3ستكمال سنتني من التربصابتداء من حصوهلم على الشهادة العليا لتقنيات اخلربة احملاسبية مع شرط ا
  
  
  
  
  

                                                           
1 Ordre des experts comptables, op.cit., article 21. 
2 Décret n° 2-89-519 du 16/07/1990 relatif au diplôme national d’expert comptable, op.cit., article 20. 
3 Ibid, articles 22, 23. 
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  مهام املراجع يف اململكة املغربية .6-2-3
ني املسجلني جبدول هيئة تعترب مهمة مراجعة احلسابات يف اململكة املغربية حمتكرة للخرباء احملاسب

  :2ويف هذا الصدد، فإن اخلبري احملاسب له وحده أهلية .1اخلرباء احملاسبني دون غريهم
  إثبات صحة وصدق املوازنات وحسابات النتائج والقوائم احملاسبية واملالية؛ -
تسليم أي نوع من الشهادات اليت تتضمن إبداء رأيه يف حساب أو عـدة حسـابات ملختلـف     -

 ت؛آواهلي املنشآت
 .حسابات الشركات )حمافظة(مراقبة القيام مبهمة  -

أن مهام مراجعة احلسابات يف املغرب هي من صالحيات اخلبري احملاسب وحده  ،ويتضح مما سبق
  .دون غريه، وميكن أن نقسمها إىل مهام دائمة ومهام خاصة

  املهام الدائمة  .6-2-3-1
  :3اء كل تدخل يف التسيري فيما يلياحلسابات الدائمة باستثن جعتتمثل مهام مرا

  ؛التحقق من الدفاتر والوثائق احملاسبية للشركة ومن مطابقة حماسبتها للقواعد املعمول ا -
حقق من صحة املعلومات الواردة يف تقرير التسيري لس اإلدارة أو جملس اإلدارة اجلماعية ويف الت -

ة الشركة املالية وبنتائجها ومن تطابقهـا مـع   الوثائق املوجهة للمسامهني واملتعلقة بذمة ووضعي
 ؛لقوائم التركيبيةا

 .من احترام قاعدة املساواة بني املسامهنيالتحقق  -
احلسابات تقريرا يقدمه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامه باملهمة  جعويف اية مهمته، يعد مرا

  :4ت التالية، وتأخذ نتائج املراجعة احلاالاجلمعية العامةله اليت أوكلتها 
وبإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة املالية املنصرمة  اليةبصحة وصدق القوائم املة داشهالإما  -

  والوضعية املالية للشركة وذمتها املالية يف اية تلك السنة؛
  ؛مع توضيح أسباب ذلك بتحفظات ةشهادال هوإما أن يشفع هذ -
 .يح أسباب ذلكمع توض على احلسابات ةشهادالوإما أن يرفض  -

  
  

                                                           
   .160املادة ، 1996، 4422 ، اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية، عددتعلق بشركات املسامهة، ي30/08/1996 مؤرخ يف 17- 95 رقمالقانون  1
  .01 املادة ابق،مصدر س ،يتعلق بتنظيم مهنة اخلربة احملاسبية وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني 15- 89 القانون رقم 2
  .166 املادة مصدر سابق، ،يف اململكة املغربية املتعلق بشركات املسامهة 17- 95 رقمالقانون  3
 .175 املادة نفس املصدر السابق، 4
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مع املعلومات الواردة يف  اليةالتقرير أيضا مالحظاته حول صدق ومطابقة القوائم املكما يشمل 
  .ذمتها املالية و نتائجهاولمسامهني اليت تتناول الوضعية املالية للشركة لتقرير التسيري ويف الوثائق املوجهة 

احلسابات  جعامهة على وجوب إعداد مرامن القانون املتعلق بشركات املس) 174(وتنص املادة 
  :1لتقرير خاص حول

اإلتفاقيات املربمة بني الشركة وأحد متصرفيها أو مديريها العامني أو أحد أعضاء جملس إدارـا   -
اجلماعية أو جملس الرقابة فيها، أو تلك اليت يكون فيها أحد األشخاص املذكورين سابقا معنيا ا 

  .يتعاقد مبوجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط بصورة غري مباشرة أو اليت
اإلتفاقيات بني الشركة ومقاولة، إذا كان أحد متصريف الشركة أو مديريها العامني أو أحد أعضاء  -

جملس إدارا اجلماعية أو جملس الرقابة فيها، مالكا لتلك الشركة أو شريكا فيها مسؤوال بصـفة  
 .عاما هلا أو عضوا يف جهاز إدارا اجلماعية أو جملس الرقابةغري حمدودة أو متصرفا فيها أو مديرا 

   املهام اخلاصة .6-2-3-2
" معايري املراجعة القانونية والتعاقديـة  دليل"احلسابات اليت جاءت يف  جعمن املهام اخلاصة ملرا

ـ   راجـع ة ملالذي صدر عن هيئة اخلرباء احملاسبني يف اجلزء اخلاص بالتدخالت ذات الصلة باملهمة العام
  :2مهام رئيسية وهي ستيف  ∗احلسابات يلخصها خليد صبحي

  تقرير حول احلسابات املوحدة: أوال
يف  (les comptes consolidés)نظرا لغياب قواعد حماسبية قانونية حول احلسابات املوحـدة  

 حالـة  غري أنـه يف  ،املغرب ووجوب عرض هذه احلسابات، فإن الغاية من هذه املهام تبقى غري حمددة
عرض حسابات موحدة من طرف شركة معينة وإبداء رأي خيصها، فإن التقرير اخلاص ذه احلسابات 

  .)جتماعيةاال(السنوية احلسابات  خيصخيتلف عن التقرير العام الذي  ال
  رفع رأس املال احملرر مقابل الديون: ثانيا

ن الشركة اليت تكون حمل حصر اللجوء إىل حترير أسهم جديدة بواسطة املقاصة مع ديويف حالة 
بـالتحقق مـن    من قبل جملس اإلدارة، فإنه جيب أن يشهد على صحتها مراجع احلسابات، حيث يقوم

  .هاواستحقاق تهاالقيود احملاسبية املتعلقة بديون الشركة بغرض التحقق من سيول
  

                                                           
  .97، 95، 58، 56 :املوادنفس املصدر السابق،  1

∗ Professeur d’enseignement supérieur assistant, coordonnateur de la licence professionnelle, agent auditeur et 
contrôleur de gestion. 
2 Khalid SOBHI, le commissariat aux comptes au Maroc. Document internet disponible sur le site: 
 http://lp-audit.com/e-revue/60-le-commissariat-aux-comptes-au-maroc.html?showwall=1 (consulté le 
13/10/2010). 
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  كتتابحق األفضلية يف اال إلغاء: ثالثا
 مراجـع كتتاب يستوجب تـدخل  حق األفضلية يف االغاء ن كل رفع لرأس املال الناتج عن إلإ

  :احلسابات الذي جيب عليه أن يقدم تقريرا للجمعية العامة يتضمن مايلي
قتراح إلغاء حق األفضلية وكذا الدوافع اليت استند عليها تقرير جملس اإلدارة أو جملس ارأيه حول  -

  اإلدارة اجلماعية؛
 . وكذا قواعد احلسابورأيه حول سعر اإلصدار وشروط حتديده  -
  طرح سندات قابلة للتحويل إىل أسهم: رابعا

  :يف هذه احلالة بالتحقق من املعلومات اليت نص عليها القانون واملتعلقة بـ املراجعيقوم 
  أسباب عملية اإلصدار؛ -
 أساس عملية التحويل للسندات القابلة للتحويل؛ -
  .التواريخ اليت ميكن أن تتم فيها العملية -

  خفض رأس املال: خامسا
  :احلسابات من احترام مبدأ املساواة بني املسامهني، من خالل مراجعيف هذه احلالة يتأكد 

تسوية احلقوق يف القسائم عندما يتعلق األمر بتخفيض القيمـة اإلمسيـة   و إحتماالت السداد نقدا -
  لألسهم؛

  .عرض الشراء لألسهم لكل املسامهني املنصوص عليه قانونا -
  األسهم العادية إىل أسهم ذات األولوية يف األرباح حتويل: سادسا

د تقريرا خاصا حول عرض التحويـل،  عاحلسابات الذي ي مراجعهذه العملية تستوجب تدخل 
  .ويشهد من خالله على صحة وانتظامية طرق حساب عالقة التحويل

  حتويل الشركة: سابعا
 املهام اخلاصة ملراجع احلسابات أنـه يف  املذكورة أعاله، فإنه من بني باإلضافة إىل املهام الست

فإنه جيب أن تتم العملية بعد إعداد مراجع احلسابات تقريرا يثبت مـن   ،حالة اختاذ قرار حتويل الشركة
  .1خالله أن الوضعية الصافية للشركة على األقل تساوي رأس املال اإلجتماعي هلا

يف حالة حتويـل الشـركة إىل شـركة    ، فإنه 17-95من القانون ) 220(وطبقا ألحكام املادة 
  .تفاق مجيع املسامهني على ذلكاجيب  ،تضامن
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  عمليات االندماج أو االنفصال: ثامنا
ملراجع احلسابات مهمة خاصة على إثر عملية اندماج أو انفصـال،   17-95لقد أوكل القانون 

اجعي احلسابات يتحققـون  يف الفقرة الثالثة من القانون على أن مراجع أو مر )233(حيث نصت املادة 
من أن القيمة النسبية املمنوحة ألسهم الشركات املشاركة يف العملية مالئمة، وأن قيمة عائد التبـادل  

كما تنص الفقرة الرابعة من نفس املادة على أن مراجع احلسابات يتحقق من أن مبلغ األصـل  . عادلة
ي مبلغ الرفع يف رأس مال الشركة الداجمـة أو  الصايف املقدم من طرف الشركة املندجمة على األقل يساو

مبلغ رأس مال الشركة املنبثقة من عملية اإلندماج، ونفس عمليات التحقق يقوم ا املراجع فيما خيص 
  .  رأس مال الشركات املستفيدة من االنفصال

لس اإلدارة احلسابات وأثناء تأديته ملهمته، يقوم بإعالم جملس اإلدارة أو جم جعونشري إىل أن مرا
  :1اجلماعية وجملس املراقبة مبا يلي

  إجنازها؛ ىعمليات املراقبة والتحقق اليت قام ا وخمتلف االستطالعات اليت تولّ -
ن له ضرورة القيام بتغيريات فيها مع إبداء كل املالحظات املفيدة حول اليت يتبي اليةبنود القوائم امل -

  القوائم؛أساليب التقييم املستعملة يف إعداد هذه 
  اخلروقات والبيانات غري املطابقة للحقيقة اليت قد يكتشفها؛ -
اليت تؤدي إليها املالحظات والتصحيحات املذكورة أعاله فيما خيص نتائج السـنة   ستنتاجاتاإل -

  السنة املالية اليت سبقتها؛ املالية مقارنة بنتائج
 .أا تكتسي صبغة جرمية كل األفعال اليت بلغت إىل علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له -

احلسابات ذه املهام، فإنه له احلق يف اإلطالع على كل الوثائق والدفاتر اليت يرى  مراجعولقيام 
فيها فائدة فيما خيص مزاولة مهمته، وله احلق يف القيام بعمليات التحقق واملراقبة يف أي فترة من السنة، 

  .ثليه الذين يعملون حتت مسؤوليتهاحلسابات أو مم اجعوينطبق هذا على مساعدي مر
  تعيني وإاء مهام املراجع يف الشركات .6-2-4

  .خمتلف اجلوانب املتعلقة بتعيني مراجع احلسابات وإاء مهامه أو عزلهإىل هذا اجلزء  يفنتطرق 
  تعيني مراجع احلسابات .6-2-4-1

حسابات لل مراجعاتعين جيب أن ) شركة مسامهة(حسب التشريع املغريب فإن كل شركة مغفلة 
هداف جتماعية يف الظروف املناسبة وبغرض حتقيق األأو أكثر يكلف مبهمة الرقابة ومتابعة احلسابات اإل

احلسابات، فإنه يعمل رئيس احملكمة بصفته  جعيويف حالة عدم تعيني الشركة ملرا. املنصوص عليها قانونا
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لب من أي مساهم، على أن تتم دعوة املتصـرفني  قاضي االستعجاالت على تعيينهم بأمر منه وذلك بط
  .1راجع املعين ذه الطريقة مبجرد قيام اجلمعية العامة بتعيني مراجعاملبصفة قانونية، وتنتهي مهام 

 مـراجعني فإا جيب أن تعين علـى األقـل    ،وبالنسبة للشركات اليت تلجأ إىل اإلدخار العلين
ستثمار والتأمني والرمسلـة  ات البنكية وشركات القرض واالللحسابات، ونفس الشيء بالنسبة للشرك

   .2واإلدخار
احلسابات على شركة التوصية باألسهم،  مراجعوتنطبق أحكام الشركة املغفلة يف مسألة تعيني 

  . أو أكثر للحسابات احيث جيب على اجلمعية العامة العادية للمسامهني تعيني مراجع
، فإذا التوصية البسيطة والشركات ذات املسؤولية احملدودة اتشركوبالنسبة لشركات التضامن 

جيب عليها تعـيني  فإنه مليون درهم دون اعتبار الضرائب،  50سنة املالية الجتاوز رقم أعماهلا يف ختام 
  . 3حسابات أو أكثر مراجع

أو أكثر للحسابات يف شركات التضامن باألغلبية، كما ميكن تقدمي طلب  مراجعوميكن تعيني 
حسابات على الرغم من عدم بلـوغ رقـم    مراجعن طرف شريك أو أكثر إىل رئيس احملكمة لتعيني م

 .األعمال املبلغ املذكور
أما يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة، فإنه ميكن تقدمي طلب من طرف شـريك أو أكثـر   

هذه الشركات على الرغم حسابات يف  مراجعميثلون على األقل ربع رأس املال إىل رئيس احملكمة لتعيني 
  . من عدم بلوغ رقم األعمال املبلغ املذكور أعاله

احلسابات يف شركات األموال من طرف اجلمعية العامة العادية ملـدة ثـالث    مراجعيتم تعيني 
 راجعسنوات تنتهي باالجتماع الذي يصادق على احلسابات اخلتامية للسنة الثالثة، ويف حالة تعويضه مب

 مراجعفإن هذا األخري تدوم وكالته للفترة املتبقية فقط عن وكالة  ،بل اية مدة وكالتهحسابات آخر ق
  .4احلسابات األول

  :5حسابات األشخاص اآليت ذكرهم راجعفإنه ال ميكن تعيني كم ،ستقالليتهاولضمان 
وكذا املتصرفون وأعضاء  ،املؤسسون وأصحاب احلصص العينية واملستفيدون من امتيازات خاصة -

  أو جملس اإلدارة اجلماعية بالشركة أو الشركات التابعة هلا؛ جملس الرقابة

                                                           
 .165 ادةنفس املصدر السابق، امل 1

2 Khalid SOBHI, op.cit. 
، يتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية 13/02/1997 مؤرخ يف 5-96 القانون رقم 3

 .80، 21، 12 :، املواد1997، 4478 احملدودة وشركة احملاصة، اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية، عدد
4 Khalid SOBHI, op.cit. 
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  ؛أصهارهم إىل الدرجة الثانيةأزواج األشخاص املشار إليهم يف البند السابق وأقارم و -
أو من الشركة  األولالذين يتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من األشخاص املشار إليهم يف البند  -

  عة بالنظر ملمارستهم وظائف قد متس باستقالليتهم؛أو من الشركات التاب
شركات اخلربة يف احملاسبة اليت يكون أحد الشركاء فيها يف وضع من األوضاع املشار إليهـا يف   -

   .البنود السابقة
ال ميكـن  املتعلق بشركات املسـامهة، فإنـه    17-95من القانون ) 162(وطبقا ألحكام املادة 

ني أو أعضاء يف جملـس اإلدارة اجلماعيـة يف   نوا كمتصرفني أو مديرين عاماحلسابات أن يعي جعيملرا
 جعنينتهاء مهمتهم ا كمرااالشركات اليت يراقبوا إال بعد انصرام أجل مخس سنوات على األقل منذ 

أو أكثر  %10وال ميكنهم خالل نفس اآلجال أن ميارسوا نفس املهام يف الشركة اليت متلك  ،للحسابات
ال ميكن لألشخاص الذين كانوا متصرفني أو مديرين كما  .مال الشركة اليت يراقبون حساباا سمن رأ

حلسابات تلك الشـركة   جعنينوا مراعامني أو أعضاء يف جملس اإلدارة اجلماعية لشركة مسامهة أن يعي
نوا دة أن يعيوال ميكنهم خالل نفس امل ،خالل اخلمس سنوات على األقل اليت تلي تاريخ انتهاء مهامهم

مال الشركة اليت كانوا ميارسون فيها  أو أكثر من رأس %10حلسابات الشركات اليت متلك جعني كمرا
  .مهامهم سالفة الذكر

أما فيما خيص مدة وكالة مراجع احلسابات، فإنه يعين ملدة ثالث سنوات من قبل اجلمعية العامة 
ومل يذكر ، يف حسابات السنة املالية الثالثة ثعامة اليت تبالعادية للمسامهني، وتنتهي باجتماع اجلمعية ال

القانون صراحة جتديد وكالة مراجع احلسابات وعدد الوكاالت اليت ميكن له أن يقوم ا بصفة متتالية يف 
شركة واحدة، وإمنا ذكر حينما يقترح املراجع عدم جتديد وكالته، فإنه جيب علـى اجلمعيـة العامـة    

فـإن مـدة    ،احلسابات األول، أي الذي تعينه الشركة عند إنشـائها  مراجعيف حالة و .اإلستماع إليه
  .وكالته التزيد عن سنة مالية واحدة غري قابلة للتجديد

ومما سبق، نالحظ أن كل أنواع الشركات يف اململكة املغربية معنية بتعيني مراجـع حسـابات   
إجباريا يف كـل الشـركات    يعد للحسابات حيث أن تعيني مراجع للمصادقة على حساباا السنوية،

لشركات البنكية وشركات القرض واالستثمار والتأمني والرمسلـة  املغفلة وشركات التوصية باألسهم وا
، يف حني أعطى املشرع بعض األنواع من الشركات وهي شركة التضامن وشركة التوصـية  واإلدخار

يني مراجع حسابات إذا مل يتجاوز رقم أعماهلا دون البسيطة والشركة ذات املسؤولية احملدودة حرية تع
مليون درهم، حيث يصبح تعيني املراجع إجباريا يف حالة  50اعتبار الضرائب يف اية السنة املالية مبلغ 

  .جتاوز املستوى املذكور
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  إاء مهام أو عزل مراجع احلسابات .6-2-4-2
تعيينه من طرف اجلمعيـة العامـة العاديـة    إن إاء مهام مراجع احلسابات أو عزله بعدما مت 

للمسامهني خيضع لشروط حددها القانون، حيث ميكن ملساهم أو عدة مسامهني ميثلون ما اليقل عـن  
مال الشركة توجيه طلب لرئيس احملكمة بصفته قاضي االستعجاالت بعزل مراجع أو مراجعي  شر رأسع

وبتعيني مراجع آخر أو عدة مراجعني يتولـون  احلسابات على أن يكون هذا العزل ألسباب صحيحة، 
كما جيب أن يقدم الطلب املعلل إىل رئيس احملكمة حتت طائلـة   ،مكام املهام اليت كانت موكلة إليهم

ويف حالة اسـتجابة رئـيس   . من تاريخ التعيني موضوع اخلالف بتداًءاعدم القبول يف أجل ثالثني يوما 
ن من طرف احملكمة يستمر يف مزاولة مهامه إىل حني تعـيني  ت املعيفإن مراجع احلسابا ،كمة للطلباحمل

  .1أو مراجعني جدد من طرف اجلمعية العادية للمسامهني امراجع
وميكن إعفاء مراجع أو عدة مراجعني للحسابات من مهامهم من طرف رئيس احملكمة يف حالة 

كالتهم، وذلك بطلب من جملس اإلدارة نقضاء وارتكام خطأ أو إذا عاقهم عائقا مهما كان سببه قبل ا
  .2مال الشركة أو اجلمعية العامة شر رأسميثلون ما اليقل عن ع أكثرأو جملس املراقبة أو من مساهم أو 

وتنطبق شروط تعيني مراجعي احلسابات وباألخص حاالت التنايف املطبقة على شركات املسامهة 
  .3حسابات مراجعشركات املعنية بتعيني وكذلك إاء مهامهم أو عزهلم على كل أنواع ال

ويالحظ أن املشرع املغريب مل يترك احلرية املطلقة للمسامهني أو الشركاء لعزل أو إاء مهـام  
املراجع قبل اية وكالته احملددة قانونا، وإمنا وضع شروطا لذلك لكي ال يكون املراجع حمل تعسـف أو  

ارة، مما يكون سببا يف فقدان استقالليته، وبالتايل موضوعيته ابتزاز أو ضغط من طرف املسامهني أو اإلد
  .وحياده عند إبداء رأيه حول القوائم املالية

  أتعاب مراجع احلسابات يف اململكة املغربية .6-2-5
املنظم ملهنة اخلرباء احملاسبني باململكة املغربية، فإن  15-89من القانون ) 18(طبقا ألحكام املادة 

سب يتقاضى بدل أتعاب عن األعمال اليت يقوم ا يف نطاق اختصاصه، وال جيوز له أن يأخذ اخلبري احملا
األجـراء   ونمن الغري أي أجرة أخرى ولو غري مباشرة بأي صفة كانت، كما يتقاضى اخلرباء احملاسـب 

ال اليت التابعون خلبري حماسب مستقل أو لشركة خربة حماسبية أجرا من رب العمل التابعني له عن األعم
  .يقومون ا حلسابه، وال جيوز هلم كذلك أن يقبضوا من الغري أي أجر آخر

                                                           
 .164 نفس املصدر السابق، املادة 1
 .179نفس املصدر السابق، املادة  2
م والشركة ذات املسؤولية احملدودة وشركة احملاصة، يتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسه 5- 96 القانون رقم 3

 .83، 34، 12 :مصدر سابق، املواد
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حـول   2002سـنة  لويف هذا الصدد، فإنه من بني املالحظات اليت أبداها تقرير البنك العاملي 
مما نتج عنـه  خاص خبدمات املراجعة احملاسبة واملراجعة يف اململكة املغربية، هو غياب سلم أتعاب مالئم 

اهرة حتطيم األسعار املطبقة، خاصة بالنسبة للشركات املسعرة يف البورصة واملؤسسات العمومية، وقد ظ
مما يطرح التساؤل عن جودة اخلدمات املقدمة من طـرف   ،وصلت األتعاب إىل مستوى جد منخفض

  .1احلسابات مراجعي
  مسؤوليات مراجع احلسابات يف اململكة املغربية .6-2-6

اجع احلسابات يف اململكة املغربية تناوهلا املشرع املغريب من خالل عدة قوانني إن مسؤوليات مر
  .مدنية، جزائية وانضباطية: واختذت ثالثة أشكال

  املسؤولية املدنية ملراجع احلسابات يف اململكة املغربية .6-2-6-1
سأل أمـام  ي احلسابات جعمن القانون املتعلق بشركات املسامهة على أن مرا )180(تنص املادة 

كما  ،الشركة وأمام الغري عن الضرر الناتج عن اخلطأ واإلمهال املرتكب من طرفه خالل مزاولته ملهامه
سأل مدنيا عن املخالفات اليت ارتكبها املتصرفون أو أعضاء جملس اإلدارة اجلماعية أو جملس الرقابة أنه ي

  .العامةاليت علم ا ومل يقم بالكشف عنها يف تقريره للجمعية 
على وجوب اكتتاب اخلرباء احملاسبني وثيقـة تـأمني    15-89 من القانون )107(وتنص املادة 

احلسابات واملهـام األخـرى    جعةهام مرامبلضمان املسؤولية املدنية اليت قد يتعرضون هلا بسبب قيامهم 
اليت قد يكون مسؤوال  وتشمل وثيقة التأمني األخطار. املنصوص عليها يف املادة األوىل من هذا القانون

  .ه شريكا يف شركة خربة حماسبيةتصفكان يزاول مهنته بصفة فردية أو بعنها سواء 
نه ال حتول مسؤولية شركات اخلربة احملاسبية فإ ،15-89من القانون  )15(املادة وفقا ألحكام و

ب أن حتمـل  دون مسؤولية كل واحد من أعضائها عن األعمال اليت ينفذها حلساب الشركة، حيث جي
  . األعمال اليت يقوم ا كل عضو يف الشركة إمضاؤه وإمضاء الشركة كذلك

سنوات من  مخسمبرور  املدنية احلسابات بشأن مسؤوليته جعتتقادم الدعاوى املرفوعة ضد مراو
  .تاريخ وقوع اخلطأ الناجم عنه الضرر أو من تاريخ كشفه يف حالة كتمانه

  ملراجع احلسابات يف اململكة املغربيةاملسؤولية اجلزائية . 6-2-6-2
احلسابات تترتب عن إمهال أو تقصري يف العمل، فإن املسؤولية  راجعإذا كانت املسؤولية املدنية مل
. احلسـابات  ملراجع، أي جيب إثبات سوء النية  (un délit pénal)اجلزائية التترتب إال حبصول جرمية 

  :2ئية هيواحلاالت اليت تترتب عليها مسؤولية جزا

                                                           
1 Banque mondiale, op.cit., p. 08. 
2 Khalid SOBHI, op.cit. 
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 خمالفات متعلقة باملمارسة غري الشرعية للمهنة؛ -
  خمالفات متعلقة حباالت عدم املالءمة؛ -
 جرمية املعلومات الكاذبة؛ -
  .إفشاء السر املهين -

مارس أو فإن كل من  ،املتعلق بشركات املسامهة 17-95من القانون ) 404(وفقا ألحكام املادة 
الرغم من حاالت التنايف القانونية يعاقب باحلبس من شهر  للحسابات على جعمبهام مرا احتفظ عن قصد

سواء بامسه اخلاص أو بصفته شريكا يف شـركة   درهم، 40.000إىل  8.000أشهر وبغرامة من  ستةإىل 
  .احلسابات جعةملرا

أشهر إىل سنتني وبغرامـة   ستةاحلبس من من نفس القانون على عقوبة ) 405(كما تنص املادة 
للحسابات قدم  جعكل مرابالنسبة لدرهم أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط،  100.000إىل  10.000من 

احلسابات، معلومـات كاذبـة    جعةأو أكد عن قصد، إما بامسه اخلاص أو بصفته شريكا يف شركة ملرا
بشأن وضع الشركة وكذا عدم إعالمه ألجهزة اإلدارة أو التسيري بكل األفعال اليت بلغت إىل علمه أثناء 

  .اولة مهامه وبدا له أا تكتسي صبغة جرميةمز
مـن   )446( احلسابات ألحكام املادة جعوتنص املادة السابقة يف فقرا الثانية على خضوع مرا

 ستة أشـهر  شهر إىلفيما خيص جرمية إفشاء السر املهين واليت تقضي بعقوبة احلبس من  القانون اجلنائي
  .مدره 20.000إىل  1.200وغرامة مالية من 

كل من محل لقب خبري حماسب خالفـا   نه، فإ15-89من القانون  )100(املادة  ووفقا ألحكام
، واليت تنص على عقوبة السجن  ∗من القانون اجلنائي )381(القانون يتعرض ألحكام املادة هذا ألحكام 

  . عقوبتني فقطأو بإحدى هاتني ال درهم 5.000إىل  200من سنتني والغرامة املالية أشهر إىل  ثالثة من
على عقوبة احلبس املنظم ملهنة اخلرباء احملاسبني فتنص  15-89من نفس القانون  )101(املادة  أما

درهم أو بإحدى هـاتني   40.000درهم إىل  1.000سنوات وبغرامة مالية من  مخسأشهر إىل  ثالثةمن 
دون أن يكون  15-89ن القانون م ∗∗كل من يقوم باألعمال املنصوص عليها يف املادة األوىل ،العقوبتني

  .مقيدا يف جدول هيئة اخلرباء احملاسبني

                                                           
 رمسيـة أو  شهادة أو القانون نظمها مبهنة متعلقا لقبا ادعى أو استعمل من: " لكة املغربية على ما يليممن القانون اجلنائي للم 381تنص املادة  ∗

 باحلبس يعاقب الصفة، تلك أو الشهادة تلك أو اللقب ذلك حلمل الشروط الالزمة يستويف أن دون اكتساا، شروط العامة السلطة حددت صفة
  ."أشد عقوبة يقرر خاص نص يوجد مل ما فقط، العقوبتني هاتني أو بإحدى درهم، آالف مخسة مائتني إىل من وغرامة سنتني إىل أشهر من ثالثة

 .املتعلقة مبهام املراجع يف اململكة املغربية) 3-2- 6(راجع النقطة  ∗∗
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واملتعلقة باكتتاب  15-89من القانون  )14( يعاقب كل خبري حماسب خيالف أحكام املادةكما 
   .درهم 10.000إىل  5.000وثيقة التأمني لضمان املسؤولية املدنية اليت قد يتعرض هلا بغرامة مالية من 

احلسابات يف اململكة املغربية واليت  مراجعدول ملخص للمخالفات اليت قد يرتكبها وفيما يلي ج
  :يترتب عليها مسؤولية جزائية مع النص القانوين والعقوبة املقابلة هلا

  .يف اململكة املغربية احلسابات ملراجعئية زااملسؤولية اجل): 1- 6(اجلدول رقم 

 العقوبــة النص القانوين احلساباتمراجع املرتكبة من طرف  خالفةامل
 الغرامة املالية سجنال

 ألحكام خالفا حماسب خبري لقب محل - 
  89- 15 القانون

   100 املادة 
 القانون من
89-15  

 من 381 واملادة
  اجلنائي القانون

 إىل أشهر 03 من
  سنتني

 إىل 200 من
  درهم 5.000

مزاولة مهنة اخلربة احملاسبية بصورة غري  - 
  .قانونية

   101 تنيادامل
 من 102و

  15- 89 القانون

 إىل أشهر 03 من
 سنوات 05

 إىل 1.000 من
 درهم 40.000

مبهام مراقب حسابات  ظاحتفالأو ا ةارسمم
  .عن قصد تنايف قانونية ةحال وهو يف

 من 404 املادة

  17-95 القانون
   شهر من
   أشهر 06 إىل

 إىل 8.000 من
  درهم 40.000

علومات كاذبة د، عن قصد، ميأكت أو تقدمي
إعالمه ألجهزة بشأن وضع الشركة وكذا عدم 

  .علم االيت اجلرمية بكل األفعال  اإلدارة

 من 405 املادة
  17- 95 القانون

 إىل أشهر 06من 
   سنتني

 إىل 10.000 من
  درهم 100.000

املتعلقة باملسؤولية  اكتتاب وثيقة التأمني عدم
  .املدنية

   104 املادة
 القانون من
89-15  

 إىل 5.000 من - 
 درهم 10.000

 من 446 املادة  السر املهينإفشاء  - 
  اجلنائي القانون

   شهر من
  أشهر 06 إىل

 إىل 1.200 من
  درهم 20.000

  .اعتمادا على النصوص القانونية املذكورة يف اجلدول الباحثمن إعداد : املصدر

  غربيةملراجع احلسابات يف اململكة امل نضباطيةاملسؤولية اإل .6-2-6-3
على أن اخلرباء احملاسبني جيب عليهم التقيـد باألحكـام    15-89من القانون  )13(تنص املادة 

وبذلك  وأن يراعوا مقتضيات األنظمة الداخلية هليئة اخلرباء احملاسبني، ،هنةاملزاولة ملالتشريعية والتنظيمية 
  .احلسابات جعةاء مزاولة مهمة مراهم يتحملون يف مجيع احلاالت مسؤولية األعمال اليت يقومون ا أثن
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  :1يف اآليت نوتتمثل العقوبات التأديبية اليت قد يتعرض هلا املخالفو
  اإلنذار؛ -
 التوبيخ؛ -
 اإليقاف عن ممارسة املهنة ملدة ستة أشهر كحد أقصى؛ -
 .الشطب من اجلدول -

تخابيـة  كما ميكن للمجلس أن يقرر عدم قدرة اخلبري احملاسب املخالف ممارسة الوظـائف االن 
  .سنوات ةداخل املنظمة ملدة عشر

فإا تتعرض لنفس العقوبات التأديبية املذكورة أعاله، وأن  ،وفيما خيص شركات اخلربة احملاسبية
درهم توضع  100.000درهم و 10.000عقوبة اإلنذار والتوبيخ قد يكون معها غرامة مالية تتراوح بني 

  .ة اخلرباء احملاسبنييف صندوق األنشطة االحتياطية التابع هليئ
ن شركات اخلربة احملاسبية اليت تتعرض لعقوبة الشطب من اجلدول ينتج عنـها إمكانيـة   كما أ

تقرير أعضائها حلها وتصفيتها وفقا ألحكام نظامها األساسي، وال ميكن ألعضائها طلب القيد جبدول 
كمـا  . و كشركاء يف شركة جديدةاهليئة إال بعد انتهاء أعمال التصفية سواء بصفة فردية أو كأجراء أ

يترتب على شطب مجيع اخلرباء احملاسبني األعضاء يف شركة خربة حماسبية من جـدول هيئـة اخلـرباء    
  .احملاسبني حل الشركة وتصفيتها

ومما سبق، يتبين لنا أن املشرع املغريب تناول بأمهية كبرية عناصر اإلطار العام ملمارسـة مهنـة   
أين وضع شروطا حتفظ مكانة املهنة يف اتمع باستبعاد  املهنة لشروط العامة ملمارسةاملراجعة، ابتداء من ا

كل من ليس أهال هلا، كما مسح لألجانب مبمارسة املهنة يف حالة وجود اتفاق مربم مع بلدام، وقـد  
راجعة سواء ركّز على عامل التكوين اخلاص باخلرباء احملاسبني وخصهم لوحدهم بإمكانية ممارسة مهنة امل

  . كانت قانونية أو تعاقدية
وقد بين اإلطار العام مهام املراجع وخمتلف جوانب تعيينه وإاء مهامه، حيث خصـص عـدة   
إجراءات وأحكام لضمان استقالله، وبالتايل موضوعيته وحياده يف ممارسة مهامه وإبداء رأيـه بشـأن   

ناسبة ممارسته ملهنته جمموعة من املسؤوليات اليت تتخـذ  القوائم املالية، ولكن يف املقابل يواجه املراجع مب
ثالثة أشكال وهي مدنية، جزائية وانضباطية، مما جيعل املراجع يبذل العناية املهنية يف أداء مهامه ويعمل 

  . على الرفع من جودة خدماته املقدمة
  

                                                           
 .68 املادة ، مصدر سابق،يتعلق بتنظيم مهنة اخلربة احملاسبية وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني 15- 89قانون رقم ال 1
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  املنظمة ملهنة املراجعة يف اململكة املغربية املهنية اهليآت .6-3
مجعيات مهنيـة   أربعظهور  1993إىل غاية  1950هنة املراجعة يف اململكة املغربية منذ عرفت م

للخرباء احملاسبني تناولناها يف العنصر اخلاص بنشأة مهنة املراجعة باملغرب وتطورها التارخيي، ولكـن مل  
أغراض  اول فقط حتقيققتصادية، وإمنا كانت حتنيني ومل تكن فاعلة يف احلياة االللمه ارمسي يكن هلا متثيال

ظهرت هيئة اخلرباء احملاسبني وهي اهليئة املنظمة  1993خاصة بأعضائها خاصة املؤسسني منهم، ويف سنة 
 وهلذا سوف نتناول بشكل خمتصر اجلمعيات املهنية للخرباء احملاسبني اليت ظهرت قبـل . اآلنللمهنة إىل 

التفصيل يف هذه األخرية باعتبارها اهليئة الوحيـدة يف  تاريخ إنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني، مع  1993 سنة
  .يف الوقت احلايلاملراجعة املغرب املنظمة ملهنة 

  1993اجلمعيات املهنية للخرباء احملاسبني قبل  .6-3-1
مجعيات مهنية للخرباء احملاسبني تراوح ظهورها قبل اإلستقالل  أربع يةاملغرباململكة ظهرت يف 

  :كمايلي وهي ،وبعد اإلستقالل
  جممع اخلرباء احملاسبني باملغرب  .6-3-1-1

مببادرة مـن اخلـرباء احملاسـبني     1950سنة  باملغرب (CECM) تأسس جممع اخلرباء احملاسبني
، وقد عمل مؤسسو امع على متابعة األهداف اليت حيددها أي جممع مهين بصفة متثيل أعضاء الفرنسيني

وقد صدر . والتعاون مع اهليآت الوطنية والدولية  ظروف العملاع عن مصاحلهم، حتسنيامع، كالدف
وهي نفس  ،ينص يف مادته اخلامسة على شروط احلصول على لقب خبري حماسب 08/12/1954ظهري يف 

  1:الشروط اليت اعتمدها جممع اخلرباء احملاسبني باملغرب لإلنضمام إليه وهي
خـبري حماسـب    (brevet)حماسب أو شهادة  الفرنسية خلبري (diplôme)احلصول على الشهادة  -

  معترف به يف فرنسا أو أي شهادة أجنبية أخرى معترف مبعادلتها يف فرنسا؛
  أو مرخص له للحصول على لقب خبري حماسب بفرنسا؛ -
 .أو يستويف شروط األحكام اإلنتقالية اليت نصت عليها املادة السادسة من الظهري أعاله -

  حلاملي شهادة خبري حماسب اجلمعية املغربية  .6-3-1-2
مببادرة جمموعـة   1982سنة  (AMDEC)تأسست اجلمعية املغربية حلاملي شهادة خبري حماسب 

من املهنيني احلاملني لشهادة خبري حماسب أجنبية، وخالفا إلسم اجلمعية فقد مت قبول إنضمام أعضـاء  
  .2بصفة مستقلة لإلنضمام للجمعية عدم اشتراط  املمارسة املهنيةوليسوا حاملني لشهادة خبري حماسب 

  

                                                           
1 Sami El OMARI & Michèle SABOLY, op.cit., p.336. 
2 Ibid, p.339. 
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  اجلمعية املغربية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات  .6-3-1-3
من طـرف   1987سنة  (AMEC)أنشئت اجلمعية املغربية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات 

ذي يقوم بإعداده جمموعة من املهنيني خشية من أن يكونوا مقصيني بواسطة األحكام اإلنتقالية للقانون ال
. وزير املالية بالتعاون مع جممع اخلرباء احملاسبني باملغرب واجلمعية املغربية حلاملي شهادة خبري حماسـب 

نضمام إليها مقارنـة بـاجلمعيتني املوجـودتني    شروطا مرنة جدا لال وقد وضع مؤسسو هذه اجلمعية
(CECM et AMDEC)  ،1وهذه الشروط هي:  

  امال لشهادة الطور الثاين يف احملاسبة أو تسيري املؤسسات؛جيب أن يكون املترشح ح -
سنوات  ةجيب أن يكون املترشح قد مارس املهنة على األقل ثالث سنوات أو خربة قدرها عشر -

 .كأجري يف امليدان احملاسيب واملايل والقانوين
  جممع اخلرباء احملاسبني احمللّفني باملغرب  .6-3-1-4

ومن  1990القانون املنظم للمهنة من طرف جملس احلكومة سنة بعد املصادقة على مشروع 
نضمام هليئة اخلرباء اليت قد تقصيهم من االنتقالية حكام اال، وخوفا من األ1991طرف جملس الوزراء سنة 

بإنشاء مجعية أخرى وهي جممع اخلرباء  (AMEC)احملاسبني اليت ينشئها القانون حمل املناقشة، قام مؤسسو 
، والشيء املشترك بني أعضاء هذه اجلمعية هو 28/10/1991يف  (CECAM)احمللّفني باملغرب  احملاسبني

 .، أي أم معتمدين كخرباء قضائيني لدى احملاكم2اخلربة القضائية
  هيئة اخلرباء احملاسبني .6-3-2

تشرف على  تعترب هذه اهليئة هي آخر اهليآت املنظمة ملهنة املراجعة يف اململكة املغربية وهي اليت
التطرق خالل التفصيل من من بشيء ، وهلذا سوف نقوم بدراستها اآلنمهنة املراجعة منذ نشأا وإىل 

 .ياكلهاومهامها وه نشأال
  هيئة اخلرباء احملاسبنينشأة  .6-3-2-1

املتعلق بتنفيذ  08/01/1993الصادر يف  1- 92- 139أنشئت هيئة اخلرباء احملاسبني مبوجب الظهري رقم 
املتعلق بتنظيم مهنة اخلرباء احملاسبني وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني، وهي هيئة تتمتع  15- 89لقانون ا

  .اخلبري احملاسب يف اململكة املغربية دون القيد ذه اهليئة بالشخصية املعنوية، وال جيوز ممارسة مهنة
  
  
  

                                                           
1 Idem. 
2 Idem. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 273 

  اسبنيهيئة اخلرباء احملمهام  .6-3-2-2
اسبني إىل صيانة املبادئ والتقاليد املرتبطة باملروءة والكرامة وصفات دف هيئة اخلرباء احمل

اإلستقامة اليت يقوم عليها شرف املهنة، وحترص على تقيد أعضائها مبا تقضي به القوانني واألنظمة 
  :1التاليةاملهام باهليئة القيام هذه وتتوىل  ،واألعراف اليت حتكم ممارستها

  ة املهمة املنوطة ا؛سن أي نظام تستلزمه مزاول -
  حيز التنفيذ؛ وإدخاهلاوضع مدونة الواجبات املهنية  -
  الدفاع عن املصاحل املادية واملعنوية ملهنة اخلربة احملاسبية ولو أمام احملاكم إن اقتضى احلال؛ -
  تنظيم وإدارة مشاريع التعاون والتعاضد واملساعدة اخلاصة بأعضائها ومشاريع التقاعد؛ -
  إزاء اإلدارة وتزود هذه األخرية بأرائها يف مجيع القضايا اليت تعرضها عليها؛متثيل املهنة  -
متثيل املهنة إزاء اهليآت أو املنظمات الدولية اليت تسعى إىل حتقيق أغراض مماثلة لألغـراض الـيت    -

 .تسعى هيئة اخلرباء احملاسبني لتحقيقها
  هيئة اخلرباء احملاسبنيهياكل  .6-3-2-3

هذه النقطة اهلياكل أو االجهزة اليت تعمل على إدارة هيئة اخلـرباء احملاسـبني   نتناول من خالل 
  :وذلك على النحو التايلباململكة املغربية، 

  الس الوطين هليئة اخلرباء احملاسبني: أوال
  :2يتوىل الس الوطين هليئة اخلرباء احملاسبني والذي مقره بالعاصمة الرباط املهام التالية

  هام املسندة للهيئة دون اإلخالل باملهام احملتفظ ا صراحة لرئيس الس؛ميارس امل -
- الس اجلهوية للهيئة؛ينسق عمل ا  
يتوىل وضع مجيع األنظمة الداخلية الالزمة لسري اهليئة على أحسن وجه والسيما مدونة الواجبات  -

  املهنية؛
فائها والقسط الذي خيـص اـالس   حيدد مبلغ اإلشتراكات السنوية ألعضاء اهليئة وكيفية استي -

  اجلهوية منها؛
 باجلانبينظر يف طلبات االستئناف املتعلقة بالقرارات الصادرة عن االس اجلهوية خاصة ما تعلق  -

  التأدييب؛
 حيدث مشاريع اإلحتياط اإلجتماعي أو التقاعد اخلاصة باملهنة؛ -

  
                                                           

 .24 يتعلق بتنظيم مهنة اخلربة احملاسبية وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني، مصدر سابق، املادة 15- 89 القانون رقم 1
 .43، 42 نفس املصدر السابق، املادتني 2
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  من مسائل تتعلق باملمارسة العامة للمهنة؛ميثل اهليئة إزاء اإلدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه  -
يبدي رأيه يف مشاريع القوانني واألنظمة املتعلقة باملهنة ومزاولتها ويف مجيع املسـائل األخـرى    -

  املتعلقة بذلك اليت تعرضها اإلدارة عليه؛
  ل فيها هيئة اخلرباء احملاسبني؛يعين أو يقترح ممثليه يف اللجان اإلدارية اليت متثَّ -
  . طلبات القيد يف جدول اهليئة وحيذف منه أمساء األعضاء الذين يتقرر حذفهميف ثيب -

ختصاصات اليت نصت عليها القوانني واألنظمة املعمول ا، يبقى لرئيس الس زيادة على االو
ختصاصات القيام باملهام املسندة إليه، ومن االصالحيات الالزمة لضمان سري الس على أحسن وجه و

1لس نذكر مايليرئيس ا:  
 يؤشر على عقود الشركات وعقود العمل للخرباء احملاسبني األجراء؛ -
 نتهاء التدريب للخرباء احملاسبني املتربصني؛ايثبت  -
 يشهد بصحة جدول اهليئة ويسهر على توزيعه على السلطات املختصة؛ -
 ميثل اهليئة يف احلياة املدنية إزاء اإلدارات والغري؛ -
 قاد الس الوطين وحيدد جدول أعماله؛يوجه الدعوة النع -
 يتوىل تنفيذ قرارات الس؛ -
يقاضي أو يصاحل باسم اهليئة أو يقبل التحكيم يف الرتاعات اليت تكون طرفا فيها، ويقبل اهلبـات   -

 .والوصايا املقدمة هلا ويقترض بامسها ويتنازل للغري عن أمالكها أو يرهنها
- لس أن يفوالس اجلهوية هليئة اخلرباء احملاسبني ض إىل وميكن لرئيس اأحد نائبيه أو إىل رؤساء ا

 .ممارسة بعض صالحياته ماعدا رئاسة الس التأدييب فال جيوز له تفويضها إىل غريه
  لس اجلهوية هليئة اخلرباء احملاسبنياا: ثانيا

لتسيري وتنظيم املهنة  لتقريب هيئة اخلرباء احملاسبني من املهنيني، أحدثت اهليئة جمالس جهوية
خبريا، حيث أنه إذا كان عدد  20باجلهة كلما كان عدد اخلرباء احملاسبني باجلهة يساوي أو يفوق 

  .2خبريا فإن رئيس الس الوطين حيدد الس اجلهوي الذي يتبعونه 20اخلرباء جبهة معينة يقل عن 
 
 
 
  
 

                                                           
 .44 نفس املصدر السابق، املادة 1
 .50نفس املصدر السابق، املادة  2
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  :1اليةويتوىل الس اجلهوي يف دائرة اختصاصه املهام الت
حبث طلبات اإلنضمام إىل هيئة اخلرباء احملاسبني وتزويد رئيس الس الوطين برأيـه يف عقـود    -

 جراء؛الشركات وعقود العمل للخرباء احملاسبني األ
القيام باحملافظة على اإلنضباط داخل اهليئة وتنفيذ القوانني واألنظمة اليت حتكم مهنة اخلربة احملاسبية  -

 ستقامة؛مبا تستلزمه من صفات الشرف واإل والسهر على التقيد
 أحسن وجه؛ يفومراقبتها واحلرص على سريها  ربصاتتعيني القائمني باإلشراف على الت -
وا بواجبام املهنية أو بااللتزامات اليت تفرضها النظر يف القضايا املتعلقة باخلرباء احملاسبني الذين أخلّ -

 م الداخلي هليئة اخلرباء احملاسبني؛عليهم مدونة الواجبات املهنية أو النظا
 السهر على تطبيق مقررات الس الوطين هليئة اخلرباء احملاسبني؛ -
 ن اقتضى احلال على الس الوطين؛إقة مبهنة اخلربة احملاسبية وإحالتها علحبث املشاكل املت -
 ؛القيام بإدارة ممتلكات الس اجلهوي اليت ختصصها له هيئة اخلرباء احملاسبني -
 .شتراكات األعضاء وتلقي األموال الالزمة ملشاريع اإلحتياط اإلجتماعي أو التقاعداحتصيل  -

،  521-93-2مبوجب املرسوم  15-89وقد أنشئت االس اجلهوية اليت نص عليها القانون 
  :2جمالس جهوية كما يلي ةحيث قسمها إىل سبع

 ،طان طـان  ،أسا ألزاك ،ويشمل أقاليم أغادير ،يكون مقر الس اجلهوي بأغادير: اجلهة اجلنوبية  -أ 
 السمارة وورزازات؛ ،بوجدور ،وادي الذهب ،العيون ،تارودانت ،طاطا ،كلميم ،تيزنيت

أقاليم آسفي، قلعـة   ،ويشمل والية مراكش ،يكون مقر الس اجلهوي مبراكش :جهة تانسيفت   - ب 
 السراغنة والصويرة؛ 

ويشمل والية الدار البيضاء الكـربى   ،ي بالدار البيضاءيكون مقر الس اجلهو :اجلهة الوسطى   - ج 
 أزيالل وبن سليمان؛ ،بين مالل ،خريبكة ،سطات ،وأقاليم اجلديدة

أقـاليم   ،سـال  ،ويشمل والية الرباط ،يكون مقر الس اجلهوي بالرباط: اجلهة الشمالية الغربية  - د 
 وت؛طنجة وشفشا ،تطوان ،اخلميسات ،سيدي قاسم ،العرائش ،القنيطرة

 ،ويشمل والية فاس وأقـاليم تـازة   ،يكون مقر الس اجلهوي بفاس :اجلهة الوسطى الشمالية  -ه 
 بوملان واحلسيمة؛ ،تاونات

 ويشمل أقاليم وجدة والناضور وفجيج؛ ،يكون مقر الس اجلهوي بوجدة :اجلهة الشرقية  -و 
                                                           

 .60نفس املصدر السابق، املادة  1
. املتعلق بتنظيم مهنة اخلربة احملاسبية وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني 15-89 لتطبيق القانون 30/08/1993 املؤرخ يف 521-93- 2 املرسوم رقم 2

 .05، المادة 1993، 4218اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية، عدد 
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مكناس وأقاليم الرشيدية ويشمل والية  ،يكون مقر الس اجلهوي مبكناس :اجلهة الوسطى اجلنوبية  -ز 
 .وخنيفرة وأفران

  اللجان الوطنية: ثالثا
طنية بصـفة  جلان و 06مت إنشاء على مستواه  ،هليئة اخلرباء احملاسبنيبعد انتخاب الس الوطين 

  :1هيودائمة 
 جلنة التكوين املهين؛ ×
 جلنة اإلدارة والنشاط االجتماعي؛ ×
 جلنة اإلتصال؛ ×
 ة؛جلنة الواجبات واحلقوق املهن ×
 لتنميط واإلجتهادات؛وا جلنة الدراسة التقنية ×
  .جلنة اجلباية والدراسات القانونية ×

وقد ترك الس اال مفتوحا إلنشاء جلان أخرى قد تكون بصفة مؤقتة للقيام مبهمة معينة، أو 
  .تنشأ نظرا لظروف معينة تستدعي إنشاء مثل هذه اللجان

ة املغربية يشرف على تنظيمها هيئة واحدة وهي هيئـة  ومما سبق، نالحظ أن املراجعة يف اململك
اخلرباء احملاسبني، وأن هذه الفئة هي الوحيدة املؤهل هلا القيام مبهام املراجعة سواء القانونية أو التعاقدية، 
كما أن اململكة املغربية وعلى الرغم من مساحتها الصغرية نوعا ما إال أن هيئة اخلرباء احملاسبني هلا سبعة 

الس جهوية متوزعة عرب اململكة، ويعترب ذلك من النقاط اإلجيابية الذي يساعد كثريا يف تقريب اهليئة جم
كما أن اللجان الدائمة يف هيئة اخلرباء . املهنية للمهنيني واملتربصني واملؤسسات املعنية خبدمات املراجعة

راقبة اجلودة وهي تعترب مـن اللجـان ذات   احملاسبني تابعة مباشرة للهيئة، كما أا ال حتتوي على جلنة مل
  .األمهية الكبرية لرفع مستوى املهنة واملهنيني على حد سواء

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1 Ordre des experts comptables, Réglementation de la profession, Royaume du Maroc, (n.d), article 29, p. 07.  
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  معايري املراجعة يف اململكة املغربية .6-4
 Manuel »صدرت معايري املراجعة يف اململكة املغربية يف شكل دليل باللغة الفرنسية حتت عنوان 

des normes : audit légal et contractuel »  شـمل ، وي1998من طرف هيئة اخلرباء احملاسبني سنة 
  :1احملاور التاليةهذا الدليل 

  مهمة املراجعة القانونية والتعاقدية؛ -
  املعايري املتعلقة بالسلوك املهين؛ -
  معايري العمل؛ -
 معايري التقرير؛ -
  معايري حول التدخالت ذات الصلة؛ -
 .الوقاية من صعوبات املؤسسات -
، ولكن ليس بالترتيب الذي جاءت 2009يف جانفي  لدليل املعايري املعدلةنسخة الرت وقد صد

، هذه األخرية جاءت يف ∗نسخة جديدة ويكلة جديدة 2011مث صدرت يف جانفي به النسخة القدمية، 
ليت بالتفصيل فقط األبواب ا لوهلذا سوف نتناوتسعة أبواب، تتطابق يف مخسة منها مع املعايري الدولية، 

تناولتها املعايري اخلاصة باململكة املغربية، بينما األبواب األخرى فنتطرق هلا بصفة خمتصرة، وفيما يلـي  
  :األبواب التسعة لدليل املعايري يف نسخته اجلديدة

 .اإلطار املفاهيمي: 0الباب  -
 .املبادئ العامة واملسؤوليات: 1الباب  -
 .لمخاطر احملددةتقييم املخاطر وعناصر اإلستجابة ل: 2الباب  -
 .أدلة اإلثبات: 3الباب  -
 .إستخدام أعمال مهنيني آخرين: 4الباب  -
 .نتائج املراجعة والتقرير: 5الباب  -
 .معايري متعلقة بالتدخالت ذات الصلة باملهمة العامة: 6الباب  -
 .حمافظ احلسابات ووقاية املؤسسات من الصعوبات: 7الباب  -
  .معايري متعلقة مبهام خاصة: 8الباب  -

                                                           
1 Ordre des experts comptables, Manuel des normes : audit légal et contractuel, Royaume du Maroc, 1998, p. 02. 
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اليت مت أن هذا الدليل جيمع املعايري والتعاليق عليها وللمعايري، جاء يف مقدمة النسخة اجلديدة  وقد
من طرف هيئة اخلرباء احملاسبني تبعا إلجراء مقاربة بني الدليل القدمي إلطار املراجعـة املغـريب    إعدادها

  :1النسبة للمهام التاليةمبثابة املرجع ب هذه املعايري ومتثل ،واملعايري الدولية للمراجعة
  ؛أو التعاقدية )حمافظة احلسابات(املراجعة القانونية  -
  احلسابات؛ راجعأعمال إضافية خاصة مب -
  ة احلسابات؛راجعاملهام ذات الصلة مب -
  الفحص احملدود؛ -
  الفحص على أساس اإلجراءات التعاقدية؛ -
 .التجميع -

هام السابقة والغاية منها وطبيعة التقرير مفهوم وطبيعة كل مهمة من امل اإلطار املفاهيميويتناول 
ح الذي ميكن أن يقدمه املراجع، والشكل املوايل يوض الضمانتناول مستوى يالذي يصدره املراجع، كما 

  :اخلاص بكل مهمة من املهام السابقة الضمانلنا مستوى 
  .مستوى الضمان املقدم من طرف املراجع ):1-6(الشكل رقم 

  ذات الصلة باملراجعةاخلدمات   املراجعة  
اإلجراءات   الفحص احملدود  املراجعة القانونية والتعاقدية  طبيعة اخلدمة

  التعاقدية
  التجميع

  
مســـتوى 

املقدم  الضمان
مــن طــرف 

  املراجع

ضمان عايل، ولكن ليس 
  امطلق

  اليوجد ضمان  اليوجد ضمان  ضمان مالئم

  
ــر  التقريــ

ــة ( اخلالصـ
  )املقدمة

 لتأكيداتل ضمان إجيايب
les assertions  اليت يقوم

 عليها إعداد القوائم املالية

ضمان سليب 
للتأكيدات اليت يقوم 
عليها إعداد القوائم 

  املالية

إثباتات ناجتة عن 
  اإلجراءات املنفذة

حتديد 
املعلومات 

  امعة

Source: Ordre des experts comptables, Manuel des normes : audit légal et 
contractuel, Royaume du Maroc, Janvier 2011, p.10. 

                                                           
1 Ordre des experts comptables, Manuel des normes : audit légal et contractuel, Royaume du Maroc, Janvier 
2011, p. 06. 
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أن اهلدف من املراجعة والفحص احملدود هو السماح للمراجع بتقدمي  السابق،يالحظ من الشكل 
عايل أو مالئم، بينما مهام الفحص على أساس اإلجراءات التعاقدية أو التجميع فلـيس   ضمانمستوى 

فاملراجع سواء كان يف مهمـة مراجعـة    .الضمانمستوى من  اهلدف منها السماح للمراجع بتقدمي أي
بأن املعلومات حمل املراجعة الحتتوي على  ،عاليا ولكن ليس مطلقا ضماناقانونية أو تعاقدية، فإنه يعطي 

معقول، حيث يدخل  ضمانحتريفات جوهرية، وهذا الرأي يعبر عنه إجيابيا يف تقرير املراجعة يف شكل 
بينما يف مهمـة  . النسبية للتحريفات يف حتديد الصحة واإلنتظامية والصورة الصادقة هنا مفهوم األمهية
بأن املعلومات حمل الفحص ال حتتوي على ) حمدودا(مالئما  ضمانايعطي  ، فإن املراجعالفحص احملدود

ـ  ضمانر عنه يف شكل حتريفات جوهرية، وهذا الرأي يعب د سليب، وعلى سبيل املثال يذكر املراجع عن
  . علمه ما يشري إىل عدم الصحةأدائه لعملية الفحص احملدود أنه مل يصل إىل 

، ضمانأما فيما خيص مهام الفحص على أساس اإلجراءات التعاقدية، فإن املراجع اليعبر عن أي 
، ويف هذه احلالة فإن مستخدمي (les faits relevés)يقوم بإعداد تقرير عن احلقائق املالحظة  هحيث أن

قرير هم من يقومون بتقييم اإلجراءات املستخدمة واملالحظات املقدمة ويقدمون اسـتنتاجام مـن   الت
فإن املراجع يستخدم  ،ونفس الشيء بالنسبة ملهام جتميع القوائم املالية. خالل األعمال اليت قام ا املراجع

ملالية، وبالتايل ال متكّـن تلـك   فيها خربته يف احملاسبة وليس يف املراجعة يف جتميع وتلخيص املعلومات ا
بشأن املعلومات املالية يف التقرير الضمانستهدف منها أي مستوى من اخلدمة وال ي.  

 التأكيداتوقد تناول الدليل العملي للمراجعة باململكة املغربية الصادر عن هيئة اخلرباء احملاسبني 
  :1اليت يقوم عليها إعداد القوائم املالية كما يلي

  ؛وجود أصل أو خصم يف الفترة احملددة :الوجود -
  ؛ترتبط باملؤسسة يف تاريخ حمدد: احلقوق والواجبات -
  ؛إرتباط كل من األصول، اخلصوم، املعامالت واألحداث: اإلرتباط -
  ؛تسجل كل األصول والديون واملعامالت واألحداث اخلاصة بالفترة: الشمول -
  ؛م األصول واخلصوم بتاريخ اجلردتقي :التقييم -
وكل مدخول أو مصروف يـرتبط بـالفترة    ،كل عملية تسجل بقيمة املعاملة التجارية :لقياسا -

  ؛املناسبة
 .تقدم وترتب حسب املرجع احملاسيب املطبق: تقدمي القوائم املالية واملعلومات املالية -

 

                                                           
1 Ordre des experts comptables, Guide pratique d’audit : aide à la mise en œuvre du référentiel de normes, 
Royaume du Maroc, 2004, p. 30. 
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  املبادئ العامة واملسؤوليات .6-4-1
ة املغربية املبادئ العامة وحدد املسؤوليات يف اململكمعايري املراجعة الباب األول من دليل تناول 

فإنه جيب ) حمافظ حسابات أو خبري حماسب(يف إطار مهام املراجعة، حيث أنه مهما تكن صفة املراجع 
  :أن يتقيد مبنهجية مدروسة من أجل

  لّف ا؛بلوغ األهداف املرجوة من املهمة اليت كُ -
 .صياغة رأي بكل استقاللية -

عايري تتطابق مع املعايري الدولية ولكن بترقيم خمتلف فقط مـع التعليـق   ويضم هذا الباب ستة م
  :1عليها وهي

  .األهداف واملبادئ العامة اليت حتكم مراجعة البيانات املالية: 1200رقم املعيار  -
 .شروط التكليف باملراجعة: 1210املعيار رقم  -
 .لية التارخييةرقابة اجلودة لعمليات مراجعة البيانات املا: 1220املعيار رقم  -
 .وثائق املراجعة: 1230املعيار رقم  -
 .مسؤوليات املراجع يف اعتبار اإلحتيال عند تدقيق البيانات املالية: 1240املعيار رقم  -
 .مراعاة القوانني واألنظمة عند مراجعة البيانات املالية: 1250املعيار رقم  -
  .اإلتصاالت مع اخلاضعني للمراجعة: 1260املعيار رقم  -

  تقييم املخاطر وعناصر اإلستجابة للمخاطر احملددة. 6-4-2
تناول دليل معايري املراجعة القانونية والتعاقدية الصادر عن هيئة اخلرباء احملاسبني املعايري اخلاصة 
بتقييم املخاطر وعناصر اإلستجابة للمخاطر احملددة من خالل مخسة معايري تتطابق كذلك مع املعايري 

خمتلفة، كما تضمن الدليل التعاليق على هذه املعايري لتسهيل تطبيقها من طرف املهنيني الدولية وبأرقام 
   :2وهي كما يلي

 .التخطيط ملراجعة البيانات املالية: 2300املعيار رقم  -
 .فهم املنشأة وبيئتها وتقييم خماطر األخطاء اجلوهرية: 2315املعيار رقم  -
 .يف املراجعة) ديةاملا(األمهية النسبية : 2320املعيار رقم  -
 .أثناء تقييمه للمخاطراملراجع املتخذة من طرف جراءات اإل: 2330املعيار رقم  -
 عند مراجعة املنظمات باإلستعانة خبدمات استشارة تؤخذ بعني اإلعتبار عوامل :2402املعيار رقم  -

  .أو مساعدة
                                                           

1 Ordre des experts comptables, Manuel des normes : audit légal et contractuel, Janvier 2011, op.cit., p. 23. 
2 Ibid, p. 97. 
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   أدلة اإلثبات .6-4-3
من  بأدلة اإلثباتاملعايري اخلاصة  يف اململكة املغربيةدية تناول دليل معايري املراجعة القانونية والتعاق

ن الدليل التعاليق على مع املعايري الدولية وبأرقام خمتلفة، كما تضم إثىن عشر معيارا تتطابق كلهاخالل 
   :هذه املعايري لتسهيل تطبيقها من طرف املهنيني وهي كما يلي

 .أدلة اإلثبات: 3500املعيار رقم  -
 .إعتبارات إضافية لبنود حمددة –أدلة اإلثبات : 3501م املعيار رق -
 .املصادقات اخلارجية: 3505املعيار رقم  -
 .األرصدة اإلفتتاحية –التكليف باملراجعة ألول مرة : 3510املعيار رقم  -
 .اإلجراءات التحليلية: 3520املعيار رقم  -
 .عينات املراجعة وإجراءات اإلختبار األخرى: 3530املعيار رقم  -
 .مراجعة التقديرات احملاسبية: 3540ملعيار رقم ا -
 .مراجعة قياسات وإفصاحات القيمة العادلة: 3545املعيار رقم  -
 .األطراف ذات العالقة: 3550املعيار رقم  -
 .األحداث الالحقة: 3560املعيار رقم  -
 .إستمرارية املنشأة: 3570املعيار رقم  -
 .تصريح اإلدارة: 3580املعيار رقم  -

  ل مهنيني آخريناعمأخدام إست. 6-4-4
املراجعة املغربية ثالثة معايري رئيسية تتعلق حباالت استخدام  معايريالباب الرابع من دليل يشمل 

املراجع ألعمال مراجع آخر مستقل أو مراجع داخلي أو خبري خمتص قد يستعني به أثناء تأديته ملهمة 
 :1املراجعة، وتتمثل هذه املعايري يف اآليت

 .اإلستفادة من عمل مراجع آخر: 4600رقم املعيار  -
 .مراعاة عمل املراجعة الداخلية: 4610املعيار رقم  -
 .اإلستفادة من عمل خبري: 4620املعيار رقم  -

 - 4630وهو املعيار رقم  2009كان يشمل معيارا رابعا يف نسخة  بابنشري إىل أن هذا ال
  .احلسابات املتضامنني مراجعيالتنسيق بني أعمال 

  

                                                           
1 Ibid, p. 232. 
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  نتائج املراجعة والتقرير. 6-4-5
اخلامس من دليل معايري املراجعة املغربية املعايري اخلاصة بنتائج املراجعة والتقريـر   بابيشمل ال

الذي يصدره املراجع يف اية املهمة، حيث تتناول شكل وحمتوى التقرير واحلاالت املختلفة هلذا التقرير 
مع حتفظات أو رأي عكسي أو عـدم  إجيايب أو رأي  فظاتدون حت من خالل إبداء املراجع لرأي إجيايب

مث القدرة على إبداء الرأي، باإلضافة إىل احلاالت اليت ميكن فيها املراجع القيام بتعديالت على تقريـره،  
األرقام املقارنة وأخريا معيار خاص باملعلومات األخرى اليت قد تكون يف مستندات حتتوي على بيانات 

وعلى العموم، فإن هذه املعايري تتطابق مع املعايري الدولية الصادرة عـن اإلحتـاد   . تهامالية متت مراجع
    :1الدويل للمحاسبني مع اإلختالف يف األرقام، وتتمثل هذه املعايري يف اآليت

تقرير املراجع املستقل حول جمموعة كاملة من البيانات املالية ذات الغـرض   :5700املعيار رقم  -
 .العام

 .التعديالت على تقرير املراجع املستقل: 5701رقم  املعيار -
 .األرقام املقارنة: 5710املعيار رقم  -
 .املعلومات األخرى يف املستندات اليت حتتوي على بيانات مالية مراجعة: 5720املعيار رقم  -
 .خاصةألغراض مراجعة  ماتحول مه) املستقل(تقرير املراجع : 5800املعيار رقم  -

 متخصصـة  جماالتخري تناولته املعايري الدولية يف قسم خاص عنوانه املعيار األنشري إىل أن هذا 
(domaines spécialisés)،     بينما يف اململكة املغربية مت إدماجه مع القسم اخلـاص بنتـائج املراجعـة

ايتناول نتائج املراجعة ألغراض خاصة والتقرير الذي يصدره ه كونبر ذلك والتقرير، وقد يفسبشأ.  
  للمراجع ذات الصلة باملهمة العامةمعايري متعلقة بالتدخالت  .6-4-6

فإن هنـاك   ،احلسابات مبهمة عامة تقود إىل الشهادة على احلسابات السنوية مراجعمبناسبة قيام 
احلسـابات   ملراجعوإمنا تدخل ضمن املهام اخلاصة  ،تدخل ضمن املهمة العامة عدة أمور قد حتدث وال

وقد ينتج عنها كذلك إعداد تقارير خاصة ا، وهلذا فإن  ، النقطة اخلاصة مبهام املراجعاليت تناولناها يف
على هذه األحداث سينطبق عليها معايري عمل ومعايري تقرير مطبقة  املراجعمهام الفحص اليت يقوم ا 

، املعايري فقـط على املهمة العامة، وسوف لن نقوم بشرح هذه املعايري وإمنا نوردها كما جاءت يف دليل 
ويضم  .وذلك ألن هذه املهام اخلاصة كلها شرحناها يف اجلزء اخلاص باملهام اخلاصة أو الظرفية للمراجع

  :هذا الباب إحدى عشر معيارا كما يلي
  ؛رفع رأس املال مقابل الديون :6110املعيار رقم  -

                                                           
1 Ibid, p. 292. 
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  ؛إلغاء حق األفضلية يف اإلكتتاب :6111 رقم املعيار -
  ؛إصدار سندات قابلة للتحويل إىل أسهم :6112 رقم املعيار -
  ؛خفض رأس املال :6113 رقم املعيار -
  ؛حتويل الشركة :6114 رقم املعيار -
  ؛إصدار شهادات اإلستثمار :6115 رقم املعيار -
  ؛إصدار أسهم ذات األولوية يف األرباح :6116 رقم املعيار -
  ؛ماعيةإستدعاء اجلمعية يف حالة خلو اهليآت االجت :6117 رقم املعيار -
  ؛خاصة وتأشريات شهادات :6118 رقم املعيار -
  ؛التصديق على امليزانية ورقم األعمال للسداسي :6119 رقم املعيار -
  ؛عمليات اإلندماج أو اإلنفصال :6120 رقم املعيار -

ألا مل  2009حسب دليل املعايري الصادر سنة  6119إىل  6110وفيما يلي نصوص املعايري من 
1اجلديدةل يف النسخة تعد:  

  مقابل الديون احملرر رفع رأس املال .6-4-6-1
مـن   الديونتناول دليل املعايري مهام املراجع يف حالة قيام الشركة برفع رأس املال احملرر مقابل 

  .معيار عمل ومعيار تقرير خالل 
من  )199(تطبيقا للمادة : " ينص معيار العمل اخلاص برفع رأس املال مقابل الديون على مايلي

دارة أو جملس احلسابات على احلساب النهائي املعد من طرف جملس اإل مراجعيشهد  ،17-95القانون 
يتحقق من أن الديون املسجلة حمـددة  ، ودارة اجلماعية من أجل رفع رأس املال احملرر مقابل الديوناإل

  ".ومستحقة
احلسابات  راجعد معي: " يينص معيار التقرير اخلاص برفع رأس املال مقابل الديون على مايلو

  ".ويؤرخ التقرير بآخر يوم من عمليات الرقابةمن خالله على صحة احلساب النهائي، تقريرا يشهد 
  إلغاء حق األفضلية يف اإلكتتاب .6-4-6-2

) 192(تنفيذا للمـادة  :" على مايلي لغاء حق األفضلية يف اإلكتتابينص معيار العمل اخلاص بإ
  ".لغاء حق األفضلية يف اإلكتتابللجمعية العامة تقريرا حول اقتراح إ راجعامليقدم ، 17-95من القانون 

لع على التقرير املقدم احلسابات أن يطّ راجعجيب على م وقد جاء يف التعليق على هذا املعيار، أنه
قتراح إلغـاء حـق   امن طرف جملس اإلدارة أو جملس اإلدارة اجلماعية والذي جيب أن يتضمن أسباب 

                                                           
1 Ordre des experts comptables, Manuel des normes : audit légal et contractuel, Janvier 2009, Royaume du 
Maroc, pp. 328-357. 
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احلسابات أن يقدم إما تقريرا خاصا دون حتفظات إذا الحـظ   ملراجعميكن  ،ألفضلية، وبناء على ذلكا
أو تقريرا خاصا مع  ،األسباب املقدمة من طرف جملس اإلدارة أو جملس اإلدارة اجلماعية واقعية ومقبولة

  .حتفظات يف احلالة العكسية
  إصدار سندات قابلة للتحويل إىل أسهم .6-4-6-3

معيار عمـل  : إىل معيارين إصدار سندات قابلة للتحويل إىل أسهمب املتعلق 6112املعيار قسم ين
  .ومعيار تقرير

، 17-95من القـانون  ) 319(و) 318(، )200(تطبيقا للمواد : " ينص معيار العمل على مايلي
وهلذا . ل املعتمدةاحلسابات أن يقدم تقريرا خاصا يعبر فيه عن رأيه حول قواعد التحوي مراجعجيب على 

  :احلسابات مراجعفإن 
يتأكد من أن تقرير جملس اإلدارة أو جملس اإلدارة اجلماعية حيتوي على البيانات املطلوبة وفقـا   -

  ؛)318(للمادة 
التحقق من صحة عناصر احلساب املعتمدة من طرف جملس االدارة أو جملس االدارة اجلماعيـة   -

 لتحديد قواعد التحويل؛
 ".رة الثانية قالف) 319(سعر إصدار السندات مطابق ملا جاء يف املادة  التحقق من أن -

أسباب اإلصدار، اآلجال اليت ميكن : هي 17-95من القانون ) 318(والبيانات املطلوبة يف املادة 
  .من خالهلا ممارسة حق اخليار املمنوح حلاملي السندات وقواعد حتويل السندات إىل أسهم

فإنه جيب أن  ،17-95من القانون ) 319(اإلصدار الذي نصت عليه املادة أما فيما يتعلق بسعر 
  .ا حاملو السندات عند اختيارهم للتحويل توصلالقيمة اإلمسية لألسهم اليت سيعن قل ال ي

 مراجعد عي: " على مايلي إصدار سندات قابلة للتحويل إىل أسهمينص معيار التقرير اخلاص بو
ويشري عند االقتضـاء   ،يقدم فيه رأيه حول قواعد التحويل املعمول النماذج احلسابات تقريرا حسب ا

  ".إىل املخالفات والبيانات غري الصحيحة املالحظة
وقد جاء يف التعليق على هذا املعيار، أنه على مراجع احلسابات التحقق من أن املعلومات الـيت  

للتحويل إىل أسهم هي موجودة يف التقريـر  ينص عليها القانون فيما خيص عملية إصدار سندات قابلة 
  :املقدم من طرف جملس اإلدارة، وتتمثل هذه املعلومات فيما يلي

  أسباب عملية اإلصدار املقترحة؛ -
  األسس اليت يتم مبوجبها حتويل السندات القابلة للتحويل؛ -
 . التواريخ اليت ميكن أن متارس فيها هذه العملية -
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لتأكد من أن سعر إصدار السندات القابلة للتحويل ال يقـل  كما جيب على مراجع احلسابات ا
  .  عن القيمة اإلمسية لألسهم اليت حتول إليها السندات

  خفض رأس املال .6-4-6-4
معيار عمـل  تناول دليل املعايري مهام املراجع يف حالة قيام الشركة خبفض رأس ماهلا من خالل 

  :، وذلك على النحو التايلومعيار تقرير
من ) 211(و) 210(تطبيقا للمادتني : " على ما يلي رأس املال معيار العمل اخلاص خبفض ينص

  :احلسابات مراجع، فإن 17-95القانون 
 يفحص مدى قانونية أسباب وشروط خفض رأس املال؛ -
  ".يتأكد من احترام قاعدة املساواة بني املسامهني -

احلسابات تقريرا حسب  راجعد معي"  :على مايلي رأس املال ينص معيار التقرير اخلاص خبفضو
  ".النماذج املعتمدة يقدم فيه تقييمه حول أسباب وشروط خفض رأس املال

  حتويل الشركة .6-4-6-5
باستثناء حالة التحويـل إىل شـركة   : " على مايلي رأس املال ينص معيار العمل اخلاص خبفض

د تقريرا يشهد فيـه بـأن   عي 17-95انون من الق) 219(احلسابات وتطبيقا للمادة  مراجعفإن تضامن، 
  ".املركز املايل الصايف للشركة يساوي على األقل رأس املال االجتماعي

  إصدار شهادات اإلستثمار .6-4-6-6
مـن   )282( تطبيقا للمـادة "  :مايلي على ينص معيار العمل اخلاص بإصدار شهادات اإلستثمار

  ".اإلستثمار شهادات عملية إصدار حول را للجمعية العامةاحلسابات تقري مراجعيقدم  ،17-95القانون 
  إصدار أسهم ذات األولوية يف األرباح .6-4-6-7

تطبيقا للمـادة  : " على مايلي أسهم ذات األولوية يف األرباحينص معيار العمل اخلاص بإصدار 
ة حول عملية إصدار احلسابات تقريرا للجمعية العام راجع، يقدم م 17-95من القانون ) 4الفقرة  263(

  ".أسهم ذات األولوية يف األرباح
ن ترفع من رأس ماهلا عن طريق إصدار أسهم أفإنه ميكن للشركة ، )263(وطبقا ألحكام املادة 

متثل هذه األسهم أكثر من ربع رأس مال  ولوية يف األرباح دون احلق يف التصويت، على أن الذات األ
إىل أسـهم ذات   هذه األخـرية ويف حالة حتويل  .سهم العاديةمة األوتساوي قيمتها اإلمسية قي ،الشركة

فإنه جيب أن حتدد اجلمعية العامة غـري العاديـة    ،أولوية يف األرباح ودون احلق يف التصويت أو العكس
   .للمراجعالقيمة القصوى لعدد األسهم اليت ميكن حتويلها وتضبط شروط التحويل بناء على تقرير خاص 
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  جتماعيةيف حالة خلو اهليآت اال العامة تدعاء اجلمعيةإس. 6-4-6-8
:" يف حالة خلو اهليآت االجتماعية على مايليالعامة ينص معيار العمل اخلاص باستدعاء اجلمعية 

اهليآت اإلجتماعية وعدم جـدوى   (carence)، يف حالة خلو 17-95من القانون ) 116(تطبيقا للمادة 
مراجـع  اد من طرف جملس اإلدارة أو جملس اإلدارة اجلماعية، يفحـص  إستدعاء اجلمعية العامة لإلنعق

  ".بنفسه  احلسابات هل أن الظروف تربر استدعائه النعقاد اجلمعية العامة للمسامهني
  شهادات وتأشريات خاصة .6-4-6-9

احلسابات أن يعطيها  لتأشريات اخلاصة اليت ميكن ملراجعينص معيار العمل اخلاص بالشهادات وا
احلسابات إلعطاء شهادات أو تأشريات خارج احلاالت املنصـوص   راجعطلب معندما ي: " ى مايليعل

  :يرجع للمبادئ األساسية اليت حتكم سلوكه واليت مفادها أنهفإنه عليها صراحة يف القانون، 
  ال ميكن له أن يكون املقدم املباشر للمعلومة؛ -
 خلدمة بالنسبة للمؤسسة؛جيب أن يأخذ بعني اإلعتبار عامل الفائدة أو ا -
 ".وهلذا الغرض جيب أن جيري الرقابات املناسبة وحيدد نطاقها يتحمل مسؤوليته،  -

  التصديق على امليزانية ورقم األعمال للسداسي .6-4-6-10
: عمال للسداسي علـى مـايلي  ينص معيار العمل اخلاص بالتصديق على امليزانية ورقم األ

املتعلق بالس األديب للقيم املنقولة، فإن الشـركات   212-93-1ن من القانو) 17(تنفيذا للمادة "
املسعرة يف بورصة القيم ملزمة بنشر يف جريدة اإلعالنات القانونية املعلومات املصادق عليها مـن  

  ".احلسابات مراجعطرف 
  عمليات االندماج أو االنفصال .6-4-6-11

وىل موجودا سواء يف النسخة األأو االنفصال املتعلق بعمليات االندماج  6120مل يكن املعيار 
، وإمنا أضيف فقط يف نسخة املعايري 2009أو النسخة الصادرة سنة  1998لدليل املعايري الصادرة سنة 

  .حيتوي على معيار عمل ومعيار تقرير، حيث 2011الصادرة يف جانفي 
تطبيقا ألحكـام  " :ينص معيار العمل اخلاص بعمليات االندماج أو االنفصال على ما يلي

، فإن مراجع احلسابات يتحقق من أن القيمة النسـبية املمنوحـة   17-95من القانون ) 233(املادة 
ألسهم الشركة املشاركة يف العملية مالئمة، وأن عائد التبادل عادل وأن األصل الصايف املقدم مـن  

الرفـع يف رأس مـال   على األقل يساوي مبلغ  (sociétés absorbées)طرف الشركات املندمجة 
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. نـدماج ل الشركة اجلديدة املنبثقة عن االأو مبلغ رأس ما (société absorbante)الشركة الداجمة 
  .1 "نفصالرأس مال الشركات املستفيدة من االونفس عملية التحقيق تتم فيما خيص 

مراجع تقرير : "كما ينص معيار التقرير اخلاص بعمليات االندماج أو االنفصال على ما يلي
احلسابات يوضح الطريقة أو الطرق املتبعة يف حتديد القيم النسبية املعتمدة يف حتديد عائـد التبـادل   
املقترح، كما يوضح إذا ماكانت هذه الطريقة أو الطرق مناسبة يف هذه احلالة وإذا ماكانت موجودة 

من طرف هيئـة اخلـرباء   ويف خالصة التقرير املعد وفق النموذج املقترح . صعوبات خاصة بالتقييم
احملاسبني يف دليل املعايري، فإن مراجع احلسابات يصيغ آرائه حول مالءمة القيم النسـبية املمنوحـة   

  .2"لألسهم وعلى عدالة عائد التبادل
وقد تناول التعليق على هذا املعيار شرحا لكيفية التحقق من مالءمة القيم النسبية لألسهم، 

  :3لة قيمة عائد التبادل، وذلك على النحو التايلوكذلك كيفية التحقق من عدا
  :إن التحقق من مالءمة القيم النسبية لألسهم يتضمن على اخلصوص التأكد من

أن طرق التقييم املستخدمة تعتمد على عدة مقاربات وأا مناسبة يف هذه احلالة ومالئمة لقطاع  -
  ركات املعنية، وهي األكثر تناسقا؛النشاط اخلاص بالش

  جممل تعهدات الشركات املعنية قد أخذت بعني اإلعتبار؛أن  -
 معـدل بشكل جـوهري   تقوضاليت قد  األثر الرجعيأنه ال يوجد أي حدث قد يقع أثناء فترة  -

 .التبادل
إن عملية التحقق من عدالة معدل التبادل تتضمن التأكد من أنه مت حتديده انطالقا مـن القـيم   

ويضمن للشركة املستفيدة من رفع لرؤوس أمواهلـا   مقبوال اامهني تعويضالنسبية املعتمدة اليت متنح للمس
احلسابات كذلك على احترام مبدأ املساواة بني مسـامهي مجيـع    مراجعياخلاصة املربرة، كما يسهر 

  .الشركات املشاركة يف العملية

  وقاية املؤسسات من الصعوباتاحلسابات و مراجع. 6-4-7
  :فرعية وهي معايري أربعة البابيضم هذا 

 تذكري بالنصوص؛: 7110 رقم املعيار -
 ؛احلسابات مراجعحتديد عوامل اخلطر من طرف  :7111 رقم املعيار -
 ؛تقييم قدرة املؤسسة على مواصلة نشاطها :7112 رقم املعيار -

                                                           
1 Ordre des experts comptables, Manuel des normes, Janvier 2011, op.cit, p. 360. 
2 Idem. 
3 Ibid, p. 362. 
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  .احلسابات مراجعاآلثار على مهمة  :7113 رقم املعيار -
وقد خالقانونية اليت تناولت املعيـار يف مدونـة    للتذكري بالنصوص 7110ص الدليل املعيار ص

احلسابات يف إطـار   مراجعل التجارة املغربية واليت على أساسها متت صياغة هذا املعيار، حيث أن تدخ
املتضـمن مدونـة    15-95من القانون ) 547(و) 546(وقاية املؤسسات من الصعوبات حتكمه املادتني 

  .1التجارة املغربية
احلسابات يف حالة وجوده أو أي  مراجعمن مدونة التجارة املغربية على أن ) 546(وتنص املادة 

يبلغ مسير الشركة باألحداث ذات طابع يهدد استمرارية االستغالل يف أجل مثانيـة   ،شريك يف الشركة
 .أيام من اكتشاف األحداث بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل استالم للحث على تصحيح الوضعية

يوما من استالم املعلومة أو إذا مل يصل شخصـيا أو بعـد    15مدير املؤسسة يف أجل  إن عدم تصرفو
مداولة جملس اإلدارة أو جملس املراقبة حسب احلالة إىل نتيجة إجيابية، فإنه جيب أن يتـداول األمـر يف   

  .احلسابات للفصل يف املوضوع راجعاجلمعية العامة املقبلة على أساس تقرير م
أنه يف حالة عدم مداولة مجعية عامة هلـذا   ،من مدونة التجارة املغربية) 547(تنص املادة كما 

سـتغالل  ن استمرارية اإلفإ حظ أنه على الرغم من القرارات املتخذة يف اجلمعية العامةأو إذا ال ،الغرض
  .احلسابات أو مدير املؤسسة يبلغ رئيس احملكمة مراجعمهددة، فإن بقيت 

  احلسابات مراجعطر من طرف حتديد عوامل اخل .6-4-7-1
احلسابات ليس ضامنا لدوام الشركة، وهلذا فإنه ليس له  مراجع: " ينص هذا املعيار على مايلي

دورا فعاال يف البحث املنهجي عن الصعوبات اليت تواجهها املؤسسات وكذا حلوهلا، غري أنه جيـب أن  
  .2"يظل يقظا ومتنبها بشأن الوضعيات اليت تنطوي على خماطر

إن حتديد الوضعيات اليت تنطوي على خماطر ليس باألمر السهل، خاصة وأنه يف الواقع صعوبات 
. ، ويف نفس الوقت فإن املسيرين قد حياولون إخفاء هذه الوضعياتملؤسسات قد يكون هلا آثارا وخيمةا
  :3اطر وهيلقد تناول املعيار امليادين اليت ميكن أن حتدد فيها الوضعيات اليت تنطوي على خمو
  :التنظيم، التسيري ونشاط املؤسسة •

  .، امليزانيات، وضعيات مرحليةاتالنسب، خمطط: غياب نظام كشف عوامل اخلطر -
، بل أن املؤسسة عامل ضعف ليس وحده" اخلسارة"إن معيار :  (vulnérabilité)الضعفعوامل  -

 .إخل...غري كافية قد تعرف صعوبات عندما تكون مردوديتها ضعيفة أو عندما تكون أمواهلا 

                                                           
 .2187، ص 1996، 4418 ، يتعلق مبدونة التجارة، اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية، عدد13/05/1996 املؤرخ يف 15- 95 رقم نالقانو 1

2 Ordre des experts comptables, manuel des normes, Janvier 2009, op.cit, p. 361. 
3 Ibid, p. 362. 
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ضعف مرتبط بعدد قليل من الزبائن، إخنفاض مهـم يف رقـم   : عوامل مرتبطة بالنشاط وبالتسيري -
  .إخل...جتماعية، إخنفاض مستمر يف النشاط ااألعمال، نزاعات 

 :الوضعية املالية واخلزينة •
 أموال خاصة غري كافية، -
 إستدانة مهمة، -
 وسائل متويل غري كافية، -
 جتماعية والضرائب،األجور، املوردين، التكاليف اال دتأخر يف تسدي -
 إلغاء قرض املورد، -
 .إلغاء تسبيقات شركات اموعة -

 :أمور قانونية •
من أجل تفادي  (greffe)احملكمة التجارية  كتابة ضبطيداع باإلأو عدم  العامة نعقاد اجلمعيةاعدم   -

 .التعرف على الوضعية من طرف الشركاء والغري
 : أخرى •

  خماطر ضريبية واجتماعية مهمة، وجود -
 .قضايا ونزاعات مهمة -

  تقييم قدرة املؤسسة على مواصلة نشاطها. 6-4-7-2
مبجـرد حتديـد   : " ينص املعيار اخلاص بتقييم قدرة املؤسسة على مواصلة نشاطها على مايلي

ليت تسمح له احلسابات يسعى للبحث عن عناصر التقييم ا مراجعالصعوبات اليت تواجهها املؤسسة، فإن 
  .1"أم ال بتقرير ما إذا كانت املؤسسة يف وضع ميكّنها من مواصلة نشاطها

لتقييم ما إذا كانت وضعية املؤسسـة   احمدد ايتبين لنا أنه ال يوجد عنصر ،من خالل نص املعيار
سـلبية  حرجة أم ال، وبالتايل تقييم قدرا على مواصلة نشاطها أم ال، وإمنا تراكم عدد من العناصـر ال 

  : احلسابات بتأسيس حكمه، ومن أمثلة هذه العناصرراجع والربط بينها هو الذي يسمح مل
البحث عن مصادر متويل مكلفة، قرض  وضعية مالية غري متوازنة،مثال  :عناصر ختص الوضعية املالية •

  .املورد ضعيف مقارنة باملعايري، عجز عن الوفاء بدين مهم
فاض دائم ومستمر يف النشاط، فقدان صفقات مهمـة، فقـدان   إخن مثال :عناصر ختص اإلستغالل •

 .رخص أو براءات
 

                                                           
1 Ibid, p. 363. 
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 احلسابات مراجعاآلثار على مهمة  .6-4-7-3
إن شـروط وإجـراءات   :" احلسابات على مايلي مراجععلى مهمة  ينص املعيار اخلاص باآلثار

 مراجـع  لصعوبات تقـود هذه ا. احلسابات تتأثر بالوضعية الصعبة اليت تعرفها املؤسسة مراجع تدخل 
  .1"القوائم املالية على داخلي الذي له أمهية يف مهمة التصديقالوقاية الم إجراء استخد ال احلسابات

احلسابات وطوال مهمته جيب أن يقيم كل األحداث اليت  مراجعيتبين أن  ،من خالل هذا املعيار
جراءات مت التطـرق هلـا   هذه اإل. لية أم اليعلم ا لتحديد ما إذا جيب أن يطلق إجراءات الوقاية الداخ

  .من مدونة التجارة املغربية) 547(و) 546(سابقا من خالل املادتني 
  :2احلسابات جند مراجعومن نتائج صعوبات املؤسسات على شهادة 

ري املؤسسات اليت تواجه حيث أن مسي: ختيار املبادئ احملاسبيةااحلسابات فيما خيص  مراجعيقظة  •
احلسابات إذا الحـظ   مراجعكن أن يتجهون حملاولة حتسني عرض القوائم املالية، وعلى صعوبات مي

مثال تغيريات غري مربرة يف الطرق والقواعد احملاسبية أن يصدر حتفظات أو يرفض الشهادة، كما جيب 
ئ أن يكون يقظا يف حالة استخدام املؤسسة حلسابات املصاريف املؤجلة للتأكد من احترامها للمباد

 .اليت تنظم هذه املصاريف
احلسابات جيب أن  مراجعفإن  ،عندما تكون املؤسسة تواجه صعوبات :ستغاللستمرارية االامعاجلة  •

احلسابات أن  راجعوميكن مل. ستغاللستمرارية االايقيم أثر هذه الوضعية على تقريره العام يف ضوء 
 :يكون يف إحدى الوضعيات الثالث التالية

احلسـابات   مراجعحيث تكون املؤسسة تواجه صعوبة ولكن  :ستغالل مضمونةإستمرارية اال -
يعترب بأن اإلجراءات اليت اختذا املؤسسة تسمح للمؤسسة مبواصلة نشاطها، ويف هذه احلالة ليس 

  .احلسابات أي إشارة خاصة هلذه الوضعية يف تقريره ملراجع
احلسابات أن حيصل على الضمان الكايف  راجعإذا مل يستطع م: ستغالل غري مؤكدةإستمرارية اال -

حول قدرة املؤسسة على مواصلة نشاطها، فإنه إما أن يصدر حتفظا بشأن ذلك، وإما أن يـرفض  
 .الشهادة بالنظر لألثر احملتمل هلذا الشك أو عدم التأكد حول احلسابات

  
  
  
  

                                                           
1 Ibid, p. 365. 
2 Ibid, p. 366, 367. 
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فعل، فإن القـوائم  ستمرارية النشاط مهددة بالاإذا كانت : ستغالل غري مضمونةإستمرارية اال -
عد بقيم التصفيةاملالية جيب أن ت ∗) (en valeurs liquidatives  احلسابات سيلجأ  مراجعوإال فإن

 .إلصدار حتفظ أو رفض الشهادة
  معايري متعلقة باملهام اخلاصة. 6-4-8

لتعاقدية هذا القسم من املعايري ظهر فقط يف النسخة اجلديدة من دليل معايري املراجعة القانونية وا
  .املتعلق مبحافظة احلصص 8110، ويضم هذا الباب معيارا واحدا وهو املعيار رقم 2011الصادر سنة 

  حمافظة احلصص .6-4-8-1
باعتبار أن املراجـع   (commissariat aux apports) تناول دليل املعايري مهمة حمافظة احلصص

  :1عمل ومعيار تقرير كما يليمن خالل معيار ميكنه القيام ذه املهمة اخلاصة، وذلك 
حـول   17-95من القانون )26(و )25(، )24(تطبيقا للمواد : "ينص معيار العمل على ما يلي

، يقـوم حمـافظ   حول الشركات التجارية األخـرى  5-96من القانون  )53(شركات املسامهة واملادة 
دي رأيـه حـول املزايـا    كذلك أن يب لهاحلصص حتت مسؤوليته بتقييم قيمة احلصص العينية، وميكن 

يف حالة احلصة العينية، يقوم حمافظ احلصص بالتحقق من أن قيمـة احلصـص   . قتضاءعند اال ∗اخلاصة
 ". تتناسب على األقل مع القيمة اإلمسية لألسهم أو احلصص املصدرة

يعد حمافظ احلصص تقريرا يقوم : "أما معيار التقرير اخلاص مبحافظة احلصص فينص على ما يلي
ن خالله بوصف كل واحدة من احلصص ويوضح طريقة التقييم املعتمدة واألسباب اليت من أجلها مت م

إن التقرير وفق النموذج املقترح حيتوي من جهة، تقييمه للقيمة اإلمجالية للحصص، وعنـد  . اعتمادها
ية للحصص تتناسب اإلقتضاء حول املزايا اخلاصة املوضحة، ومن جهة أخرى، التأكيد بأن القيمة اإلمجال

  ".على األقل مع القيمة اإلمسية لألسهم أو احلصص املصدرة
نشري إىل أن التعاليق على املعيار تناولت كيفية تعيني حمافظ احلصص وقبوله للمهمة املشـروط  

 -1200متام املهمة واحترامه للمعايري املتعلقة بالسلوك املهين للمراجع اليت ينص عليها املعيار إ بقدرته على
ستقاللية، الكفـاءة والسـر   قوائم اخلتامية، واملتمثلة يف االهداف واملبادئ العامة اليت حتكم مراجعة الاأل

جتهادات، حالة تعدد حمافظي احلصـص  أهداف وطبيعة املهمة، اال التعاليق كذلك كما تناولت. املهين
  . إعداد التقرير اوأخري

                                                           
∗ L’actif net liquidatif de l’entreprise et la valeur liquidative de l’action sont calculés en attribuant aux éléments 
d’actif une valeur égale au prix qui pourrait en être obtenu s’ils étaient vendus sur les marchés des bien 
d’occasion. 
1 Ordre des experts comptables, Manuel des normes, Janvier 2011, op.cit, p. 371. 

 .حق األفضلية يف األرباح والعوائد الناجتة عن التصفية 17-95يقصد باملزايا اخلاصة يف إطار القانون  ∗
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ومن خالل تطرهلا  تنالحظ أن هيئة اخلرباء احملاسبني كان ،ملكة املغربيةنا ملعايري املراجعة يف املق
مسامهة كبرية يف تطوير املهنة وحتسني مستوى األداء املهين للمراجعني من خالل إصدارها لدليل املعايري 

كانت يف نسختها األوىل الصادرة سنة اخلاص باملراجعة القانونية والتعاقدية، كما نالحظ أن هذه املعايري 
وذلك لعدة عوامل نذكر منها اإلرث التارخيي للمهنة  ،مستوحاة بشكل كبري من املعايري الفرنسية 1998

  ستعمار، وأن اخلرباء احملاسبني املغاربـة ا من طرف الفرنسيني خالل فترة االمن خالل ممارستها وتنظيمه
ك تأثر كبري بفرنسا من لديهم تكوين فرنسي يف هذا اال، باإلضافة إىل أن هنا -اصة القدامى منهمخ-

  .طرف املمارسني للمهنة يف املغرب خاصة ما يتعلق بلغة التكوين ولغة املمارسة فكالمها باللغة الفرنسية
من دليل املعايري فهي تتطابق حلد كبري مـع   2011واملعدلة سنة  2009أما النسخة الصادرة سنة 

يتناوهلا دليل املعايري الدولية وهي املخصصة للمهـام  املعايري الدولية، مع اشتماهلا لبعض األجزاء اليت مل 
الظرفية أو اخلاصة ملراجع احلسابات، باإلضافة إىل التعاليق على املعايري لتسهيل تطبيقهـا مـن طـرف    

  .املمارسني للمهنة، وبالتايل االلتزام ا للوصول إىل مستويات عليا من اجلودة
ملعايري يف اململكة املغربية وعلى الرغم من صدورها ونالحظ أيضا أن النسخة األخرية من دليل ا

الطبعة اليت صدرت (إال أا مل تأخذ بعني االعتبار التعديالت اليت طرأت على املعايري الدولية  2011سنة 
، سواء من حيث التسمية املعدلة لبعض املعايري أو من حيث املعايري اليت أضيفت واملتمثلة )2010يف أفريل 

، املعيـار  اإلبالغ عن نواحي القصور يف الرقابة الداخلية للمكلفني باحلوكمة واإلدارة -265ر املعيا: يف
التعديالت على الرأي الـوارد   -705تقييم البيانات اخلاطئة احملددة خالل عملية املراجعة، املعيار  -450

تقرير املراجع املسـتقل،  فقرات التأكيد والفقرات األخرى يف  -706املعيار  يف تقرير املراجع املستقل،
عمليات مراجعة بيانات مالية مفردة ومكونات أو حسابات أو بنود  -اإلعتبارات اخلاصة -805املعيار 

  .عمليات إعداد التقارير حول البيانات املالية امللخصة -810واملعيار حمددة يف بيان مايل، 
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  املغربيةدستور آداب وسلوك مهنة املراجعة يف اململكة  .6-5
 code) الواجبات املهنية مدونةيتمثل دستور آداب وسلوك مهنة املراجعة يف اململكة املغربية يف 

des devoirs professionnels) يتاللس هيئة اخلرباء احملاسبني  ا أصدربعد املصادقة عليها من طرف ا
يف  تة باململكة املغربية، وقد صدراخلرباء احملاسبني املمارسني للمهنعالقات وواجبات ضبط تلالوطين 

  :رئيسية وهي حماور أربعة
  ؛ هنةاملالواجبات اخلاصة بأعضاء  ×
  ؛مراقبة النشاط املهين ×
 ؛ميزانية الوقت واألتعاب ×

 .ستقالليةحاالت التنايف وقوعد اال ×
 حكام العامة اليت جيب على املراجع اإللتزام ا،الواجبات املهنية بعض األ مدونة تولقد تناول

واستقاللية اهليئة املنظمة للمهنة وإضفاء السلطة  املهنينيشرف  علىالدفاع  ضمان رورةحيث أن ض
  :1توفر جمموعة من اخلصائص األساسية يف املهين وهي يقتضي الضرورية على أعمال هؤالء املهنيني

  الكفاءة؛ -
  الضمري املهين؛ -
  الرتاهة؛ -
  ؛شرفال -
  .الذهينستقالل اإل -

ل جبدول اهليئة أن يبذل اهودات الالزمة لتطوير اخلصائص وجيب على كل مهين مسج
  :ـوخاصة ما يتعلق ب ،املذكورة سابقا

  .رأيالالكايف إلبداء  على اليقنيالعناية والوقت الالزمني بشكل يسمح باحلصول  مهمةإعطاء كل  -
- قـدمي وعند الضـرورة ت  ،النظر عن رغبات زبونه، وأن يكون رأيه بكل نزاهة إعطاء رأيه بغض 

  .التحفظات الالزمة على النتائج املتوصل إليها
 .عدم وجوده يف وضعية قد حتد من حريته أو تكون عائقا إلمتام واجبه -
  . ستقالليته الواضحة يف ممارسة املهنة واحلفاظ التام على قواعدهاإ -
  .ثقافته املهنية ومعارفه العامة واحملتملة لتوطيد حكمهلبدون انقطاع وتطوير  -

لإلنتساب هليئة اخلرباء احملاسبني، وأن أي فعل يتناىف  حبسن السلوكأن يتحلى العضو  جيبكما 
دون املساس  ض صاحبه لعقوبة تأديبية قد تصل إىل الشطب النهائيقد يعر مع ذلك يعترب خطأ جسيما

                                                           
1 Ordre des experts comptables, Code des devoirs professionnels, Royaume du Maroc, p. 02. 
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ة حىت وإن جيب أن ميتنع املهين عن كل فعل خيل بشرف املهنوهلذا الغرض، فإنه . القانون العاممبتابعات 
، وال ميكن ألي مهين أن يتعاون مع زميل تعرض إلجراءات تأديبية تضمنت كان خارج ممارسته للمهنة

  .توقيفه أو منعه من ممارسة املهنة طيلة فترة العقوبة
  اهليئةالواجبات اخلاصة بأعضاء  .6-5-1

وتبدأ  ،أثناء ممارسته للمهنةلتزامات اليت جيب أن يلتزم ا املهين ت أو االيتناول هذا اجلزء الواجبا
الواجبات املهنية يف هذا اال بشكل كبري على  مدونةركز تمنذ تسجيله جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني، و

  :1، وذلك على النحو التايلطرافعالقات املهين مع خمتلف األ
  ممارسة املهنة .6-5-1-1

دروسا وحماضرات يف املواد املرتبطة ميكن لكل عضو مسجل جبدول اهليئة أن يقدم وبصفة مؤقتة 
مبمارسة املهنة، إال أنه يمنع عليه أن يقوم بإدارة، سواء بنفسه أو عن طريق وسيط، مدرسة خاصة 

  .للتعليم والترخيص ملدارس تعليم خاصة الستعمال إمسه
تبطة كما ميكن ألعضاء اهليئة أن يكونوا إداريني، مسيرين، مديرين الت ومنشورات تقنية مر

مبهنة احملاسبة شريطة أن التكون ذات طابع إشهاري أو جتاري، وبشرط أن تكون األعمال املمارسة 
ويف نفس اال، فإنه ميكن للمراجع أن ينشر مقاالت يف االت واجلرائد والدوريات، . دون مقابل

  .ير املنشوربشرط أن تتعلق بتعاون حر ودون مقابل ثابت ودون عالقة تبعية مع إدارة أو حتر
وفيما خيص املهنيني املسجلني جبدول اهليئة والذين ال ميارسون املهنة بصفة أجراء، واألشخاص 
املعنوية املسجلة جبدول اهليئة، الميكنهم أن خيصصوا نشاطهم يف أغلبه إىل أعمال ختص مؤسسة واحدة، 

جري، فإن عقد العمل جيب أن ويف حالة ممارسة املهنة بصفة أ. جتمع مايل واحد أو جتمع مصاحل واحد
  . يكون وفق النموذج الذي أعدته هيئة اخلرباء احملاسبني ووضعته حتت تصرف املهنيني

  التكوين املستمر ألعضاء اهليئة .6-5-1-2
م حتديث مستمر إن التطور التكنولوجي وتزايد متطلبات املؤسسات واحمليط أكثر فأكثر حيت

ف مستمر للتقنيات، الطرق واملقاربات، الشروط األساسية لتوطيد تكيللثقافة املهنية ألعضاء املهنة و
(affermir) ن كل عضو مسجل فإوهلذا الغرض، . أحكام املهين وممارسة املهنة بكل ضمان وكفاءة

دىن يقدر بأربعني ساعة سنويا لتكوينه الدائم، وأن يسهر على احترام ذلك ا أباهليئة جيب أن خيصص حد
  .من طرف مساعديه

  
  

                                                           
1 Ibid, pp. 04-14. 
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  جتماعيةالتغطية اال .6-5-1-3
وبغرض التحضري لتقاعد هادئ ومقبول، فإنه  ،مراض واحلوادثمن أجل الوقاية من خماطر األ

  . مراض والتقاعدعلى املهين أن ينخرط يف نظام التأمني على األ
ينص على أنه من بني اختصاصات الس الوطين هليئة  89- 15ويف هذا اال، فإن القانون 

  . 1رباء احملاسبني، إحداث مشاريع االحتياط االجتماعي أو التقاعد اخلاصة باملهنةاخل
  اإلشهار الشخصي ألعضاء اهليئة .6-5-1-4

ن عند انتسام هليئة والواجبات املهنية كيفية اإلشهار الذي ميكن أن يقوم به املهني مدونة تتناول
  : وذلك على النحو التايل ،ام ااخلرباء احملاسبني وحاالت املنع اليت جيب عدم القي

مينع على املهين القيام بكل إشهار شخصي باستثناء اإلعالنات املهنية املرتبطة بأنشـطة التكـوين    -
والتوظيف، وال ينطبق هذا املنع يف حالة اإلشهار الذي يقوم به الناشر لكتاب أين يكون املؤلـف  

  عضوا يئة اخلرباء احملاسبني؛
لبحث عن الزبائن عن طريق تطبيق أتعاب منخفضة، حسومات عن األتعـاب،  مينع على املهين ا -

عموالت أو امتيازات أخرى، أو السعي لإلتصال بالعمالء حتت أي شكل سواء شخصيا أو عن 
  طريق وسيط حلسابه أو حلساب غريه وتقدمي حماضرات ذات طابع إشهاري؛

- لس الوطين على باب مكتبه أين ميارس ميكن للمهين وضع لوحة بأبعاد موافق عليها من طرف ا
مهنته، وتتضمن اإلسم والس اجلهوي الذي ينتمي إليه دون أي شعار ذو طابع جتاري أو غرض 

 إشهاري؛
 مينع كل مهين يباشر عهدة سياسية أو مهمة إدارية، أن يستعملها لغايات مهنية جللب زبائن جدد؛ -
ني القيام أو الترخيص بإشهار مجاعي ترى بأنه مفيـد  ميكن للمجالس اجلهوية هليئة اخلرباء احملاسب -

 .ويف صاحل املهنة
  العالقات مع الزبائن .6-5-1-5

  :تناولت مدونة الواجبات املهنية للخرباء احملاسبني هذه العالقات من خالل ما يلي
بائنه اته مع زجيب على املراجع أن ميارس املهام املوكلة إليه بكل نزاهة وإخالص، وأن تستند عالق -

   ؛ستقالل واحليادإىل االستقامة واال
   جيب عليه أن ميتنع عن كل األعمال اليت دف إىل احلصول على ربح؛ -

                                                           
 .42املادة  مصدر سابق، ،يتعلق بتنظيم مهنة اخلربة احملاسبية وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني 15- 89 القانون رقم 1
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متيـازات أو عمـوالت أو   اال ميكن ألي حال من األحوال أن يتلقى املراجع أتعابه يف شـكل   -
 ؛مسامهات

 ميكن للمراجع أن يطلب من عميله دفعة من األتعاب مسبقا؛ -
  .احملاسبية طبقا ألحكام القانون العامالوثائق و حجز الدفاتر ه يفأن ميارس حق جعلمرال ميكن -

ويف حالة أي نزاع مع العميل ودون مساس بقواعد القانون العام، فإن املراجع جيب أن يسعى 
ن لقبول حتكيم رئيس الس اجلهوي هليئة اخلرباء احملاسبني اليت يتواجد ا مقره، ويف حالة الرفض، ميك

  . أن يستدعى رئيس الس الوطين إلجراء عملية التحكيم وبقبول الزبون
  العالقات بني أعضاء اهليئة .6-5-1-6

  :ة العالقات بني أعضاء اهليئة يف عدة نقاط نلخصها فيما يلييتناولت مدونة الواجبات املهن
تنعوا عن كل كـالم  ، وأن ميويتأدبوا فيما بينهم ة أن يساعد بعضهم البعضيئهلب على أعضاء اجي -

  .جارح، وبصفة عامة كل عمل من شأنه أن يسيء إىل الزميل أو إىل املهنة
جيب على املهين الذي يطلب منه زبون أن حيل حمل زميل له أن ال يقبل املهمة إال بعد إعالم زميله  -

 ويتأكد من أن هذا الطلب ال تربره اعتبارات خاصة بالرغبة يف التملص من التطبيـق الصـحيح  
للقانون، ويف حالة عدم قبوله للمهمة جيب إخبار الزبون ورئيس الس اجلهوي، وجيب أن ميتنع 

  .عن توجيه أي نقد شخصي لزميله
جيب على املهين قبل الشروع يف مهمة معينة أن يتأكد من أن زميله السابق قد تقاضى كامل أتعابه  -

وجود دليل على ذلك، فإن املراجع ميكنه ويف حالة عدم . عن املهام املنجزة بصفة فعلية وصحيحة
  . الدخول يف املهمة بعد الرجوع لرئيس الس اجلهوي وتقدمي التحفظات الالزمة لزبونه

يف حالة اقتناء أو تنازل أو أي طريقة حتويل ختص الزبائن جيب أن تكون حمل اتفاق، وقبل اإلمضاء  -
  .اخلرباء احملاسبنيعلى هذا االتفاق جيب أخذ رأي الس اجلهوي هليئة 

يف حالة وفاة املهين، فإن رئيس الس اجلهوي وبطلب من ورثته، ميكنه أن يعين مهـين آخـر    -
شهرا، واملبدأ أن تكـون مهمـة    12مسجل باهليئة ليضمن اإلدارة املؤقتة ملكتبه لفترة ال تتجاوز 

همة تربر ذلـك، ويف هـذه   زمالة وجمانية، إال أنه ليس ممنوعا أن يطلب مقابل إذا كانت أمهية امل
  .احلالة، فإن اتفاق التعويض جيب أن خيضع ملوافقة الس اجلهوي

جيب احترام زبائن املهين من طرف زمالئه يف حالة تعويضه مؤقتا أو مساعدته، ومـن طـرف    -
  .متربصيه أو الذين يراقب تربصهم، ويعترب واجب مطلق وواحد من قواعد املهنة

نوا فيما بينهم بالنسبة لبعض األعمال يف إطار احترام الواجبـات املهنيـة   ميكن للمهنيني أن يتعاو -
  .اخلاضعني هلا، وجيب دفع األتعاب بطريقة عادلة وفقا لألعمال املنجزة فعال
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  العالقات مع اهليئة. 6-5-1-7
ذه م هذا اجلزء من مدونة الواجبات املهنية عالقات املهنيني باهليئة املنظمة للمهنة، وتبدأ هينظّ

  :العالقة ابتداء من تسجيل املهين جبدول اهليئة، ونلخصها يف اآليت
والقـانون   89-15مجيع القرارات اليت تتخذها جمالس هيئة اخلرباء احملاسبني يف إطـار القـانون    -

  الداخلي تطبق على كل املهنيني املسجلني جبدول اهليئة؛
ات والرتاعات املهنية، وعنـد االقتضـاء   تسعى االس اجلهوية إىل الوقاية والصلح يف كل اخلالف -

  طرحها على الس الوطين ليسمع من األطراف املتنازعة والبث فيها؛
الميكن الس اهليئة أن تستلم أو تقبل استقالة أحد أعضائها إذا كان متابعا يف قضية تأديبيـة إال   -

  ؛بعد الفصل يف القضية
اسبني أن يدفع مبلـغ اإلشـتراك للمجلـس    جيب على كل مهين مسجل جبدول هيئة اخلرباء احمل -

ألول مرة، على أن تدفع اإلشتراكات  اجلهوي أين يوجد مقره يف تاريخ قبوله للتسجيل باجلدول
  السنوية خالل الشهر األول من كل سنة؛

جيب على كل مهين يتعرض إىل متابعات إدارية أو قضائية أثناء ممارسته للمهنة أن يعلـم رئـيس    -
  الذي يوجد به مقره؛الس اجلهوي 

  :يعتربون مستقيلني من وظائفهم كأعضاء يف جملس اهليئة -
ü  لس كأعضاء يف أحدنهم فيها ااألعضاء الذين يرفضون وبدون مربر الوظائف اخلاصة اليت عي

  .جلان الس أو كمقررين يف أحد اهليآت اخلاصة
ü ا لتقصريهم أو امتناعهم غري املربر أو األعضاء الدائمني أو املستخلفني أو املقررين يف جلنة، نظر

  .عدم قيامهم بأخذ قرار ائي يف قضية معروضة عليهم خالل أجل ثالثة أشهر من تسجيلها
ميكن إثبات ختلي عضو يف الس عن وظائفه االنتخابية بقرار مربر من الس الوطين أو بطلـب   -

مجلس اجلهوي أن يقـوم بـنفس   من الس اجلهوي، وميكن السماع للعضو مسبقا، وميكن لل
  .اإلجراء على املستوى اجلهوي إذا كان ال يعارض املعين يف ذلك خالل الشهر الذي يلي تعيينه

  واملتربصني املهينالعالقات بني . 6-5-1-8
تناولت مدونة الواجبات املهنية للخرباء احملاسبني حتديد وتنظيم العالقة بني املهين واملتدربني لديه 

  :جراءات، ونلخصها يف اآليتموعة من اإلمن خالل جم
- نهم له اهليئة ويضمن هلم التأطري الالزم والتكـوين  جيب على املهين أن يتكفل باملتربصني الذين تعي

فإنه جيب أن ال تقتصـر   ،املهين القاعدي الذي جيعلهم قادرين على ممارسة املهنة، وهلذا الغرض
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سبة فقط، بل يعمل على حصوهلم على معارف يف القـانون،  عمال امليدانية املوكلة هلم يف احملااأل
  ؛اجلباية، التنظيم ومواد أخرى ضرورية ملمارسة املهنة

عمال املوكلة هلم، وال ميكن أن يقل هذا جيب على املهين أن يدفع للمتربصني لديه تعويضا عن األ -
 ؛اسبنيدىن الذي حيدده الس الوطين هليئة اخلرباء احملالتعويض عن احلد األ

جيب على املتربص أن يكون مفيدا ألستاذ تربصه كمقابل للتعويض الذي يتلقاه والوقت املخصص  -
  لتكوينه من طرف أستاذه؛

- باإللتزامات والواجبات املهنية؛خ لدى متربصيه الوعي العايلجيب على املهين أن يرس   
ن متابعة الدروس التحضريية جيب على املهين أن مينح للمتربصني لديه كل التسهيالت لتمكينهم م -

  على الشهادة الوطنية خلبري حماسب؛لإلمتحانات للحصول 
 متربصيه على فتح مكاتب خاصة م؛عند اية التربص يساعد املهين  -
 ينه التقين بتطوير ثقافته العامة؛جيب على املتربص أن يكمل تكو -
هادة الوطنية خلـبري حماسـب،   يرافق التربص دروسا وملتقيات متعلقة بالتحضري المتحانات الش -

 الالزمة ملراقبة انضباطه وأعماله؛وجيب على املتربص أن يتخذ اإلجراءات 
ال ميكن ملتربص أصبح عضوا باهليئة أن يقبل مبهمة يعرضها عليه أي عميل له عالقـة بتربصـه،    -

  .نيةوذلك خالل ثالثة أعوام من انتهاء تربصه، إال يف حالة حصول اتفاق بني األطراف املع
  العالقات مع اإلدارات .6-5-1-9

جيب على املهنيني أن يكونوا مستقلني عن كل اإلدارات، وجيب أن حيافظوا على عالقات مهذبة 
  . معها ويتصرفون يف عالقام املهنية مع ممثلي هذه اإلدارات بكل أمانة واستقامة

  ستقالليةحاالت التنايف وقوعد اال .6-5-2
ستقاللية ممارسة مهنة املراجعة وقواعد اال املهنية احلاالت اليت تتناىف مع تناولت مدونة الواجبات

) 161( ∗املادتنيهذه احلاالت والقواعد مت تناوهلا من خالل من خالل العديد من اإلجراءات، حيث أن 
املنظم ملهنة  15- 89من القانون ) 16(املتعلق بشركات املسامهة، واملادة  17-95من القانون  )162(و

  .اخلبري احملاسب يف اململكة املغربية
وتتناىف مهنة املراجعة مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأما أن ميسا باستقالل املراجع، وبوجه 

  :1خاص املهام التالية

                                                           
 ).1- 4-2- 6( لإلطالع على حمتوى املادتني، راجع النقطة ∗
 .16 املادة مصدر سابق، ،يتعلق بتنظيم مهنة اخلربة احملاسبية وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني 15- 89 نون رقمالقا 1
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ممارسة أي عمل مأجور ماعدا حالة مزاولة املهنة بصفة أجري بعقد عمل مصادق عليه من طرف  -
  هيئة اخلرباء احملاسبني؛

 قيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ماعدا تلك املرتبطة ارتباطا مباشرا مبزاولة املهنة؛ال -
 أي تفويض إلدارة شركة ذات غرض جتاري؛ -
  .أي وكالة جتارية -

ق على املراجع القانوين أو ستقاللية تطبن متطلبات االوقد نصت مدونة الواجبات املهنية على أ
ف هؤالء على أم كل األشخاص املشاركني ري على نتائج املراجعة، ويعرالتعاقدي وعلى كل من له تأث

، مثال الشركاء املسؤولني يف عملية املراجعة، الفريق املكلف باملهمة أو املهنيني يف املراجعةمباشرة يف 
املختصني يف اجلباية، مستشار قانوين، خمتصني يف تكنولوجيا : جماالت أخرى املشاركني يف املهمة

  .وبصفة عامة كل األشخاص املسؤولني على مراقبة احلسابات يف مكتب مراجعة أو جتمع... ملعلوماتا
   ميزانية الوقت واألتعاب .6-5-3

تطبق ميزانية الوقت على املهام املتعلقة باملصادقة على احلسابات سواء القانونية أو التعاقدية، 
جتهادات ايري الصادرة عن هيئة اخلرباء احملاسبني واإلحيث جيب على املراجع يف هذه املهام التقيد باملع

وجيب أن تكون أعمال املراجع موضوع برنامج عمل مكتوب، ويشمل هذا . املقبولة عموما يف املهنة
التشريع املعمول به عتبار جتهادات الضرورية املتوقعة إلمتام مهمته، مع األخذ بعني اإلاإل األخري

إلمتام هذه اإلجتهادات ةح الربنامج عدد ساعات العمل املخصصواملمارسات املعتادة، ويوض.  
إن اإلجتهادات الالزمة لتنفيذ برنامج عمل املهمة يتطلب بالنسبة لكل سنة عددا معينا من 

، وتحدد وفق الطرق املنصوص عليها من قبل الس الوطين "ميزانية الوقت"ساعات العمل، وتسمى 
  . هليئة اخلرباء احملاسبني

وقد تتغري ميزانية الوقت احملددة وفق اإلجراءات السابقة، حيث يتم الرفع فيها عن طريق اتفاق 
  :مشترك بني املراجع والزبون، ويكون ذلك يف احلاالت التالية

إجناز مهام أو أعمال خاصة تتطلب اجتهادات إضافية مقارنة بتلك املخصصة ألعمال املصـادقة   -
  .إطار املهام املوكلة للخبري احملاسبالقانونية للحسابات وتدخل يف 

إجناز مهام تتعلق باملصادقة القنونية أو التعاقدية على احلسابات وتتطلب حجم تدخالت إضـايف   -
 .نظرا خلصوصيات املؤسسة

 .إجناز مهام استثنائية قد تطرأ أثناء القيام باملهمة -
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قت احملددة وفق برنامج العمل يف حالة إجناز املهمة من طرف مراجعني أو أكثر، فإن ميزانية الو
لتغطية تكلفة العمل اإلضايف املتعلق بتنسيق األعمال والفحص املتناظر مللفات العمل  %20ترفع بنسبة 
  .بني املراجعني

تعاب احملددة وفقا مليزانية الوقت، فإنه على ويف حالة أي نزاع بني املراجع وزبونه حول األ
مر يستدعى رئيس الس وي للتحكيم يف هذا الرتاع، وإن اقتضى األاملراجع أن يعلم رئيس الس اجله

وهلذا الغرض، فإنه يتعني على املراجعني أن يصرحوا بكل مهام املصادقة  .الوطين للبث يف القضية
  .القانونية أو التعاقدية للحسابات املوكلة هلم

  مراقبة النشاط املهين .6-5-4
موعة من اإلجراءات اليت ختص كيفيات مراقبة النشاط املهين تناولت مدونة الواجبات املهنية جم

حلفاظ على جودة عمليات املراجعة اليت يقومون ا، وذلك بغية ايف إطار ممارستهم للمهنة  راجعنيللم
  :على النحو التايل

هليئة، هي املهام املضبوطة من طرف هيئة اخلرباء احملاسبني واملهام القانونية والنظامية املوكلة ألعضاء ا -
 بالرقابة على النشاط املهين؛فقط املعنية 

اليت تنشط يف اململكة املغربية سواء الرئيسية أو  تنطبق مراقبة النشاط املهين على كل مكاتب املراجعة -
  الثانوية، وعلى كل عضو يف املكتب مسجل جبدول اهليئة؛

 ى حتسني جودة أعماهلم؛املهنيني علليس اهلدف من الرقابة هو العقاب، وإمنا هو مساعدة  -
جيب على العضو القائم مبهمة الرقابة عدم إفشاء السر بكل املعلومات اليت علم ا مبناسبة قيامه  -

بالرقابة على نشاط املكتب، وال ميكن له أن يبدي أي مالحظات واستنتاجات إال يف تقرير الرقابة، 
 ملعمول به؛ا وفق التشريع اوأن أي خمالفة هلذا اإلجراء سيعاقب عليه

عايري والقواعد املعمول ا وكذلك األعراف املتتم عمليات الرقابة على النشاط املهين باإلعتماد على  -
 :املهنية، وتغطي هذه الرقابة جانبني مها

ü  رقابة هيكلية تتضمن تشخيص لتنظيم املكتب الرئيسي أو الثانوي بغرض تقييم قابلية هذا التنظيم
  ،عراف املهنيةلمعايري والقواعد واأللضمان إجناز مهام وفقا ل

ü دف تقييم جودة الطرق املستعملة فعال من و رقابة تقنية تتضمن مراجعة عدد معني من امللفات
توصل إليها من طرف املكتب، وأن اختيار امللفات يتم على أساس االستنتاجات واملعلومات امل

 الرقابة اهليكلية؛
ائمة املكاتب اليت ستخضع للرقابة، ويف نفس الوقت قائمة يقوم الس اجلهوي سنويا بتحديد ق -

 املراقبني، كما يستقبل تقارير الرقابة اخلاصة باملكاتب املسجلة بالس اجلهوي؛
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يقوم الس الوطين بتنسيق أعمال الرقابة على النشاط املهين يف خمتلف جهات هيئة اخلرباء احملاسبني،  -
 :املقبلة تقارير عن نشاط كل جملس جهوي توضح جوان من السنة 30حيث يتلقى قبل 

ü ،عدد وخصائص املكاتب املراقَبة  
ü ،عدد أيام الرقابة  
ü نتائج الرقابة؛ 

تتحمل االس اجلهوية تكاليف الرقابة على النشاط املهين، حيث حيدد الس الوطين سنويا سلما  -
  حيدد أتعاب املراقبني؛

فقا لدليل عملي يقوم بإعداده الس الوطين، وحيدد هذا تتم عملية الرقابة على النشاط املهين و -
 :الدليل القواعد املطبقة يف الرقابة كمايلي

ü طرق تدخل املراقبني أثناء خمتلف مراحل الرقابة؛  
ü خمتلف الوثائق احملتملة اليت تساعد املراقب يف مهمته؛  
ü اإلجراءات اإلدارية لسري عملية الرقابة على النشاط املهين.  

مدونة الواجبات دستور آداب وسلوك املهنة يف اململكة املغربية متمثال يف ل ناولنال تمن خال
وليست صادرة عن هيئة تنفيذية أو هيئة اخلرباء احملاسبني ، تبين لنا أن هذه األخرية صادرة عن املهنية

ل التطرق يف قسم خاص بعض اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف املراجع قبتناولت أا كما ، تشريعية
، الضمري الكفاءة: للمحاور اخلاصة بواجباته وعالقاته مبختلف األطراف، وتتمثل هذه اخلصائص يف

، وهي بعض من مبادئ السلوك األخالقي اليت جيب أن تتوفر ستقالل الذهينواال الشرفاملهين، الرتاهة، 
يف احملاور اخلاصة  وحقوقهراجع خمتلف الواجبات اليت تقع على عاتق املاملدونة تناولت يف املراجع، كما 

وهو ما يتماشى يتناول حقوق املراجع،  ا منفصالجند فيها حمورومل ، بعالقات املراجع مبختلف األطراف
  .مع حماور دستور آداب وسلوك املهنة اليت تطرقنا هلا يف الفصل الثاين

اململكة املغربية من  ميكن أن نلخص أهم عناصر التنظيم املهين للمراجعة يف ومن خالل ما سبق،
  :خالل اجلدول املوايل

  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 302 

  .ملخص شامل ألهم عناصر التنظيم املهين للمراجعة يف اململكة املغربية ):2- 6(اجلدول رقم 
  دستور آداب وسلوك املهنة  معايري املراجعة  اهليآت املنظمة للمهنة  اإلطار العام ملمارسة املهنة

  ممارسة املغاربة واألجانب •
  جدول اهليئة القيد يف •
  شهادة خبري حماسب •
مسابقة دخول للتكوين  •

  .املتخصص
 03تكوين نظري ملدة  •

سنوات يتوج بثالث 
تربص ميداين + شهادات 
  .باملوازاة

بعد  اإلمتحان النهائي •
احلصول على الشهادات 

اخلاصة بالتكوين  الثالث
النظري واملصادقة على 

  .التربص
إعداد مذكرة اية التكوين  •

 .علنياومناقشتها 
كل الشركات التجارية  •

 .معنية باملراجعة
مهام دائمة للمراجع  •

 .وخاصة
حتديد األتعاب عن طريق  •

  .التفاوض
مسؤولية مدنية، جزائية  •

  .وانضباطية

هيئة اخلرباء  •
  احملاسبني

عدة جلان دائمة  •
تابعة هليئة اخلرباء 

  .احملاسبني
  .جمالس جهوية 07 •

دليل للمعايري  •
احمللية يتطابق مع 

  .يري الدوليةاملعا
صادر عن اهليئة  •

  .للمهنة املنظمة

  .مدونة الواجبات املهنية •
  .صادرة عن اهليئة املنظمة •
  :حماور 05تشمل  •
مبادئ السلوك  - 1

  األخالقي
الواجبات اخلاصة  - 2

 :هنةاملبأعضاء 
  ممارسة املهنة، - 
  التكوين املستمر، - 
  التغطية االجتماعية، - 
اإلشهار الشخصي  - 

  ألعضاء اهليئة،
 العالقات مع الزبائن، - 
العالقات ما بني أعضاء  - 

 اهليئة،
 العالقات مع اهليئة، - 
العالقات ما بني مدير  - 

 التربص واملتربصني،
  .العالقات مع اإلدارات - 
حاالت التنايف وقواعد  - 3
 .ستقالليةاال
  ميزانية الوقت واألتعاب - 4
  .مراقبة النشاط املهين -5

  .ثمن إعداد الباح: املصدر
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  :خالصة
إن مهنة املراجعة يف اململكة املغربية كان هلا تارخيا طويال وعرفت عدة صراعات بني املهنيني منذ   

جـدت عـدة   أن كان املغرب حتت احلماية الفرنسية وإىل غاية بداية القرن الواحد والعشرون، حيث و
ئت هيئة اخلرباء احملاسبني وصدور أنش أين 1993مجعيات مهنية حاولت السيطرة على املهنة إىل غاية سنة 

القانون املنظم ملهنة اخلبري احملاسب واشتراط احلصول على الشهادة الوطنية خلبري حماسب كشرط أساسي 
  . اهليئة وممارسة املهنةدول للقيد جب
املتمثـل يف التصـديق علـى     انظرا هلدفه ملهنة املراجعةوقد أعطى املشرع املغريب أمهية كبرية   
تعدد األطراف املستفيدة عليها، باإلضافة إىل عنه من إضفاء الثقة  ت السنوية للشركات وما ينجراحلسابا

عطي عامل التكـوين بغـرض   فقد أُ ،ونظرا هلذه األمهية. املراجع ومن تقرير القوائم املالية املنشورة من
لشركات إال املسجلني يف حيث ال يستطيع ممارسة مهنة مراقبة حسابات ا ،ممارسة املهنة األمهية القصوى

  .هيئة اخلرباء احملاسبني، وال يستطيع القيد ذه اهليئة إال احلاصلني على الشهادة الوطنية خلبري حماسب
بعناية كبرية من حيث طريقة التكوين املغريب إن الشهادة الوطنية خلبري حماسب أحاطها املشرع   

كل سنة ختتتم بامتحانات من أجـل   ،الث سنواتليسانس ملدة ثشهادة بعد  انظري اشمل تكوينت يتال
احلصول على الشهادة اخلاصة بتلك السنة، وال ميكن التسجيل بالسنة التالية إال بعد احلصول على شهادة 
السنة اليت قبلها، باإلضافة إىل أنه جيب أن يزاول املترشح يف نفس الوقت تربصا ميدانيا مبكتـب خـبري   

رقابة خبري حماسب آخر، وال ميكن أن يتقدم املترشح المتحانات شهادة حماسب ملدة ثالث سنوات حتت 
خاصة بذلك، وبعد ذلك ال بد علـى   ةالسنة الثالثة إال بعد املصادقة على التربص امليداين من طرف جلن

ر مذكرة يعاجل فيها بشكل منهجي وتوثيقي موضوع خاص باخلربة احملاسبية ودراسـة  املترشح أن حيض
، وبعد النجـاح يف  خمتصني ويناقشها أمام جلنة مكونة من خرباء حماسبني وأساتذة أكادمييني حالة عملية

منح له الشهادة الوطنية خلبري حماسبذلك ت.  
حيث أصدرت هيئة اخلرباء احملاسبني دلـيال ملعـايري    ،عطيت أمهية كبرية ملعايري املراجعةوقد أُ  

لتسهيل تطبيقها من  ا، وقد أوردت مع نصوص املعايري تعاليق1998منذ سنة  املراجعة القانونية والتعاقدية
لكـي   2011مث يف جـانفي   2009مع اإلشارة إىل أن هذه املعايري مت تعدليها يف جانفي طرف املهنيني، 

  .تصبح تتطابق مع املعايري الدولية مع إضافة قسمني من املعايري احمللية اليت تتناول املهام اخلاصة للمراجع
إىل أن دستور آداب وسلوك املهنة يف اململكة املغربية ليس قانونا صادرا عـن اهليـآت   ونشري   

التنفيذية أو التشريعية يف اململكة، وإمنا هو مدونة للواجبات املهنية قام بصياغتها املهنيون أنفسهم ومتت 
  .املصادقة عليها وإصدارها من طرف الس الوطين هليئة اخلرباء احملاسبني
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   :الباب الثاينخالصة 
لقد تناولنا من خالل هذا الباب الثاين واقع التنظيم املهين للمراجعة يف كل من اجلزائر وتونس 

ا يف الباب األول يف كل بلد هل ناحتليل عناصر التنظيم املهين اليت تطرقوذلك بدراسة و ،واململكة املغربية
  :يتيف اآل أمهها نوجز نتائجلنا إىل عدة ، وقد توصةعلى حد

تتوفر البلدان موضوع الدراسة على كل عناصر التنظيم املهين للمراجعة، وتتمثل يف اإلطار العام  - 
  للممارسة املهنية، اهليآت املشرفة على تنظيم املهنة، معايري املراجعة ودستور آداب وسلوك املهنة؛

ة يف هذه تشترك البلدان موضوع الدراسة يف اجلانب التارخيي للمهنة، حيث مورست املهن - 
 البلدان وفقا للقوانني الفرنسية قبل استقالهلا باعتبارها كانت مستعمرات فرنسية؛

 استوحت هذه البلدان قوانينها يف تنظيمها للمهنة من القوانني الفرنسية؛ - 
 متارس مهنة املراجعة يف هذه البلدان منذ ظهورها وإىل غاية الوقت احلايل باللغة الفرنسية؛ - 
عة عدة اضطرابات يف اجلزائر واململكة املغربية مقارنة بتونس، حيث تشهد عرفت مهنة املراج - 

 ؛1982املهنة يف هذه األخرية استقرارا وتطورا منذ تنظيمها سنة 
أرجعتها ) 2011و 2010(تشهد مهنة املراجعة يف اجلزائر حتوالت عميقة يف السنتني األخريتني  - 

 ؛1991واسعا منذ سنة حتت سلطة وزارة املالية بعدما شهدت استقالال 
هناك اختالف كبري فيما خيص إطار املعرفة املتخصصة املعتمد يف كل بلد، وتعترب جتربة اجلزائر  - 

 ضعيفة جدا مقارنة بتجربيت تونس واململكة املغربية؛
هناك توجه كبري ملهنة املراجعة يف تونس واململكة املغربية حنو املستوى الدويل بتبين اهليئة املهنية  - 

 نظمة للمهنة املعايري الدولية الصادرة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني؛امل
تعدد اهليآت املنظمة ملهنة املراجعة يف اجلزائر وفق القانون اجلديد املنظم للمهنة الصادر سنة  - 

بعدما كانت يف السابق هيئة واحدة، واشتراك فئتني من املهنيني يف ممارسة مهنة املراجعة  2010
 رباء احملاسبني وفئة حمافظي احلسابات؛ومها فئة اخل

يشرف على تنظيم مهنة املراجعة يف تونس واململكة املغربية هيئة اخلرباء احملاسبني، واحتكار مهنة  - 
 .املراجعة من طرف اخلرباء احملاسبني املسجلني باهليئة يف اململكة املغربية، وبدرجة أقل يف تونس

لتنظيم املهين يف البلدان الثالثة بغرض القيام بدراسة وقد قمنا يف هذا الباب بتشخيص واقع ا
مقارنة لعناصر التنظيم املهين بني هذه البلدان، واستخراج نقاط القوة ونقاط الضعف أو أوجه القصور يف 
التنظيم املهين للمراجعة يف اجلزائر، وبالتايل القدرة على تقدمي مسامهة علمية تسمح بتطوير وحتسني 

السابع (املهين القائم باجلزائر، وكل هذا سوف نتطرق إليه من خالل الفصلني املواليني عناصر التنظيم 
  .الذين يكونان الباب الثالث واألخري من هذا البحث) والثامن
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  :مقدمة الباب الثالث
لتنظيم املهين للمراجعة يف كل من اجلزائر ا ا يف الباب الثاين بالدراسة والتحليلناولنت مابعد

، فإن هذا الباب سيتناول الدراسة املقارنة لعناصر التنظيم ةوتونس واململكة املغربية كل بلد على حد
يف اجلزائر على القائم البلدان الستخراج العناصر اإلجيابية وأوجه القصور يف التنظيم املهين  هذه املهين يف

لتطوير تنظيم  بتقدمي مسامهتناتونس واململكة املغربية، واليت على أساسها سنقوم  ضوء ما هو موجود يف
  .باإلستفادة من جتربيت هذين البلدين مهنة املراجعة يف اجلزائر

  :وبناء على ما سبق، سيشمل هذا الباب فصلني ومها
 الدراسة املقارنة لعناصر التنظيم املهين للمراجعة بني اجلزائر: الفصل السابع ×

  .وتونس واململكة املغربية
 .لمراجعة يف اجلزائرمسامهة لتطوير التنظيم املهين ل: الفصل الثامن ×
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  :متهيد
، يف الباب الثاين لمراجعة يف كل من اجلزائر وتونس واململكة املغربيةلبعد دراسة التنظيم املهين 

لدراسة املقارنة لعناصر التنظيم املهين للمراجعة يف الدول الثالث موضوع البحث، سيتناول هذا الفصل ا
ودف هذه الدراسة إىل الوقوف على أهم العناصر اإلجيابية يف التنظيم املهين للمراجعة يف اجلزائر 

ة وذلك من خالل اإلستفادة من أهم العناصر اإلجيابي ،هاملعاجلتللحفاظ عليها وأهم أوجه القصور 
  .يف التنظيم املهين للمراجعة يف تونس واململكة املغربيةاملوجودة 

 الفصللتنظيم املهين للمراجعة اليت تطرقنا هلا يف اضوء عناصر  علىوستجرى الدراسة املقارنة 
  :العناصر الرئيسية التالية هذا الفصلشمل يس ، وبذلكالثاين

  لمراجعة؛املهنية ل ةالدراسة املقارنة لإلطار العام للممارس ×
  الدراسة املقارنة للهيآت املهنية املشرفة على تنظيم مهنة املراجعة؛ ×
  الدراسة املقارنة ملعايري املراجعة؛ ×
  .الدراسة املقارنة لدستور آداب وسلوك املهنة ×

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
309 

  املهنية للمراجعة ةالدراسة املقارنة لإلطار العام للممارس .7-1
تلف عناصر اإلطار العام ملمارسة مهنة املراجعة بني اجلزائر وتونس يتناول هذا اجلزء مقارنة ملخ

  :واململكة املغربية، وتشمل هذه املقارنة العناصر التالية
  مقارنة للشروط العامة ملمارسة املهنة؛ ×
  مقارنة لشروط املعرفة املتخصصة ملمارسة املهنة؛ ×
 ع؛مقارنة ملهام املراج ×
  ؛املراجعتعيني وإاء مهام مقارنة لكيفيات  ×
  مقارنة ألتعاب املراجع؛ ×
  .مقارنة ملسؤوليات املراجع ×

  الدراسة املقارنة للشروط العامة ملمارسة املهنة. 7-1-1
 ،من خالل عرضنا للشروط العامة ملمارسة مهنة املراجعة يف الدول الثالث موضوع الدراسة

نة ص الذي يريد ممارسة مهيتبين لنا أن هناك اتفاق على معظم الشروط اليت جيب توفرها يف الشخ
   .ختالفات البسيطةاملراجعة، إال أن هناك بعض اال

وفيما يلي جدول يوضح لنا أوجه التشابه واإلختالف بني الدول الثالث موضوع الدراسة فيما 
  :خيص الشروط العامة ملمارسة املهنة
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  .اململكة املغربيةتونس وو جعة بني اجلزائرملمارسة مهنة املرا للشروط العامة ةمقارن): 1- 7(اجلدول رقم 
  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  

  مغربية  سنوات 05تونسية ال تقل عن   جزائرية  اجلنسية
ميكنهم املمارسة بشرط وجود   ال ميكنهم املمارسة  األجانب

اتفاق بني البلدين واإلقامة يف 
  تونس

ميكنهم املمارسة بشرط وجود 
  اتفاق بني البلدين

الشهادات 
  واإلجازات

الشهادة اجلزائرية خلبري  -
  :أو حماسب، 

الشهادة اجلزائرية حملافظ  -
  .حسابات

  شهادة خبري حماسب  شهادة خبري حماسب

الضمانات 
  األخالقية

  تأدية اليمني، -
عدم ارتكاب جنحة أو  -

  جرمية،
التمتع بكل احلقوق  -

  .والسياسية املدنية

  تقدمي الضمانات األخالقية، -
دم ارتكاب جنحة أو ع -

  .جرمية

عدم ارتكاب جنحة أو  -
  جرمية،

  .التمتع باحلقوق املدنية -
  

القيد يف 
جدول اهليئة 

  املنظمة

القيد يف جدول املصف  -
  الوطين للخرباء احملاسبني،

  :أو
القيد يف جدول الغرفة  -

  .الوطنية حملافظي احلسابات

القيد يف جدول هيئة اخلرباء  -
  احملاسبني،

  :تثناءأو اس
القيد يف قائمة املختصني يف  -

  .احملاسبة

القيد يف جدول هيئة اخلرباء  -
  .احملاسبني

  

  -  -  .من طرف وزير املالية  اإلعتماد
شركات 
  املراجعة

أو  شركات ذات أسهم -
  ذات مسؤولية حمدودة، 

  جتمعات، -
  .شركات مدنية -

  شركات ذات أسهم، -
شركات ذات مسؤولية  -

  حمدودة،
  .ت مدنيةشركا -

  شركات أشخاص،  -
  شركات ذات أسهم، -
شركات ذات مسؤولية  -

  .حمدودة
طرق مزاولة 

  املهنة
  :أوبصفة مستقلة،   -  .بصفة مستقلة فقط  .بصفة مستقلة فقط

  .بصفة أجري -
  سنة فما فوق 20  -  -  العمر

اخلدمة املدنية 
  والعسكرية

قوانني  جتاهوضعية قانونية   -  -
  لعسكريةخلدمة املدنية واا

  .من إعداد الباحث اعتمادا على النصوص القانونية :املصدر
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الدول الثالث تتفق على وجوب توفر جنسية البلد يف من خالل اجلدول السابق، نالحظ أن 
مع اشتراط عدد من السنوات يف تونس ال تقل عن مخس سنوات من ملمارسة مهنة املراجعة املترشح 

واململكة املغربية، حيث ميكن للمترشح  اجلزائر كل من راط ذلك يفاحلصول على اجلنسية، وعدم اشت
األجنيب احلاصل على اجلنسية اجلزائرية إذا توفرت فيه الشروط األخرى أن ميارس املهنة يف اجلزائر مثل 

  . أي جزائري، ونفس الشيء بالنسبة للمملكة املغربية
نب ممارسة املهنة إال أنه يشترط أن يكون ميكن لألجا يةاملغرباململكة كما أنه يف كل من تونس و

، وبالتايل مع شرط اإلقامة بالنسبة لتونس هناك اتفاق بني البلدين على ذلك يف إطار املعاملة باملثل
الدول اليت ال ميكن للمراجعني التونسيني واملغاربة ممارسة املهنة فيها، فإن مراجعي تلك الدول ال ف

لم ينص على فأما القانون املنظم للمهنة يف اجلزائر  ،واململكة املغربية ممارسة املهنة يف تونس مميكنه
  .إمكانية ممارسة األجانب ملهنة املراجعة يف اجلزائر

على العامل  يةاملغرباململكة تونس وأن هناك انفتاح كبري للمهنة يف  وميكن تفسري هذا اإلختالف
 من يف هذين البلدين مما جيعلهوه اخلرباء احملاسبباإلضافة إىل التكوين الصارم الذي خيضع ل ،اخلارجي

 قادرين على منافسة األجانب سواء يف بلدهم أو يف البلدان األجنبية، وقد يظهر ذلك جليا من خالل
، وتبين يف هذين البلدين على دراسة املعايري الدولية للمراجعةالتكوين اخلاص باخلربة احملاسبية  احتواء

، وإصدار اململكة املغربية ملعايري يف مستوى املعايري الدولية 2002للمراجعة منذ سنة  تونس املعايري الدولية
أما يف اجلزائر، فقد عارض املهنيون فكرة السماح لألجانب مبمارسة املهنة، حيث  .1998سنة منذ 

ة املهنة اليت تسمح لألجانب مبمارس 2005من مشروع قانون املالية لسنة  )59(تراجعت الدولة عن املادة 
يف نفس ) 01-10 القانون(جاء مشروع القانون اجلديد املنظم للمهنة  2005يف اجلزائر، مث يف سنة 

  .السياق ونص على اشتراط اجلنسية اجلزائرية دون غريها ملمارسة مهنة املراجعة يف اجلزائر
ة أو أي ارتكاب املترشح ملمارسة املهنة أي جنحة أو جرميوتتفق الدول الثالث يف شرط عدم 

فعل ميس بشرف املهنة، وميكن تفسري ذلك بأن العالقة اليت تربط ممارسي املهنة مبختلف األطراف داخل 
اتمع أساسها الثقة اليت توضع يف هذا املراجع الذي يعمل أساسا على إضفاء الثقة على القوائم املالية 

املهنة ألي من األفعال املذكورة جيعله ليس  اليت يقوم مبراجعتها، وبالتايل فإن ارتكاب املترشح ملمارسة
  .أهال لثقة خمتلف األطراف املستفيدة من خدمات املراجعة وملمارسة املهنة

كما تتفق الدول الثالث موضوع الدراسة على شرط التمتع باحلقوق السياسية واملدنية يف 
ه وحريته الشخصية، وهو ما يتناىف املراجع، ألن عدم التمتع بتلك احلقوق يعين أن املراجع فاقد الستقالل

  .مع مبادئ ومعايري املهنة اليت تنص على وجوب توفر اإلستقالل الذهين والظاهري للمراجع
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وكما تتفق كل من تونس واجلزائر يف شرط تقدمي الضمانات األخالقية قبل البدء يف مزاولة 
والذي يعترب مبثابة الضمان األخالقي املهنة، حيث جاء يف اجلزائر يف شرط تأدية اليمني لدى احملكمة، 

على أن املراجع سيمارس مهنته على أحسن وجه ويبذل العناية املهنية الالزمة طيلة فترة مزاولته للمهنة، 
ولكن هذا الشرط غري مطلوب يف . كما يزيد من ثقة الغري يف هؤالء املراجعني والتقارير اليت يصدروا

لك بانفتاح املهنة يف اململكة املغربية على األجانب خاصةً عند إعداد أول اململكة املغربية، وقد يفسر ذ
   .جدول هليئة اخلرباء احملاسبني أين سمح لألجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيني أو شركات بالقيد فيه

وتتفق الدول الثالث يف شرط القيد جبدول اهليئة املنظمة قبل البدء مبزاولة املهنة، وهو يعترب 
قيا لتنظيم املهنة وبالتايل إمكانية التعرف على املمارسني الشرعيني واملمارسني غري الشرعيني للمهنة، منط

حيث جند أن الدول الثالث صنفت املمارسة غري الشرعية للمهنة يف خانة اجلرائم اليت يعاقب عليها 
مبتابعة عدد املهنيني املمارسني بالسجن والغرامة املالية، كما أن القيد يف اجلدول يسمح للهيئة املنظمة 

  .ومراقبة جودة خدمات املراجعة، باإلضافة إىل دراسة مدى تلبية احتياجات السوق من املراجعني
وتنفرد اجلزائر بشرط اإلعتماد املسبق من طرف وزير املالية للقيد يف جدول املصف الوطين 

ال جند ذلك يف تونس واململكة املغربية، حيث للخرباء احملاسبني أو الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، و
القيد يف جدول اهليئة املنظمة مرتبط باحلصول على شهادة اخلبري احملاسب بعد التكوين املتخصص الذي 
يتلقاه املترشح، وبالتايل تعترب الشهادة السبيل الوحيد للقيد جبدول اهليئة املنظمة، لكن يف اجلزائر فإنه إىل 

ال توجد شهادة حمافظ حسابات وإمنا كل ممارسي هذه املهنة معتمدين فقط، كما  2011غاية اية سنة 
أن بعض اخلرباء احملاسبني يف اجلزائر ليسوا حاملني لشهادة خبري حماسب وإمنا لديهم اعتمادا حتصلوا عليه 

  .   احملاسبية مل ينظََّم اإلمتحان اخلاص باخلربة 2002عن طريق اخلربة املهنية فقط، كما أنه منذ سنة 
كما تتفق الدول الثالث على إمكانية ممارسة مهنة املراجعة عن طريق تكوين شركات جتارية 

، يف حني ميكن يف تونس واجلزائر تكوين )شركات ذات أسهم أو شركات ذات مسؤولية حمدودة(
إمكانية تكوين  شركات مدنية ملمارسة املهنة وال جنده يف اململكة املغربية، وتنفرد هذه األخرية يف

شركات أشخاص ملمارسة مهنة املراجعة، ويشترط يف ذلك أن يكون مجيع الشركاء فيها أعضاء يف هيئة 
اخلرباء احملاسبني على عكس األنواع األخرى حيث يشترط أن يكون ثالثة أرباع الشركاء أعضاء يف 

  .هليئة املنظمةاهليئة املنظمة أو ثالثة أرباع األسهم أو احلصص مملوكة ألعضاء يف ا
ويعترب أهم اختالف انفردت به اململكة املغربية هو إمكانية أن يكون املراجع عضوا يف هيئة 
اخلرباء احملاسبني دون أن يكون ممارسا للمهنة بصفة مستقلة، وإمنا يكون عضوا بصفة أجري مبوجب عقد 

ملسجلة يئة اخلرباء احملاسبني، عمل بينه وبني خبري حماسب مستقل أو إحدى شركات اخلربة احملاسبية ا
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وهذا ما يعطي الفرصة لفئة كبرية من املهنيني الذين ال يستطيعون ممارسة املهنة بامسهم اخلاص وحتت 
  .مسؤوليتهم أن يسجلوا أنفسهم باهليئة بصفة أجراء

املادية  هذا اإلجراء يساعد كثريا الشباب يف بداية حيام املهنية قبل امتالكهم لإلمكانيات ولعلّ
الكافية اليت تسمح هلم مبمارسة املهنة بصفة مستقلة وحتت مسؤوليتهم، وجيب تشجيع مثل املهنية واخلربة 

ال يستطيعون فتح مكاتب خاصة م  يف اجلزائر هذا اإلجراء للعمل به يف اجلزائر ألن معظم الشباب
ون اإلمكانيات املادية لفتح مكاتب ملمارسة املهنة بعد حصوهلم على االعتماد، كما أن العديد ممن جيد

وأن القانون مينع  سواء لعدم قدرم على جلب زبائن خاصةً ،خاصة م جيدون أنفسهم بدون عمل
  . أو نظرا لعدم قدرم على املنافسة، وبالتايل ال يستطيعون االستمرار يف املهنة ،اإلشهار

ة وال جنده يف تونس واجلزائر، أن يبلغ كما جند من شروط املمارسة املهنية يف اململكة املغربي
سنة فما فوق، ويف رأينا أنه شرط زائد باعتبار املترشح لكي يكون خبريا حماسبا جيب عليه  20املترشح 

سنة، وبالتايل  25أن يدرس على األقل سبع سنوات بعد البكالوريا، أي يكون عمره على األقل 
  .سنة 20سنة وليس  25فاألحسن أن يكون احلد األدىن من العمر هو 

كما جند كذلك يف اململكة املغربية من شروط ممارسة املهنة أن يكون املترشح يف وضعية قانونية 
بالنسبة إىل القوانني املتعلقة باخلدمة املدنية والعسكرية، ولعلّ هذا الشرط ليس له أي تأثري يف املهنة، 

  .ميكننا تفسريه أو مقارنته مبا هو موجود يف اجلزائر وميكننا اعتباره إجراًء خاصا باململكة املغربية وال
  املعرفة املتخصصة ملمارسة املهنة لشروطالدراسة املقارنة  .7-1-2

خاصة وأن تعترب املعرفة املتخصصة من أهم الركائز اليت جيب توفرها ملمارسة أي مهنة حرة، 
موضوع الدراسة  ةعة يف البلدان الثالثومهنة املراجممارسة املهن احلرة تكون حتت املسؤولية الشخصية، 

، وقد مت تناوهلا من خالل املعارف النظرية تهاتقتضي توفر هذه املعرفة يف الشخص الذي يرغب يف ممارس
النجاح يف اليت يكتسبها املترشح ملمارسة املهنة يف اجلامعات واملعاهد املتخصصة، والتدريب املهين و

املهنة، وفيما يلي جدول نلخص من خالله جانب املعرفة املتخصصة اإلمتحانات اليت تسمح له مبزاولة 
، وسندرج يف هذا اجلدول خانة نصف فيها اجلديد ضوع الدراسة املقارنةواليت جيب توفرها يف البلدان م

  .مل يكتمل تطبيقه 2011املنظم للمهنة يف اجلزائر والذي إىل غاية اية سنة  01-10الذي جاء به القانون 
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تونس و املعرفة املتخصصة ملمارسة مهنة املراجعة بني اجلزائر لشروط ةمقارن): 2- 7(جلدول رقم ا
  .واململكة املغربية

  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  

-10 قبل صدور القانون  
01  

 بعد صدور القانون
10 -01  

الشهادات املطلوبة 
للترشح ملمارسة 

  .املهنة

بالنسبة خلبري  -1
  :حماسب

ادة ليسانس شه-
  .يف العلوم املالية

دبلوم الدراسات -
  .العليا يف احملاسبة

ليسانس علوم -
جتارية ختصص مالية 

  .وحماسبة
ليسانس علوم  -

جتارية ختصص 
 . حماسبة

ليسانس علوم  -
التسيري ختصص 

 .حماسبة
بالنسبة حملافظ  -2

  :حسابات
العديد من 
  .الشهادات

مل يتم حتديدها 
  .بعد

نية الشهادة الوط -
لألستاذية يف علوم 

  .احملاسبة
الشهادات الوطنية  -

لألستاذيات يف 
االقتصاد والتصرف 
  .مع التكوين التكميلي

الشهادات الوطنية  -
لألستاذيات يف 

احلقوق مع التكوين 
  .التكميلي

الشهادة الوطنية  -
ملهندس مع تكوين 

  .تكميلي

شهادة الطور  -
العايل للمعهد العايل 

للتجارة وإدارة 
  املؤسسات

ليسانس علوم  -
ختصص : إقتصادية

تسيري أو اقتصاد 
  .املؤسسة

الشهادة الفرنسية  -
للدراسات العليا يف 

احملاسبة بعد 
  .البكالوريا

  سنوات 03  سنة واحدة  سنتني  غري موجود  التكوين املتخصص
إجراءات الدخول 
  للتكوين املتخصص

  مسابقة  مسابقة  -
  

  مسابقة

الشهادة املمنوحة بعد 
  التكوين املتخصص

شهادة  -  غري موجودة
الدراسات العليا 

يف احملاسبة املعمقة 
  .واملالية

شهادة الدراسات 
العليا للمراجعة يف 

  .احملاسبة

شهادة الدراسات  -
املالية واحملاسبية 

  .املعمقة
شهادة عليا يف  -
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  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  

-10 قبل صدور القانون  
01  

 بعد صدور القانون
10 -01  

شهادة -
الدراسات العليا 

يف احملاسبة 
  .والتدقيق

تقنيات اخلربة 
  .احملاسبية

شهادة عليا يف  -
  .املراجعة احملاسبية

  سنوات 03  سنوات 03  سنتني  سنتني  التدريب املهين
تقرير : تقارير 08  تقارير التربص

  .كل ثالثة أشهر
: تقارير 04

  ستة أشهر/تقرير
تقرير كل : تقارير 06

  .ستة أشهر
تقرير : تقارير 06

  .كل ستة أشهر
املتربص أو أستاذ   تعيني مراقب التربص

  بص التر
الس الوطين 

  للمحاسبة
هيئة اخلرباء   هيئة اخلرباء احملاسبني 

  احملاسبني 
املصف الوطين   املصادقة على التربص

للخرباء احملاسبني 
  وحمافظي احلسابات

الس الوطين 
  للمحاسبة

هيئة اخلرباء   هيئة اخلرباء احملاسبني
  احملاسبني

إمتحان كتايب   اإلمتحان النهائي
  .وشفاهي

ان كتايب إمتح
  .وشفاهي

إمتحان كتايب 
  .وشفاهي

إمتحان كتايب 
  .وشفاهي

إعداد مذكرة   -  غري موجودة  املذكرة
ها علنيا أمام تومناقش

جلنة مكونة من 
أساتذة أكادمييني 
  .وخرباء حماسبني

إعداد مذكرة 
ها علنيا أمام تومناقش

جلنة مكونة من 
أساتذة وخرباء 

  .حماسبني
خبري  شهادة -  الشهادة املمنوحة

 .حماسب
إعتماد حمافظ  -

حسابات يف حالة 
  .عدم النجاح

الشهادة  -
اجلزائرية خلبري 

  .حماسب
الشهادة  -

اجلزائرية حملافظ 
  حسابات

الشهادة الوطنية خلبري 
  .حماسب

الشهادة الوطنية 
  .خلبري حماسب

  .من إعداد الباحث اعتمادا على النصوص القانونية :املصدر
العام للمعرفة املتخصصة ملمارسة مهنة املراجعة يف كل من اجلزائر من خالل عرضنا لإلطار 

ن ما هو معمول به يف اململكة املغربية يتضح لنا أ، ومن خالل اجلدول أعاله وتونس واململكة املغربية
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جدير بالدراسة واإلهتمام نظرا للتكوين املتخصص والصارم الذي يتلقاه الطالب قبل الدخول يف ممارسة 
ليسانس شهادة املتخصص بعد النظري هتماما كبريا للتكوين اواملالحظ أن اململكة املغربية أعطت  املهنة،

نظرا إلمكانية الترشح ملمارسة املهنة أفرادا حيملون شهادات تعليم عايل خمتلفة، حيث أن املترشح يتلقى 
خلاصة باخلربة سانس ملدة ثالث سنوات يشمل كل جوانب املعرفة اشهادة ليتكوينا متخصصا بعد 

خاصة وأن اإلنتقال من سنة ألخرى  ،احملاسبية وحمافظة احلسابات وهو ما يؤهله نظريا ملمارسة املهنة
شترط فيه النجاح يف اإلمتحانات اخلاصة بكل سنة واحلصول على الشهادة اخلاصة بتلك السنةي.  

سنوات بالتوازي مع  كما أن اشتراط قيام الطالب بتربص ميداين لدى خبري حماسب ملدة ثالث
الدروس النظرية ويقوم بإعداد تقرير تربص كل ستة أشهر، جيعل الطالب يوظف معارفه النظرية عمليا 
طيلة ثالث سنوات، كما أن خضوعه ملراقبة خبري حماسب آخر طيلة فترة التربص جيعله جمتهدا ومنضبطا 

  .املهنةعمليا ملمارسة  مما جيعله يف اية التربص مؤهال ،يف تربصه
واجلدير بالذكر أنه يف اململكة املغربية ال ميكن احلصول على شهادة اخلبري احملاسب دون النجاح  

جدا  ايف اإلمتحان النهائي بعد انتهاء فترة التكوين النظري والتربص امليداين، ويعترب هذا اإلمتحان مهم
كما أن الطالب جيب عليه . ارسة املهنةالختبار مدى اكتساب الطالب للمعرفة الالزمة اليت تسمح له مبم

النجاح يف مناقشة املذكرة اليت تتناول موضوعا عمليا من مواضيع اخلربة احملاسبية وحمافظة احلسابات 
  .واليت تسمح له باختبار قدراته يف البحث املنهجي والتوثيقي والتحليل
هتمام ولكن بدرجة أقل جديرة باإلوتعترب جتربة تونس من ناحية التكوين املتخصص للمراجع 

ليسانس شهادة ألن املترشح ملمارسة املهنة يف تونس خيضع لتكوين بعد  وذلك من جتربة اململكة املغربية،
جتياز امدته سنة واحدة حيصل من خالله على شهادة الدراسات العليا للمراجعة يف احملاسبة بعد 

ستوى مع اململكة املغربية حيث يدوم ثالث أما التربص امليداين فهو يف نفس امل ،اإلمتحان النهائي
سنوات لدى مكتب خبري حماسب ومراقب من طرف خبري حماسب آخر مع قيام الطالب بإعداد تقرير 

  .تربص كل ستة أشهر
ضعيفة جدا، ميكن تصنيفها كتجربة  01-10فإنه قبل صدور القانون  ،جلزائربالنسبة لتجربة او

راجع بعد شهادة ليسانس املطلوبة، وال توجد مذكرة يقوم حيث أنه ال يوجد تكوين متخصص للم
املتربص بإعداد  يقوم خالله بإعدادها املترشح ملمارسة املهنة، كما أن التربص امليداين يدوم لسنتني فقط

املهنيني يف  مما خيلق تفاوتا كبريا بني تدريبكل ثالثة أشهر تقريرا، كما أنه ال يوجد برنامج موحد لل
ملتقيات أو ندوات تكوينية تنظمها اهليآت املنظمة للمهنة،  ذا باإلضافة إىل عدم وجود أيامليدان، ه

كخبري حماسب ) 2003ماي  -2001ماي (وهذا ما الحظناه ميدانيا خالل فترة التربص اليت قضيناها 
كمستشار يف ) 2008مارس  - 2003جوان ( متربص وخالل الفترة اليت قضيناها يف مكتب خبري حماسب
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عتماد اجلزائر للنظام احملاسيب واملايل اجلديد مل يقم املصف الوطين ااملراجعة، باإلضافة إىل أنه مبناسبة 
للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين بتنظيم أي ملتقى أو ندوات تكوينية لصاحل 

فظي احلسابات للقيام بعملية التكوين ، وإمنا اكتفى فقط بتكوين بعض اخلرباء احملاسبني وحمااملتربصني
  .لإلطارات احملاسبية يف الشركات واهليآت املختلفة على مستوى الواليات

الة ائيا، حيث أن مراقب تتم بطريقة غري فعفإا عملية مراقبة التربص يف اجلزائر وفيما خيص 
مال املتربص ومدى انضباطه بصفة يعين يف اية التربص وليس يف بدايته لكي يقوم مبراقبة أعالتربص 

من  واحدالختيار أو ألستاذه اهليئة املنظمة وإمنا تترك احلرية للمتربص  من طرفدائمة، وأن تعيينه ال يتم 
باستدعاء املتربص املراقب بني اخلرباء احملاسبني املوجودين بالوالية أو اجلهة اليت يتواجد ا، أين يقوم 

  .ها خالل فترة التربصثمانية اليت أعدالع على التقارير الواإلطّ
ويف رأينا أن مراقبة التربص ذه الطريقة الفاقدة لإلستقاللية واملوضوعية يف معظم حاالا تعترب 

وهذا عكس ما  من بني أوجه القصور والضعف الذي يعاين منه التربص املهين للمراجعني يف اجلزائر،
من طرف اهليئة املنظمة للمهنة، ويقوم  البدايةيف  ين مراقب التربصجنده يف تونس واململكة املغربية أين يع

املراقب باإلجتماع باملتربصني كل ثالثة أشهر لإلطالع على ما قاموا به وتقييمه، كما يراقب انضباط 
  .املتربص ومواظبته على التدريب يف مكتب املراجعة

بعض التعديالت اليت أرادت من ، فقد جاء التنظيم اجلديد ب01-10أما بعد صدور القانون 
خالهلا السلطات العمومية إعطاء أمهية للمعرفة املتخصصة اليت جيب أن يكتسبها املرشحون ملمارسة 
املهنة، حيث مت إحداث تكوين نظري متخصص ملدة سنتني ملمارسة مهنة اخلربة احملاسبية يتوج بشهادة 

تكوين متخصص آخر خاص مبحافظة احلسابات يتوج الدراسات العليا يف احملاسبة املعمقة واملالية، و
  . بشهادة الدراسات العليا يف احملاسبة والتدقيق، وذلك بعد النجاح يف اإلمتحانات النهائية

، وأصبح ال ميكن 2011وقد أعيد تنظيم التربص املهين بعد صدور مرسوم تنفيذي يف نوفمرب 
إمتام التكوين النظري املتخصص بنجاح، وقد مت فصل الدخول يف هذا التربص الذي يدوم سنتني إال بعد 

التربص املهين اخلاص باخلربة احملاسبية عن التربص اخلاص مبحافظة احلسابات، مع إعادة اإلعتبار ملراقب 
التربص سواء من حيث مهامه أو من حيث تعيينه وكيفية قيامه مبراقبة أعمال املتربصني بطريقة فعالة 

  . به من قبلمقارنة مبا كان معموال
وبالنسبة لإلمتحانات اخلاصة باحلصول على الشهادة اجلزائرية خلبري حماسب والشهادة اجلزائرية 
حملافظ حسابات، فإنه ال ميكن أن يتقدم هلا إال احلاصلني على الشهادات اخلاصة بالتكوين النظري 

  .  بعد املصادقة على التربص واحلصول على شهادة اية التربص اليت مينحها الس الوطين للمحاسبة
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مل يبدأ العمل ذا النظام اجلديد، ويف رأينا أن مدة التكوين اليت  2011وإىل غاية اية سنة 
أصبحت تقدر بأربع سنوات تعترب طويلة نوعا ما، حيث كان باإلمكان تنظيمها يف ثالث سنوات يقوم 

بعة التكوين النظري، وإعطاء فرصة للطالب فيها الطالب بإجراء التربص امليداين باملوازاة مع متا
  . باكتساب املعرفة النظرية وتوظيفها ميدانيا يف نفس الوقت

وتتفق تونس واململكة املغربية بالنسبة ملذكرة اية الدراسة اليت يقوم بإعدادها الطالب ومناقشتها 
ني نظرا ألمهيتها يف تكوين أمام جلنة املناقشة املكونة من أساتذة أكادمييني متخصصني وخرباء حماسب

املراجع يف جمال البحث املنهجي والتوثيقي والتحليل، حيث أن هذه األمور هلا أمهية كبرية يف املمارسة 
، وهذا ما ال جنده يف اجلزائر ويعترب من أوجه القصور اليت جيب العمل على تفاديها يف املستقبل، املهنية

يف اجلزائر ومناقشتها بسبب عدم وجود تكوين متخصص  وقد يفسر عدم وجود شرط إعداد املذكرة
بإحداث هذا  )01-10(أصال، وهو ما كان يطالب به العديد من املهنيني واستجاب له القانون اجلديد 

التكوين الذي يتم مبعهد تعليم متخصص للحصول على الشهادة اجلزائرية خلبري حماسب والشهادة 
  . مل يبدأ العمل به 2011 غاية اية سنة اجلزائرية حملافظ حسابات، والذي إىل

يتم  01-10عدم وجود شهادة خاصة مبحافظة احلسابات يف اجلزائر قبل صدور القانون  كما أن
احلصول عليها عن طريق التكوين مبعهد متخصص وإجراء اإلمتحان اخلاص ا، واقتصار ممارسة املهنة 

ء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين، على اإلعتماد الذي مينحه املصف الوطين للخربا
املعدل  1999واملقرر الصادر سنة  08-91احلصول على إحدى الشهادات املذكورة يف القانون شرط 
سنوات، قد ة واليت هي كثرية، باإلضافة إىل اخلربة املهنية اليت تتراوح من ثالث إىل عشر 2006سنة 

توى حمافظي احلسابات وعدم كفاءم يف كثري من األحيان نظرا ألن ساهم بشكل كبري يف تفاوت مس
   .متخصص خيص املهنةالعديد منهم لديهم خربة مهنية وليس لديهم أي تكوين 

يف الفترة السابقة يعترب ن عدم توحيد وتنظيم التكوين يف اخلربة احملاسبية باإلضافة إىل ما سبق، فإ
راجعني غري أكفاء يف امليدان وتفاوت كبري يف مستواهم، خاصة من بني األسباب اليت مسحت بوجود م

وا التربص اخلاص باخلربة احملاسبية ميكنهم ممارسة مهنة حمافظ حسابات دون أي امتحانوأن الذين أد.  
وتتفق كل من تونس واململكة املغربية يف إجراء مسابقة الدخول للتكوين املتخصص، ويعترب هذا 

اء أويل للمترشحني ملمارسة املهنة، حيث يسمح فقط للناجحني يف املسابقة مبتابعة اإلجراء مبثابة إنتق
وهو يعترب من أوجه القصور  ،2011التكوين املتخصص، وهو ما ال جنده يف اجلزائر إىل غاية اية سنة 

وي املالحظة واليت أدت طيلة الفترة السابقة بدخول عدد كبري من املترشحني ملمارسة املهنة من ذ
املستوى املنخفض، وهو ما أثّر فعال على جودة األعمال املقدمة من طرف هؤالء، خاصة يف ظل غياب 

  .التكوين املتخصص وغياب اإلمتحان النهائي ملمارسة مهنة حمافظة احلسابات
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املنظم للمهنة يف اجلزائر هو  01-10ويف رأينا، أنه من بني النقاط اإلجيابية اليت جاء ا القانون 
جراء مسابقة الدخول يف التكوين اخلاص بشهادة خبري حماسب أو شهادة حمافظ حسابات، وهو يعترب إ

مرحلة أولية تسمح بانتقاء املترشحني املتفوقني للدخول يف التكوين املتخصص، وهو ما سيكون له أثارا 
  . إجيابية على مستوى املهنة بصفة عامة

ساعة سنويا للتعليم  40ت املعايري املهنية املراجع بتخصيص نشري إىل أنه يف اململكة املغربية، ألزم
اكتفاء اهليئة  يعاب على هذا اإلجراء، ولكن يسمح بتطوير املمارسة املهنيةأمرا جيدا وهو يعترب املستمر، 

املنظمة بتحديد عدد الساعات املخصصة للتعليم املستمر دون حتديد الكيفية اليت يتم ا استغالل هذا 
  .بذلك هممدى التزام ومراقبةلساعي من طرف أعضاء املهنة احلجم ا

وعلى العموم، فإن عدم إعطاء اجلزائر أمهية للتعليم املستمر وعدم إلزام املهنيني بتخصيص الوقت 
الالزم لذلك يعترب من بني أوجه القصور اليت سامهت يف تدهور مستوى املهنيني وعدم مواكبتهم 

إعطاء  مأدى باملراجعني إىل عد عدم وجود جلنة ملراقبة اجلودة كما أن .للتطورات احلاصلة يف املهنة
األمهية ملستوى اخلدمات اليت يقدموا، وبالتايل قبوهلم لعدد كبري من الوكاالت على حساب نوعية 

حضور امللتقيات واملؤمترات عدم اخلدمات اليت يقدموا، وعلى حساب التكوين املستمر من خالل 
  .املختصة تنظّمها اهليآت املهنية اليت العلمية

  املراجعملهام الدراسة املقارنة  .7-1-3
يف الباب  احلسابات يف كل من اجلزائر وتونس واململكة املغربية مراجعملهام  من خالل دراستنا

ا بني وواضح اريكب ااختالفالثاين، يتبين لنا أن هناك تشابه كبري فيما خيص مهام املراجع، وال يوجد 
  :ذلك يف اجلدول املوايل نلخصلدان الثالثة، والب
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  .مقارنة ملهام املراجع بني اجلزائر وتونس واململكة املغربية ):3- 7(اجلدول رقم 
  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  

حترير تقرير يتضمن  -  املهام الدائمة
املصادقة بتحفظ أو بدون 
حتفظ على انتظام وصحة 

وصورا الوثائق السنوية 
الصحيحة وعند االقتضاء 
 .رفض الشهادة املربر قانونا

تقرير املصادقة على  -
احلسابات املدعمة أو 
احلسابات املدجمة عند 

  .االقتضاء
تقرير خاص حول  -

 .االتفاقيات النظامية املربمة
تقرير خاص حول تفاصيل  -

  .أجور ةأعلى مخس
تقرير خاص حول  -

االمتيازات اخلاصة املمنوحة 
  .للمستخدمني

تقرير خاص حول تطور  -
نتيجة السنوات اخلمس 
األخرية والنتيجة حسب 

 .السهم أو احلصة االجتماعية
تقرير خاص حول  -

 .إجراءات الرقابة الداخلية
تقرير خاص يف حالة  -

مالحظة ديد حمتمل على 
  .استمرار االستغالل

التحقق من سالمة ونزاهة  -
علق احلسابات وفقا للقانون املت

بالنظام احملاسيب للمؤسسات 
دف املصادقة على احلسابات 

السنوية أو املصادقة املتضمنة 
  .لالحتراز أو رفض املصادقة

موافاة البنك املركزي بنسخة  -
من كل تقرير يوجهه للجمعية 

العامة بالنسبة لشركات املسامهة 
العامة، الشركات امللزمة بإعداد 
 قوائم مالية جممعة، والشركات

اليت تتجاوز جممل تعهداا لدى 
مؤسسات القرض وقائم 
 05إصداراا الرقاعية مبلغ 

  .مليون دينار تونسي
إعالم هيئة السوق املالية بكل  -

أمر من شأنه أن يشكل خطرا 
على مصاحل الشركة أو حاملي 

  .أوراقها املالية فور علمه به
موافاة هيئة السوق املالية  -

هه بنسخة من كل تقرير يوج
  .للجمعية العامة

التحقق من القيم والدفاتر  -
والوثائق احملاسبية للشركة 

ومن مطابقة حماسبتها 
  .للقواعد املعمول ا

حقق من صحة الت -
املعلومات الواردة يف تقرير 

التسيري لس اإلدارة أو 
جملس اإلدارة اجلماعية ويف 
الوثائق املوجهة للمسامهني 

واملتعلقة بذمة ووضعية 
لشركة املالية وبنتائجها ا

لقوائم اومن تطابقها مع 
 ؛التركيبية

من احترام قاعدة التحقق  -
 .املساواة بني املسامهني

إعداد تقرير سنوي  -
صحة ة مبدى داشهيتضمن ال

 اليةوصدق القوائم امل
وإعطائها صورة صادقة عن 
نتيجة السنة املالية املنصرمة 

والوضعية املالية للشركة 
  .اليةوذمتها امل

إعداد تقرير خاص حول  -
  .اإلتفاقيات املربمة

إصدار تقارير خاصة يف   املهام اخلاصة
  : احلاالت التالية

  .حتويل الشركة -
  .اإلندماج أو اإلنفصال -

مدى جناعة نظام  التدقيق يف -
 .خلية يف الشركةالرقابة الدا

إعالم النيابة العامة باجلرائم  -
 .علم ا أثناء تأدية مهامهياليت 

تقرير حول احلسابات  -
  .املوحدة

تقرير بشأن رفع رأس  -
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  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  
رأس أو ختفيض يادة ز -

  .املال
إلغاء حق األفضلية يف  -

   .اإلكتتاب
اإلصدار عن طريق اللجوء  -

حتديد سعر والعلين لالدخار، 
  .اإلصدار

إنشاء شهادات االستثمار  -
وشهادات احلق يف التصويت 

 رأس ربعبنسبة ال تتجاوز 
   .مال الشركة

   .إصدار قيم منقولة -
إصدار سندات استحقاق  -

   .قابلة للتحويل إىل أسهم
عرض تعديل حساب  -

 النتيجةاالستغالل وحساب 
  .وامليزانية

اإلشعار ببوادر الصعوبات  -
اإلقتصادية اليت تظهر على 

املؤسسة بغية إنقاذها ومنع املزيد 
 .من التدهور يف حالتها

حترير تقرير يف حالة الرفع من  -
 .رأس املال

حترير تقرير يف حالة شراء  -
حصص األرباح أو التأسيس من 

قبل الشركة بغاية إلغائها أو 
  .حتويلها إىل أسهم

حترير تقرير يف حالة  -
 .اإلندماج

حترير تقرير بشأن العقود  -
  .املربمة بني الشركة ومسيريها

  .املال احملرر مقابل الديون
حق تقرير خيص إلغاء  -

  .األفضلية يف اإلكتتاب
تقرير بشأن طرح سندات  -

 .قابلة للتحويل إىل أسهم
تقرير يف حالة خفض  -

  .رأس املال
تقرير بشأن حتويل  -

األسهم العادية إىل أسهم 
  ذات األولوية يف األرباح

حتويل تقرير يف حالة  -
  .الشركة

تقرير بشأن عمليات  -
  .اإلندماج أو اإلنفصال

  .اعتمادا على النصوص القانونية داد الباحثمن إع: املصدر
 أن الدول الثالث موضوع الدراسة تتفق يف كون مراجعن لنا تبياجلدول أعاله، يمن خالل 

خاصة أو ظرفية، هذه األخرية تعترب خاصة أو مؤقتة ألا ميكن أن  ادائمة ومهام امهام لهاحلسابات 
ندماج أو كالتقرير الذي جيب أن يقدمه يف حاالت اإل ،احلسابات مراجعتكون أو ال خالل مدة وكالة 

  .إخل...جتماعي للشركة نفصال أو التغيري يف رأس املال اإلاإل
احلسابات يف الدول الثالث يقوم مبهمة أساسية ودائمة وهي مهمة الشهادة على مدى  إن مراجع

يف  ونتائج نشاطها لشركةية لالوضعية املالصحة وانتظامية احلسابات السنوية ومدى عدالة تعبريها عن 
شهادة من دون : واليت قد تأخذ إحدى احلاالت–اية السنة املالية، حيث جيب أن تكون تلك الشهادة 
نة يف تقرير يقدم للجمعية العامة السنوية متضم - حتفظات، شهادة بتحفظ، رفض الشهادة املربرة قانونا

  .اليت تبث يف احلسابات السنوية
حلسابات يف تونس يوايف البنك املركزي بنسخة من كل تقرير يوجهه للجمعية ا مراجعكما أن 

العامة لبعض األنواع من الشركات كشركات املسامهة العامة والشركات اليت تقوم بإعداد قوائم مالية 
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والشركات اليت تتجاوز جممل تعهداا لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراا الرقاعية مبلغ  جممعة
إعالم هيئة السوق املالية بكل أمر من شأنه أن يشكل خطرا باإلضافة إىل  ،ون دينار تونسيمليمخسة 

بنسخة من كل تقرير يوجهه  اموافاو على مصاحل الشركة أو حاملي أوراقها املالية فور علمه به
ة لتونس بصدور ر هذا بالنسبوهذا ما ال جنده يف كل من اجلزائر واململكة املغربية، ويفس، للجمعية العامة

الذي أدخل بعض التعديالت على جملة الشركات  2005قانون تدعيم سالمة العالقات املالية سنة 
يف  ∗(SOX) سوكس ، وذلك متاشيا مع التطورات احلاصلة على املستوى الدويل بصدور قانونالتجارية

  .2003فرنسا سنة  يف ∗∗(LSF)وقانون احلماية املالية  2002سنة  الواليات املتحدة األمريكية
اجلزائر يقدم عدة تقارير خاصة احلسابات يف  مراجعواململكة املغربية، فإن تونس وعلى خالف 

  :له وهي مرفقة للتقرير العام يف إطار املهمة العامة
 تفاقيات النظامية املربمة؛تقرير خاص حول اإل - 
  ؛أجور ةتقرير خاص حول تفاصيل أعلى مخس - 
  ؛ت اخلاصة املمنوحة للمستخدمنيمتيازاتقرير خاص حول اإل - 
تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات اخلمس األخرية والنتيجة حسـب السـهم أو احلصـة     - 

 ؛جتماعيةاال
 تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية؛ - 
  .ستغاللتقرير خاص يف حالة مالحظة ديد حمتمل على استمرار اإل - 

هام الدائمة يف اجلزائر جندها ضمن املهام اخلاصة يف فة ضمن املكما نالحظ أن بعض املهام املصن
تونس واململكة املغربية، وهي التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية والتقرير حول احلسابات املوحدة 
والتقرير حول اإلتفاقيات املربمة بني الشركة ومسيريها، ويف رأينا أن هذه املهام هي تدخل ضمن املهام 

حص احلسابات له ارتباط وثيق بفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، باإلضافة إىل أن الدائمة ألن ف
احلسابات املوحدة ما هي إال حالة للحسابات السنوية يف الشركات اليت حتتوي على فروع أو وحدات 

  .  تقتضي إعداد حسابات سنوية موحدة
من ة، فابه كبري بني البلدان الثالثهناك تشف ،أما فيما خيص املهام اخلاصة أو الظرفية للمراجع

قد حتدث وقد ال حتدث أثناء قيام املراجع باملهمة الدائمة أو مرتبطة بأحداث حيث املبدأ أن هذه املهام 
تقرير  إعدادعلى التدخل و املراجع جيرب ةالعامة، وبالتايل يف حالة حدوثها فإن القانون يف البلدان الثالث

  :ألحداث جندبذلك احلدث، ومن هذه اخاص 

                                                           
∗ La loi Sarbanes-Oxley. 
∗∗ Loi de la Sécurité Financière. 
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  .خفض رأس املالأو رفع  - 
  .إلغاء حق األفضلية يف اإلكتتاب - 
 .طرح سندات قابلة للتحويل إىل أسهم - 
  .حتويل األسهم العادية إىل أسهم ذات أولوية يف األرباح - 
  .حتويل الشركة - 
 .عمليات اإلندماج أو اإلنفصال - 
  .اإلصدار عن طريق اللجوء العلين لإلدخار وحتديد سعر اإلصدار - 

س هي اإلشعار ببوادر الصعوبات يالحظ من بني املهام اخلاصة املوكلة للمراجع يف تون كما
، ويرجع ذلك لصدور قتصادية اليت تظهر على املؤسسة بغية إنقاذها ومنع املزيد من التدهور يف حالتهااال

كة املغربية، يف تونس لينظّم هذه احلالة، وال جند ذلك يف اجلزائر واململ 1995لسنة  34القانون رقم 
وتعترب هذه املهمة يف رأينا من واجبات املراجع محاية للمؤسسات من اإلفالس أو اإليار، وأنه إذا رأى 

دون التدخل يف التسيري ألن ذلك يتناىف  بوادر إفالس أو تدهور كبري يف حالة املؤسسة أن يبلغ عن ذلك
  . مع مهام املراجع املستقل

ملشرع اجلزائري فيما خيص املهام املوكلة للمراجع هو يف املستوى وميكن القول أن ما جاء به ا
املقبول مقارنة مبا هو موجود يف تونس واململكة املغربية، كما أن إصدار تونس لقانون تدعيم سالمة 
العالقات املالية على غرار قانون سوكس يف الواليات املتحدة األمريكية وقانون احلماية املالية يف فرنسا، 

له األثر الكبري يف حتسني جودة التقارير املالية للشركات مما ينعكس إجيابا على اإلقتصاد التونسي،  كان
وقد أضاف هذا القانون بعض املهام للمراجع التونسي، وتعترب التجربة التونسية يف هذا اال جيدة 

  .وميكن االستفادة منها يف اجلزائر
  وإاء مهام املراجع تعيني ملختلف جوانبالدراسة املقارنة . 7-1-4

مراجع احلسابات يف الشركات  تعينيملختلف اجلوانب املتعلقة بقنا يف الباب الثاين من خالل تطر
يف كل من اجلزائر وتونس واململكة املغربية، فإنه ميكننا  وإاء مهامه وحاالت التنايف املختلفةواهليآت 

  :ول املوايلص أهم أوجه التشابه واإلختالف يف اجلديلخت
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  .يةاملغرباململكة واجلزائر وتونس  بني راجعجلوانب تعيني وإاء مهام املمقارنة ): 4- 7(اجلدول رقم 
  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  

الشركات 
املعنية واهليآت 

  بتعيني مراجع

  .شركات املسامهة /1
الشركات ذات املسؤولية  /2

وذات  (SARL)احملدودة 
 (EURL)يد الشخص الوح

عندما ال يتجاوز رقم أعماهلا 
  .مليون دج 10

النقابات واجلمعيات  /3
  .والتعاضديات االجتماعية

  شركات املسامهة؛ /1
باقي الشركات التجارية مع  /2

  :إعفاء الشركات
بعنوان السنة احملاسبية األوىل  -

  ؛من نشاطها
 من نيأو إذا مل تتوفر فيها إثن -

املتعلقة  ∗األرقام الدنيا
جموع املوازنة ومبجموع مب

اإليرادات دون اعتبار 
األداءات ومبتوسط عدد 

  ؛العمال
أو إذا مل تعد تتوفر فيها  -

خالل السنتني األخريتني من 
احلسابات  مراقبوكالة 

  . من األرقام الدنيانيإثن

  .شركات املسامهة /1
شركات التوصية  /2

  .باألسهم
شركات التضامن  /3

وشركات التوصية البسيطة 
الشركات ذات املسؤولية و

احملدودة إذا جتاوز رقم 
أعماهلا يف ختام السنة املالية 

مليون درهم دون  50مبلغ 
  .اعتبار الضرائب

القائم مبهمة 
  املراجعة

  .حمافظ حسابات -
  أو
  .خبري حماسب -

  :خبري حماسب بالنسبة لـ/ 1
 املؤسسات العمومية؛ -

  ؛مؤسسات التوظيف اجلماعي -
 مؤسسات القرض؛ -

ت املدرجة ببورصة املؤسسا -
 القيم؛

 .مراكز املصلحة العامة االقتصادية -

الشركات اليت توفرت على اثنني  -
 ∗∗من األرقام الدنيا

خبري حماسب أو خمتص يف / 2
  احملاسبة لباقي الشركات

  .خبري حماسب

                                                           
  .عشرة عمال: متوسط عدد العمال ،دتألف  ثالمثائة: اآلداءاتجمموع اإليرادات دون اعتبار  ،دتمائة ألف : جمموع املوازنة: األرقام الدنيا هي ∗

  .ملاع 30: متوسط عدد العمال ،مليون دت 2: اآلداءاتت دون اعتبار جمموع اإليرادا ،دت مليون 1.5: جمموع املوازنة: األرقام الدنيا هي  ∗∗
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  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  
وكالة مراجع 

  احلسابات
سنوات قابلة للتجديد  03

  .مرة واحدة
إذا كانت الشركة ال تتوفر  /1

 :نني من األرقام الدنياعلى إث
سنوات قابلة للتجديد دون  03

  .حدود
إذا كانت الشركة تتوفر  /2

: على إثنني من األرقام الدنيا
 :يز بني حالتنيمن
إذا كان اخلبري احملاسب  -

شخصا طبيعيا، فإن عدد 
الوكاالت املتتالية ال ميكن أن 

 وكاالت؛ 03يتجاوز 
شركة خربة  تإذا كان -

لوكاالت حماسبية، فإن عدد ا
 05يتجاوز  املتتالية ال
  .وكاالت

 .دون حدود سنوات 03 -
: عند تأسيس الشركة -

سنة واحدة غري قابلة 
  .للتجديد

إجبارية تعيني 
  أكثر من مراجع

مؤسسات القرض ذات  -  .البنوك واملؤسسات املالية
املسامهة العامة وشركات 

  .التأمني متعددة االختصاصات
د الشركات امللزمة بإعدا -

قوائم مالية جممعة إذا جتاوز 
جمموع موازنتها بعنوان 
 100احلسابات امعة مبلغ 

 . مليون دت
الشركات اليت تتجاوز جممل  -

لدى مؤسسات  تعهداا 
القرض وقائم إصداراا 

  .مليون دت 05الرقاعية مبلغ 

الشركات اليت تلجأ إىل  -
  اإلدخار العلين،

  .الشركات البنكية -
رض شركات الق -

واالستثمار والتأمني 
  .والرمسلة واالدخار

طريقة تعيني 
  املراجع

يف اجلمعية العامة على  -
  .أساس دفتر شروط

اجللسة العامة للمسامهني -
. بالنسبة للشركات التجارية

يف شركات األموال من  -
طرف اجلمعية العامة 
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  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  
فإنه  ،ويف حالة عدم التعيني

مبوجب أمر من رئيس يعين 
  :احملكمة بناء على طلب من

جملس  جملس اإلدارة أو ×
 ،املديرين

  أو كل معين باألمر، ×
كلفة بتنظيم املسلطة أو ال ×

ليات البورصة عم
ومراقبتها يف الشركات 
   .اليت تلجأ علنيا لالدخار

فإنه  ،ويف حالة عدم التعيني
يعين مبوجب قرار من القاضي 

اإلستعجايل باحملكمة اليت يوجد 
ا مقر الشركة بطلب من كل 

  .من يهمه األمر
يف مؤسسات التوظيف  -

جملس إدارة شركة : اجلماعي
اإلستثمار أو هيئة اإلدارة 

اجلماعية يف شركات اإلستثمار 
ذات الرأس مال املتغري، ولس 
إدارة التصرف أو هيئة اإلدارة 

اجلماعية بالنسبة للصندوق 
املشترك يف األوراق املالية 
  .والصندوق املشترك للديون

ويف حالة عدم  .العادية
التعيني فإنه ميكن أن يعين 

وجب أمر من رئيس مب
من احملكمة بناء على طلب 

  .أي مساهم
يف الشركات ذات  -

املسؤولية احملدودة، فإنه 
ميكن تعيني مراجع 

حسابات من طرف رئيس 
احملكمة بناء على طلب 

مقدم من شريك أو أكثر 
 %25ميثلون على األقل 

  . رأس املال
يف شركات التضامن  -

وشركة التوصية البسيطة 
يعين املراجع باألغلبية، كما 

ميكن تعيينه من رئيس 
احملكمة بناء على طلب 

  .شريك أو أكثر
طريقة إاء مهام 
  املراجع أو عزله

بعد اجتماع اجلمعية  -
لسنة  املالية لالعامة العادية 

  .الثالثة
طلب من جملس بناء على  -

 املديرين أوجملس  اإلدارة أو
أكثر ميثلون  من مساهم أو

رأس مال  %10 على األقل
  .اجلمعية العامة الشركة أو

بعد اجتماع اجلمعية العامة  -
  .لسنة  املالية الثالثةلالعادية 

القاضي اإلستعجايل وبسبب  -
  :مشروع، بطلب من

ü ،النيابة العامة  
ü ،جملس اإلدارة 
ü  مساهم أو أكثر ميلكون على

 .املالس من رأ %15األقل 
هيئة سوق املال بالنسبة  -

  .لشركات املسامهة العامة

بعد اجتماع اجلمعية  -
لسنة  املالية لالعامة العادية 

  ،الثالثة
رئيس احملكمة وبسبب  -

  :مشروع، بطلب من
ü ،جملس اإلدارة 
ü ،جملس املراقبة 

مساهم أو أكثر ميلكون 
من رأس  %10على األقل 

  .ال أو اجلمعية العامةامل
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  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  
خاص الذين األش

ال ميكن تعيينهم 
كمراجعي 
  حسابات

القائمني باإلدارة وأعضاء  -
جملس املديرين وجملس مراقبة 

 هموأصهار مراأقوالشركة 
  .لغاية الدرجة الرابعة

القائمني باإلدارة وأعضاء  -
جملس  جملس املديرين أو

املراقبة وأزواجهم للشركات 
مال  رأس %10 اليت متلك

ت هذه إذا كان الشركة أو
 %10الشركة نفسها متلك 

  .رأس مال هذه الشركات
أزواج األشخاص الذين  -

يتحصلون حبكم نشاط غري 
نشاط حمافظ حسابات أجرة 

مرتبا إما من القائمني  أو
أعضاء جملس  باإلدارة أو
من جملس  املديرين أو

  .املراقبة
األشخاص الذين منحتهم  -

الشركة أجرة حبكم وظائف 
 حساباتغري وظيفة حمافظ 

الذين كانوا قائمني  أو
أعضاء يف جملس  باإلدارة أو
جملس املديرين يف  املراقبة أو

نوات ابتداء من مخس سأجل 
  .تاريخ إاء وظائفهم

أعضاء جملس اإلدارة وهيئة  -
اإلدارة اجلماعية ومقدمي 

احلصص العينية أو أزواجهم 
وأقارب هؤالء لغاية الدرجة 

  .الرابعة
يتقاضون األشخاص الذين  -

عن مهام عدا مهمة مراقب 
حسابات وأزواجهم أجرا أو 

مكافأة من أعضاء جملس 
اإلدارة أو هيئة اإلدارة اجلماعية 

أو الشركة أو من أية مؤسسة 
رأس مال الشركة  %10متلك 

أو متلك الشركة على األقل 
 .رأس ماهلا 10%
األشخاص الذين حيجر  -

عليهم تويل وظيفة عضو 
و هيئة اإلدارة مبجلس اإلدارة أ

اجلماعية أو األشخاص الذين 
فقدوا مؤهالم ملباشرة هذه 

 .املهام
  

املؤسسون وأصحاب  -
احلصص العينية واملستفيدون 

من امتيازات خاصة وكذا 
املتصرفون وأعضاء جملس 

أو جملس اإلدارة   الرقابة
اجلماعية بالشركة أو 
  .الشركات التابعة هلا

أزواج األشخاص  -
أقارم سابقا واملذكورين 

الدرجة غاية وأصهارهم إىل 
  .الثانية

الذين يتقاضون أجرا من  -
األشخاص املشار إليهم يف 

أو من الشركة  األولالبند 
  .أو من الشركات التابعة

شركات اخلربة يف  -
احملاسبة اليت يكون أحد 

الشركاء فيها يف وضع من 
  السابقة؛األوضاع 

ألشخاص الذين كانوا ا -
أو مديرين عامني متصرفني 

أو أعضاء يف جملس اإلدارة 
للشركة أو اجلماعية 

 %10شركات اليت متلك لل
مال  أو أكثر من رأس

الشركة خالل اخلمس 
سنوات اليت تلي تاريخ 

  .انتهاء مهامهم
  .اعتمادا على النصوص القانونية من إعداد الباحث: املصدر
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ن أوجه التشابه واإلختالف بني البلدان من خالل اجلدول السابق، يتبين أن هناك العديد م
بالنسبة موضوع الدراسة فيما خيص جوانب تعيني وإاء مهام املراجع يف الشركات، حيث أنه 

القانون اليت يلزمها  املعنية بتعيني مراجع حسابات يف إطار املراجعة القانونية، فإن الشركات للشركات
واملؤسسات ذات  شركات ذات املسؤولية احملدودةالفة إىل يف اجلزائر هي شركات املسامهة باإلضا بذلك

واجلمعيات  ،2011مليون دج إبتداء من سنة  10، واليت يتجاوز رقم أعماهلا 2006منذ  الشخص الوحيد
 مراجعفإن الشركات امللزمة بتعيني  ،لكة املغربيةمأما بالنسبة للم .جتماعية والنقاباتوالتعاضديات اإل

شركات التوصية باألسهم، شركات التوصية البسيطة، شركات املسامهة، : حسابات أو أكثر هي
شركات التضامن والشركات ذات املسؤولية احملدودة إذا جتاوز رقم أعماهلا دون اعتبار الضرائب عند 

   .∗مليون دينار جزائري 450، أي حوايل مليون درهم 50اختتام السنة احملاسبية 
حسابات، ولكن  جعكل الشركات التجارية على تعيني مرا املشرعأجرب قد أما يف تونس، ف

  :ميكن أن تعفى بعض الشركات من ذلك ماعدا شركات املسامهة يف احلاالت التالية
  بعنوان السنة احملاسبية األوىل من نشاطها، - 
 املتعلقة مبجموع املوازنة ومبجموع اإليـرادات دون  ∗∗ من األرقام الدنيانيإثن علىأو إذا مل تتوفر  - 

  اعتبار األداءات ومبتوسط عدد العمال،
 من األرقـام  نيإثن على احلسابات مراقبعد تتوفر خالل السنتني األخريتني من وكالة تأو إذا مل  - 

 .الدنيا
ويف رأينا أنه من األمور اإلجيابية يف تونس واململكة املغربية، أن مجيع الشركات التجارية ملزمة 

حساباا، وحنن يف اجلزائر بإمكاننا أن نعمم إلزامية تعيني مراجع  بتعيني مراجع حسابات للتصديق على
، وميكن أن )شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة(حسابات على الشركات غري املعنية حاليا 

نعاملها بنفس اإلجراء اخلاص بالشركات ذات املسؤولية احملدودة بتحديد حد معني لرقم األعمال، ويف 
  .  بح ملزمة بتعيني مراجع للتصديق على حساباا السنويةحالة حتقيقه تص

هام موكلة لفئة ، ففي اجلزائر جند هذه املراجعةاملالقائم مبهام ومن بني أوجه اإلختالف كذلك 
، باإلضافة إىل فئة اخلرباء املسجلني يف جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات حمافظي احلسابات

                                                           
:  (le convertisseur universel de devises)عتماد يف حتويل العملة املغربية إىل الدينار اجلزائري على موقع مت اإل ∗

http://www.xe.com/ucc/fr/ ) وه رف املعتمدسعر الصو، )11/12/2011مت اإلطالع عليه يوم :  
 .دج 09دينار جزائري ومت تقريبه إىل  8,92141= درهم مغريب  01
عشر : متوسط عدد العمال ،دت ثالمثائة ألف: داءاتجمموع اإليرادات دون اعتبار اآل ،دتمائة ألف : جمموع املوازنة:  نيا هياألرقام الد ∗∗

 .عمال
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بينما يف  ل املصف الوطين للخرباء احملاسبني وفق القانون اجلديد املنظم للمهنة،املسجلني جبدو احملاسبني
، ني جبدول هيئة اخلرباء احملاسبنياململكة املغربية فإن هذه املهام موكلة فقط للخرباء احملاسبني واملسجل

   .حسابات الشركاتجعة والذين هم وحدهم املؤهلني ملمارسة مهام مرا
مني فئة اخلرباء احملاسبني املرسهمة مراجعة احلسابات موكلة بصفة رئيسية لفإن م ،يف تونس أما

مني جبدول جممع فئة املختصني يف احملاسبة وهم املرسبصفة استثنائية لجبدول هيئة اخلرباء احملاسبني، و
لذي احلسابات ا جعفصل املشرع التونسي يف صفة مراوقد . احملاسبني يف قائمة املختصني يف احملاسبة

 إثنني من األرقام الدنيا على ينبغي تعيينه، حيث جيب تعيينه من بني اخلرباء احملاسبني إذا توفرت الشركة
 )مليون دت 2( ومبجموع اإليرادات دون اعتبار األداءات) مليون دت 1.5(املتعلقة مبجموع املوازنة 

فهي حرة يف تعيني  ،األرقام هذهإثنني من وإذا مل تتوفر الشركة على . )30( ومبتوسط عدد العمال
أما يف مؤسسات . حسابات سواء من بني اخلرباء احملاسبني أو من بني املختصني يف احملاسبة جعمرا

  .اخلرباء احملاسبنيمن ن فقط يعيجيب أن سابات احل جعمرا ، فإنمهما كان حجمهاو التوظيف اجلماعي
سنوية للشركات واهليآت، فإن اجلزائر وعلى الرغم من أمهية مهمة التصديق على احلسابات ال

خولت هذه املهمة بصفة رئيسية لفئة حمافظي احلسابات الذين ليس لدى معظمهم أي تكوين متخصص 
وميارسون املهنة مبجرد احلصول على اإلعتماد الذي كان مينحه املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي 

ون ألي امتحان مقارنة باخلرباء احملاسبني، ويعترب هذا من أوجه احلسابات واحملاسبني املعتمدين، وال خيضع
القصور يف املهنة مقارنة مبا هو معمول به يف اململكة املغربية، حيث اخلبري احملاسب هو املؤهل الوحيد 

لك للقيام مبهام املراجعة القانونية والتعاقدية، ومقارنة بتونس أين مهام املراجعة القانونية والتعاقدية كذ
  . موكلة بصفة رئيسية للخرباء احملاسبني، وبصفة استثنائية ويف حاالت قليلة جدا لفئة املختصني يف احملاسبة

، فإنه يف احلسابات يف شركة مراجعتتالية اليت ميكن أن يقوم ا املأما فيما خيص عدد الوكاالت 
بينما يف اململكة  .كالتني فقطاجلزائر حتدد الوكالة بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أي و

ومل ينص القانون صراحة على عدد  ،سنواتبثالث احلسابات حمددة  جعفإن وكالة مرا ،املغربية
 )أي عند تأسيس الشركة( احلسابات األولني جعي، أما مراالوكاالت املتتالية اليت ميكن أن يقوم ا

نني إما مبوجب النظام األساسي أو مبوجب عقد منفاملعيع وقَّصل يشكل جزءا من النظام األساسي وم
  . وفق نفس الشروط، فإن وكالتهم ال جيب أن تتعدى سنة مالية واحدة

  :فقد فصل املشرع يف ذلك كما يلي ،لكن يف تونس
إذا كانت الشركة ال تتوفر على إثنني من األرقام الدنيا املذكورة أعاله، فإن الوكالة حمددة بثالث  - 

  .ديد دون حدودسنوات قابلة للتج
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أي ملزمة بتعيني مراقب حسابات من بـني   ،إذا كانت الشركة تتوفر على إثنني من األرقام الدنيا - 
اخلرباء احملاسبني، فإن املشرز كذلك بني حالتنيع مي: 

إذا كان اخلبري احملاسب شخصا طبيعيا، فإن عدد الوكاالت املتتالية ال ميكن أن يتجاوز  ×
 ؛لى األكثرسنوات ع تسعأي  ،ثالثة

احلسابات شركة خربة حماسبية، فإن عدد الوكاالت املتتالية ال ميكن أن  جعإذا كان مرا ×
خرباء حماسبني  ةرط أن تضم الشركة على األقل ثالثوكاالت متتالية بش مخسيتجاوز 

احلسابات وفريق العمل  جعةمني جبدول هيئة اخلرباء احملاسبني وتغيري املسؤول عن مرامرس
 .له على األقل مرة كل ثالث وكاالتالتابع 

ويف رأينا، أن عدد الوكاالت املعمول به يف اجلزائر واحملدد بوكالة واحدة مدا ثالث سنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة، يعترب من األمور اإلجيابية اليت نشجع على احلفاظ عليها ألا حتافظ على 

تونس واململكة املغربية، خاصة وأنه بعد الوكالة الثانية ال استقاللية املراجع مقارنة مبا هو موجود يف 
  . ميكن للمراجع القيام مبهام املراجعة يف الشركة إال بعد مرور ثالث سنوات من انتهاء مهامه

وفيما خيص احلاالت اليت جيب فيها تعيني أكثر من مراجع حسابات، فإن املشرع اجلزائري أجرب 
العلين والشركات  االدخارة على ذلك، وقد أمهل الشركات اليت تلجأ إىل فقط البنوك واملؤسسات املالي

اليت تقوم بإعداد قوائم مالية جممعة مثلما هو معمول به يف تونس واململكة املغربية، حيث أن هذه األنواع 
  .من الشركات تعترب ذات أمهية كبرية اقتصاديا، ومن األفضل أن توكل مهمة مراقبتها ألكثر من مراجع

كما تتفق الدول الثالث فيما خيص طريقة تعيني مراجع احلسابات يف شركات األموال بصفة 
فإنه يتم تعيني  01-10عامة وهي اجلمعية العامة للمسامهني، إال أنه يف اجلزائر وبعد صدور القانون 

يف اجلمعية  صاحب أحسن عرض سواء من حيث الكفاءة أو من حيث التكاليفمراجع احلسابات 
، غري أنه ال جملس اإلدارة أو املكتب املسير أو املسير أو اهليئة املؤهلةعامة على أساس دفتر شروط يعده ال

  .ينطبق هذا اإلجراء يف حالة تعيني املراجع يف اجلمعية العامة التأسيسية
مراجع احلسابات يف اجلمعية  وتتفق الدول الثالث موضوع الدراسة على أنه يف حالة عدم تعيني

العامة، فإنه يتم اللجوء إىل احملكمة لتعيينه، ولكن اإلختالف يكمن يف من يقدم الطلب للمحكمة، حيث 
من كل معين بذلك أو من  أنه يف اجلزائر يقدم الطلب إما من طرف جملس اإلدارة أو جملس املديرين أو

، أما يف أ علنيا لالدخاركلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يف الشركات اليت تلجاملسلطة الطرف 
تونس فقد أعطى املشرع الفرصة لكل من يهمه األمر يف تقدمي الطلب للمحكمة لتعيني مراجع 

بينما يف اململكة املغربية، فقد اقتصر هذا احلق على املسامهني فقط دون غريهم، غري أنه يف . احلسابات
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محكمة من طرف شريك أو أكثر ميلكون شترط أن يقدم الطلب للذات املسؤولية احملدودة يالشركات 
  .من رأس مال الشركة %25 على األقل

جملس  من طرف يف مؤسسات التوظيف اجلماعيكما أنه يف تونس يعين مراجع احلسابات 
حسب احلالة، يف حني أن هذا النوع من تصرف الجملس إدارة أو دارة أو هيئة اإلدارة اجلماعية اإل

مثل شركات املسامهة، أي ال ميكن لألجهزة اإلدارية أن تقوم بتعيني  املؤسسات يف اجلزائر يعامل
  .املراجع، بل اجلمعية العامة هي اليت تقوم بتعيينه

حيث أنه يف احلالة العامة ميكن أن تنهى وتتفق الدول الثالث فيما خيص إاء مهام املراجع، 
يقدم  طلببناء على ، أو عن طريق احملكمة لثالثةلسنة  املالية البعد اجتماع اجلمعية العامة العادية  مهامه

 رأس مال الشركة أو %10 أكثر ميثلون على األقل من مساهم أو جملس املديرين أو من جملس اإلدارة أو
يف تونس، باإلضافة إىل النيابة العامة وهيئة السوق املالية  %15يف اجلزائر واململكة املغربية و اجلمعية العامة
ت املسامهة العامة يف تونس، ويشترط هنا أن يكون هناك سببا مشروعا إلاء مهامه وهذا بالنسبة لشركا

  . ضمانا الستقالله وحقوقه وعدم ممارسة أي ضغط عليه من أي طرف كان
نوا كمراجعي حسابات يف تتفق الدول الثالث من ناحية األشخاص الذين ال ميكن أن يعيكما 

تهم أثناء قيامهم باملهمة وتأديتها بكل موضوعية وحيادية، ويتمثل وذلك ضمانا الستقاللي ،الشركة
هؤالء يف القائمني باإلدارة وأعضاء جملس املديرين وجملس املراقبة وأزواجهم وأصهارهم وأقارم، ونفس 

إذا كانت هذه الشركة نفسها متلك  مال الشركة أو رأس %10 متلك اليتاألشخاص بالنسبة للشركات 
 مراجعالذين منحتهم الشركة أجرة حبكم وظائف غري وظيفة ، أو هذه الشركات رأس مال 10%

 مخسجملس املديرين يف أجل  أعضاء يف جملس املراقبة أو الذين كانوا قائمني باإلدارة أو أو حسابات
وختتلف اململكة املغربية مع اجلزائر وتونس يف درجة القرابة . نوات ابتداء من تاريخ إاء وظائفهمس
النسبة للقائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين وجملس املراقبة، حيث حددها املشرع بالدرجة الثانية، ب

يف حني أنه يف اجلزائر وتونس ذهب املشرع إىل غاية الدرجة الرابعة، وكل هذا حرصا على ضمان 
  .هااستقالل املراجع، ويعترب هذا من األمور اإلجيابية اليت نشجع على احلفاظ علي

ومبا أننا نتكلم على استقالل املراجع، فإننا نشري إىل أن اجلزائر تتفق مع تونس واململكة املغربية 
كل نشاط جتاري بصفة تاجر السيما فيما خيص بعض املهام اليت تتناىف مع مهنة املراجعة واملتمثلة يف 

صلة خضوع قانوين كل وظيفة مأجورة تقتضي قيام ، وكيل مكلف باملعامالت على شكل وسيط أو
مجع مهام تعاقدية والتصديق ، وان احملاسبة بصفة تعاقدية ومكملةماعدا مهام التعليم والبحث يف ميد

  .اهليئة القانوين على احلسابات يف نفس املؤسسة أو
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وميكن القول أن املشرع اجلزائري تناول حاالت التنايف اخلاصة مبهنة املراجعة بكل تفصيل ويف 
أين أضاف  01-10ا هو موجود يف تونس واململكة املغربية، خاصة مع صدور القانون مستوى أعلى مم

كل عهدة إدارية أو العضوية املشرع بعض احلاالت أو األنشطة اليت مل ينص عليها من قبل واملتمثلة يف 
للمجالس  كل عهدة انتخابية يف اهليئة التنفيذيةو ل عهدة برملانيةاملؤسسات التجارية، كيف جملس مراقبة 

  .، وهذا باإلضافة إىل احلاالت اليت كانت موجودة من قبلاحمللية املنتخبة
  الدراسة املقارنة ألتعاب املراجع. 7-1-5

نا يف الباب األول لعناصر التنظيم املهين للمراجعة وبالضبط األتعاب اليت يتلقاها ناولمن خالل ت
بلغ هذه األتعاب جيب أن يكون مناسبا للجهد املبذول املراجع مقابل قيامه مبهمة مراجعة، تبين لنا أن م

، وال جيب أن يكون يف شكل وعدد املوظفني املشاركني يف املهمة والوقت املستغرق للقيام باملهمة
  . امتيازات أو يف شكل أتعاب شرطية، وتعترب هذه األخرية خمالفة للقوانني وآداب املهنة

 ،عاب املراجع يف كل من اجلزائر وتونس واململكة املغربيةيف الباب الثاين ألت دراستناومن خالل 
نلخصها يف  بني الدول الثالث اختالف يف حساب مبلغ األتعابأوجه تشابه وأوجه تبين لنا أن هناك 

  .اجلدول املوايل
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  .يةاملغرباململكة واجلزائر وتونس  بني ملراجعألتعاب امقارنة ): 5- 7(اجلدول رقم 
  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  

  التفاوض  سلم أتعاب  سلم أتعاب  كيفية احلساب
معايري حساب 

  األتعاب
اموع اخلام للميزانية  -

السنوية خارج إعادة تقييم 
نواتج +  االستثمارات

االستغالل ماعدا حسابات 
 ، حتويل التكاليف

عدد الساعات الضروري  -
  املقدر ألداء املهمة، 

احملدد بـ تكلفة الساعة  -
  .دج  500

  جمموع املوازنة اخلام، -
 جمموع النواتج، -
 .جمموع العاملني -
  

  التفاوض

احلد األدىن 
  لألتعاب

جمموع احلدود الدنيا بالنسبة   دج خارج الرسم  40.000
  دت 1.250= لكل مقياس 

  ∗دج 62.500يساوي تقريبا 

  غري موجود

احلد األقصى 
  لألتعاب

دج خارج  2.250.000
  .مالرس

  غري موجود  غري موجود

طريقة دفع 
األتعاب عن 
  .املهمة العادية

  عند بداية األعمال، 30%
بعد تقدمي التقرير  20%

  املتعلق باألعمال األولية، 
  تقدمي التقرير النهائي، 30%
بعد اجتماع اجلمعية  20%

  .العامة العادية

  عند بداية األعمال، 20%
بعد انتهاء باألعمال  30%

  األولية،
  عند انتهاء األعمال، 30%
شهر على األكثر بعد  20%

  .تسليم التقارير

  التفاوض

  .اعتمادا على النصوص القانونية من إعداد الباحث: املصدر
أتعاب املراجع على تعتمدان يف حساب اجلزائر وتونس من خالل اجلدول أعاله، يتضح أن 

يتكون هذا السلم من عدة شرائح مع ث أساس سلم أتعاب صادر عن السلطات التنفيذية يف البلد، حي
                                                           

:  (le convertisseur universel de devises)عتماد يف حتويل العملة التونسية إىل الدينار اجلزائري على موقع مت اإل ∗
/ucc/fr/http://www.xe.com ) ووسعر الصرف املعتمد ه، )11/12/2011مت اإلطالع عليه يوم :  

 .دج 50ار جزائري ومت تقريبه إىل دين 50,4534= دينار تونسي  01

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.xe.com
http://www.pdffactory.com


  

 
334 

، كما حيدد النص القانوين يف كال البلدين طريقة دفع الشركات املراقَبة دىن ألتعاب املراجعحد أوضع 
   .ألتعاب املراجع وفق نسب معينة تتماشى مع التقدم يف املهمة واحملطات الرئيسية يف املهمة

تعاب هو احلد األقصى لألتعاب الذي وضعه لكن ما ال تتفق فيه تونس واجلزائر يف سلم األ
املشرع اجلزائري، ويعترب من بني أوجه القصور اليت تترك مراجعي احلسابات يف حالة الشركات الكبرية 
يلجؤون للتحايل كي ال يتجاوزوا ذلك احلد األقصى من خالل ختفيض عدد االختبارات واالعتماد على 

وبالتايل عدم بذل العناية املهنية الالزمة مما يؤثر  دد التدخالت،عينات قد تكون غري ممثلة أو ختفيض ع
  .على جودة األعمال املقدمة

ومن أوجه اإلختالف املالحظة بني اجلزائر وتونس هو يف املعايري املستخدمة يف حساب األتعاب 
جمموع  ام،جمموع املوازنة اخل: اليت يتقاضاها املراجع، حيث يعتمد يف تونس على ثالثة معايري وهي

، مث حيسب مبلغ األتعاب اجلزئية بالنسبة لكل معيار، ويساوي املبلغ اإلمجايل جمموع العاملنيو النواتج
لألتعاب جمموع األتعاب اجلزئية، ويتم ذلك دون حتديد لعدد ساعات العمل املقدرة لتدخالت املراجع 

ملراجع يف اجلزائر يأخذ بعني االعتبار يف حني أن حساب أتعاب اواالجتهادات الالزمة للقيام باملهمة، 
االجتهادات العادية املقيمة على أساس عدد ساعات العمل تبعا موع امليزانية وجمموع النواتج، وهو 

  . مأخوذ عن التجربة األوربية
ترك تاجلزائر وتونس يف هذا الصدد، حيث  فإا ختتلف مع ،لمملكة املغربيةبالنسبة لأما  

، ويعترب من األسباب اليت أدت التفاوض مع املؤسسة املراقَبة لإلتفاق على مبلغ األتعاب مراجع حريةلل
حول املهنة يف اململكة املغربية، وهو ما يكون  2002إىل حتطيم األسعار حسب تقرير البنك العاملي سنة 

  .جلزائرعلى حساب جودة األعمال املقدمة من طرف املراجع، وهو ما ال نشجع على العمل به يف ا
ويف رأينا أن التجربة اجلزائرية مهمة يف هذا اال، حيث أن الطريقة املتبعة يف حساب األتعاب 

اليت  (les diligences normales)جترب املراجع على وضع برنامج عمل يصف االجتهادات العادية 
  .سيبذهلا وعدد املتدخلني وأوقات تدخله مسبقا

ب املراجع ال ختتلف كثريا بني اجلزائر وتونس، حيث يتلقى كما يالحظ أن طريقة تسديد أتعا
باملائة كدفعة ثانية، لكن يف تونس جند  20باملائة من املبلغ اإلمجايل كدفعة أولية مث  30املراجع يف اجلزائر 

العكس، بينما يف اململكة املغربية فيترك ذلك حسب ما يتفق عليه املراجع مع املؤسسة حمل املراجعة وال 
  . نص أي قانون عن طريقة دفع أتعابهي

ويف رأينا أن ما هو معمول به يف اجلزائر يعترب إجيابيا ألنه يضمن حقوق املراجع يف احلصول على 
كل أتعابه، وبالتايل ضمان السيولة الالزمة لتسيري مكتبه واالستمرار يف املهام املوكلة له دون أي 

  .صعوبات مالية
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  املراجعسؤوليات قارنة ملالدراسة امل .7-1-6
من خالل دراستنا ملسؤوليات املراجع يف البلدان موضوع الدراسة، اتضح لنا أن املراجع أثناء 

سنقوم يف هذا مدنية، جزائية وانضباطية، و: ممارسته للمهنة تواجهه ثالثة أنواع من املسؤوليات وهي
باستخراج أوجه التشابه واالختالف ك ، وذلةالبلدان الثالث هلذه املسؤوليات بنياجلزء بإجراء مقارنة 

  :املوجودة، وحتقيقا لذلك ستشمل الدراسة يف هذا اجلزء احملاور التالية
  دراسة مقارنة للمسؤولية املدنية للمراجع؛ ×
  دراسة مقارنة للمسؤولية اجلزائية للمراجع؛ ×
  .دراسة مقارنة للمسؤولية االنضباطية للمراجع ×

  للمراجعولية املدنية لمسؤلقارنة الدراسة امل. 7-1-6-1
احلسابات سواء يف اجلزائر أو تونس أو اململكة املغربية ختضع لقواعد  ملراجعإن املسؤولية املدنية 

احلسابات تنطبق عليه نظرية  مراجعلتزامات والعقود، ويرجع ذلك إىل كون القانون املدين وقانون اإل
ملراقبة من أوكلت إليهم أو الشركاء ني كيل مأجور من طرف املسامهوالوكالة بصفته مهين حمترف و

احلسابات مسؤول سواء إزاء الشركة أو إزاء الغري عن األضرار  مراجعحيث أن  هم،اإلدارة نيابة عن
   .النامجة عن األخطاء والالمباالة اليت قد يرتكبها يف ممارسة وظيفته

اليت تقع على عاتق املراجع وفيما يلي جدول مقارن ألهم العناصر املتعلقة باملسؤولية املدنية 
  :مبناسبة ممارسته ملهامه يف البلدان الثالثة
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  .يةاملغرباململكة واجلزائر وتونس  بني لمراجعل دنيةمقارنة املسؤولية امل): 6- 7(اجلدول رقم 
  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  

شروط قيام 
  املسؤولية املدنية

  ،حدوث اخلطأ -
  ،وقوع الضرر -
جود عالقة سببية بني وو -

  .اخلطأ والضرر

  ،حدوث اخلطأ -
  ،وقوع الضرر -
جود عالقة سببية بني وو -

  .اخلطأ والضرر

  ،حدوث اخلطأ -
  ،وقوع الضرر -
جود عالقة سببية بني وو -

  .اخلطأ والضرر
يتحمل عليها املراجع   أخطاء املساعدين

  .املسؤولية املدنية
يتحمل عليها املراجع املسؤولية 

  .دنيةامل
يتحمل عليها املراجع 

  .املسؤولية املدنية
أخطاء املسيرين 
أو أعضاء جملس 

  اإلدارة

ال يتحملها املراجع إال يف 
حالة العلم ا وعدم كشفها 

للجمعية العامة أو لوكيل 
  .اجلمهورية

ال يتحملها املراجع إال يف حالة 
العلم ا وعدم كشفها 

للجمعية العامة أو لوكيل 
  .ةاجلمهوري

ال يتحملها املراجع إال يف 
حالة العلم ا وعدم كشفها 

للجمعية العامة أو لوكيل 
  .اجلمهورية

إكتتاب وثيقة 
تأمني لضمان 

  املسؤولية املدنية

موجودة مع عدم التجرمي يف 
  .حالة عدم اإلكتتاب

  
-  

على عدم يعاقب موجودة و
بالغرامة املالية من  اإلكتتاب
 10.000إىل  5.000
  درهم

نقضاء املسؤولية إ
  املدنية

سنة من يوم وقوع  15
  .الفعل الضار

سنوات ابتداء من تاريخ  03
  .الكشف عن الفعل الضار

سنوات من تاريخ  05
وقوع اخلطأ أو من تاريخ 

   .كشفه
  .اعتمادا على النصوص القانونية من إعداد الباحث: املصدر

روط قيام املسؤولية املدنية على أن شمن خالل اجلدول أعاله، نالحظ أن هناك اتفاق على 
  : هي املوجودة يف القانون العام وهي ةاحلسابات يف البلدان الثالث راجعم

  حدوث اخلطأ؛ - 
  وقوع الضرر؛ - 
  .جود عالقة سببية بني اخلطأ والضرروو - 

عن األخطاء اليت قد  ةدنيامل يةسؤوليتحمل املاحلسابات  مراجعأن وتتفق البلدان الثالثة على 
، يقوم ا بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته الشخصية راجعةلكون مهمة امل ويرجع ذلك ،هوساعديرتكبها م

سأل عنها إال إذا علم ا ومل يكشف رين أو أعضاء جملس اإلدارة فال يخطاء املسيوكذلك بالنسبة أل
ل فإن حتم ،خريةويف هذه احلالة األ. عنها للجمعية العامة أو لوكيل اجلمهورية إذا كان هلا طابع اجلرمية
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كما  .شترط فيها العلم باجلرائم وتعمد الكتمان وعدم الكشف عنهاي راجعاملاملسؤولية املدنية من طرف 
  .دون مسؤولية كل واحد من أعضائهااملراجعة أن املتفق عليه هو أنه ال حتول مسؤولية شركات 

احملاسبني اكتتاب وثيقة تأمني ن املشرع املغريب اشترط على اخلرباء ومن بني أوجه اإلختالف، أ
ف ضمن اجلرائم ويعاقب عليه بالغرامة املالية من كتتاب يصنلضمان املسؤولية املدنية، حيث أن عدم اإل

ولكن دج على التوايل،  90.000دج و 45.000أي ما يعادل تقريبا درهم،  10.000إىل  درهم 5.000
على وجوب اكتتاب حمافظ احلسابات عقد  )75(يف مادته  01-10بالنسبة للجزائر فقد نص القانون 

كتتاب مل تأمني لضمان مسؤوليته املدنية اليت من املمكن أن يتحملها أثناء ممارسته للمهنة، لكن عدم اإل
أما بالنسبة لتونس فلم يتطرق املشرع إىل وثيقة  .ف كجرمية ومل يتطرق القانون إىل هذه احلالةيصن

سواء يف القانون املتعلق بتنظيم مهنة اخلرباء احملاسبني أو يف للمراجع دنية التأمني لضمان املسؤولية امل
  .القانون املتعلق بتنظيم مهنة احملاسبني

احلسابات، ففي تونس  راجعهو يف انقضاء املسؤولية املدنية مل املالحظأما االختالف اآلخر 
أما يف اململكة املغربية فتنقضي  سنوات ابتداء من تاريخ الكشف عن الفعل الضار، ثالثتنقضي مبرور 

سنوات من تاريخ وقوع اخلطأ الناجم عنه الضرر أو من تاريخ كشفه يف حالة كتمانه، أما  مخسمبرور 
  .سنة من يوم وقوع الفعل الضار 15يف اجلزائر فإن دعوى التعويض تسقط بانقضاء 

ملكة املغربية متقاربة نوعا ما، تونس وامل املسؤولية املدنية للمراجع يف انقضاءأن مدة واملالحظ 
مرات ما هو معمول  ثالثومرات ما هو معمول به يف تونس  مخسلكن بالنسبة للجزائر فهي تساوي 

 دةاملن ألبه يف اململكة املغربية  عمولأن أحسن حالة هي ما هو محنن نرى و. به يف اململكة املغربية
حلالتني يف بداية حساا، أي تاريخ وقوع اخلطأ أو أن املشرع أخذ بعني اإلعتبار امقبولة ومتوسطة، و

   .تاريخ اكتشافه يف حالة كتمانه
  للمراجعلمسؤولية اجلزائية لقارنة الدراسة امل. 7-1-6-2

تلف املخالفات اليت قد يرتكبها نقوم بإعداد جدول جيمع خم ،ملقارنة املسؤولية اجلزائية للمراجع
عقوبتها السجن والغرامة املالية يف كل من اجلزائر  جزائية احلسابات ويترتب عنها مسؤولية مراجع

، وسنقوم يف اجلدول املوايل بتحويل الغرامات املالية يف تونس واململكة املغربية وتونس واململكة املغربية
   . كي يتسىن لنا املقارنة بعملة موحدة ∗إىل الدينار اجلزائري وفق أسعار الصرف املذكورة سابقا

  
  

                                                           
 .دج 09= درهم  01دج ،  50= دت  01 ∗
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  .يةاملغرباململكة واجلزائر وتونس  للمراجع بنيمقارنة املسؤولية اجلزائية ): 7- 7(قم اجلدول ر
  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  البلد

  العقوبة       
  املخالفة

  الغرامة املالية  السجن
  )دج(

الغرامة   السجن
  )دج( املالية

 الغرامة املالية  السجن
  )دج(

املمارسة بصفة غري 
 مراجع قانونية ملهنة

  .حسابات

يف حالة 
  :العود
 06من 
  شهرأ
  سنةإىل  

 500.000من 
إىل 

2.000.000   
ويف حالة 

  تضاعف: العود

   12.000  عامني
  من

  أشهر إىل 03
 سنوات 05

 9.000من 
إىل 

360.000  

املمارسة العمدية 
وقبول االحتفاظ 

 مراجعبوظائف 
حسابات بالرغم من 

 عدم املالءمة 

 06من 
  شهرأ
 سنةإىل  

 20.000ن م
دج إىل 

200.000  
 عدم التجرمي

  من شهر
 أشهر 06إىل 

 72.000من 
إىل 

360.000 

إعطاء أو تأييد وهو 
على علم معلومات 

كاذبة أو خاطئة 
تظهر بالتقارير 

املتعلقة بتخفيض أو 
رفع رأس مال 

لشركة أو التنازل ا
األولوية يف  حقعن 

  .االكتتاب

 06من 
أشهر إىل 

  سنتني

  من
 إىل 20.000 

500.000   

يف حالة 
التدليس 
تضاف 
عقوبة 

السجن من 
  سنة
 05إىل 

سنوات إىل 
 الغرامة
  .املالية

 6.000من 
إىل 

60.000   
-  -  

تعمد تقدمي معلومات 
كاذبة أو تأكيدها، 

أو عدم الكشف عن 
الوقائع اإلجرامية 

اليت علم ا لوكيل 
 اجلمهورية

  من سنة
  إىل

 سنوات 05

 20.000من
  500.000إىل 

  نةمن س
  إىل
05 

 سنوات

من 
60.000 

إىل 
250.000  

  من
أشهر  06 

 إىل سنتني

 90.000من 
إىل 

900.000  
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  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  البلد
  العقوبة       
  املخالفة

  الغرامة املالية  السجن
  )دج(

الغرامة   السجن
  )دج( املالية

 الغرامة املالية  السجن
  )دج(

عدم التبليغ عن 
الصعوبات االقتصادية 

  اليت متر ا املؤسسة
    

من شهر 
 03إىل 

  سنوات

من 
25.000 

إىل 
500.000   

-  -  

  إفشاء السر املهين
 شهر من
  06 إىل
  أشهر 

   500  من
   5.000   إىل

  6.000  هرأش 06
  من شهر

  أشهر 06إىل 

 10.800 من
إىل 

180.000   
عدم اكتتاب وثيقة 

التأمني املتعلقة 
  باملسؤولية املدنية

-  -  -  -  - 
 45.000من 
 90.000إىل 

أخطاء املساعدين 
  هلا طابع جزائياليت 

  ال يتحملها املراجع  ال يتحملها املراجع  ال يتحملها املراجع

  .)1-6(و )4-5(، )3-4(اجلداول عتمادا على ا من إعداد الباحث: املصدر
فإن املشرع يف كل البلدان  ،بقدر ما هي مهنة رقابية وذات مصلحة عامة املراجعةإن مهنة 

بعقوبات احلسابات يف خانة اجلرائم واليت يعاقب عليها  مراجعف بعض املخالفات اليت يرتكبها صن
على شيء فإنه يدل على أمهية هذه املهنة  وهذا إن دلّتتراوح بني السجن والغرامة املالية أو كالمها، 

إضفاء الثقة على القوائم املالية اليت تنشرها خمتلف  خالل منلالقتصاد والقيمة املضافة اليت تقدمها 
ا يعود بالفائدة على مستخدمي القوائم املالية وأصحاب مم ،احلساباتمراجع الشركات اخلاضعة لرقابة 

  .صفة عامةب قتصادواالاملصاحل 
جرمية يعاقب  مراجع حساباتاعترب املمارسة بصفة غري قانونية ملهنة  ةإن املشرع يف البلدان الثالث

سنة إىل  أشهر ستة يعاقب عليها بالسجن منيف اجلزائر  هعليها بالسجن والغرامة املالية، لكن املالحظ أن
سنوات، حيث أن احلد  مخس أشهر إىل ةثالث يف اململكة املغربية منأنه ، يف حني يف حالة العود فقط

فعقوبة السجن  ،يف تونس أما. لحد األقصى فالفرق كبري جدابالنسبة للكن نوعا ما، دىن متقارب األ
وهنا يطرح السؤال هل مجيع املخالفني يكونون يف نفس الوضع  ،حمددة بعامني وال يوجد جمال للعقوبة

 حيث أن ،ونفس املالحظة بنفس للغرامة املالية. ؟فةالرتكاب املخال تؤديالظروف والدوافع اليت و
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د أدىن وحد أقصى، لكن بالنسبة لتونس فالغرامة اعتمد غرامات حباجلزائر واململكة املغربية  املشرع يف
وهي ضعيفة جدا مقارنة باململكة  جلميع املرتكبني للمخالفةدج  12.000وهو املالية حمددة مببلغ موحد 

  .مرة ما هو معمول به يف تونس 30دج، أي  360.000حدها األقصى إىل  املغربية حيث تصل يف
، فإن هذه املخالفة )01-10القانون (ولكن يف اجلزائر وبصدور القانون اجلديد املنظم للمهنة 

اعتربها املشرع من أكرب اجلرائم وعقوبتها من حيث الغرامة املالية حدها األدىن يقدر بنصف مليون دج، 
حلد األقصى املعمول به يف اململكة املغربية، ويصل حدها األقصى إىل مليوين دج وهو يفوق وهو يفوق ا

مخس مرات ونصف ما هو معمول به يف اململكة املغربية، ويف حالة العود تضاعف الغرامة املالية إضافة 
 اجلزائر وقد يفسر ذلك بالفوضى اليت عرفتها املهنة يف. إىل السجن من ستة أشهر إىل مخس سنوات

خالل العشرية األخرية، حيث ختلى املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات عن املهام 
املنوطة به من تنظيم للمهنة والرقابة على اجلودة وإعداد اجلدول اخلاص باملهنيني املمارسني بصفة شرعية 

سلبية على املؤسسات وعلى املهنة للمهنة، وحماربة املمارسة غري الشرعية وما ينجر عنها من آثار 
واالقتصاد بصفة عامة، وبذلك حاول القانون اجلديد حماربة املمارسة غري الشرعية بفرض عقوبات كبرية 

  .قد يكون هلا األثر اإلجيايب يف ردع املمارسني غري الشرعيني للمهنة
سابات بالرغم من احل مراجعأما املالحظ بالنسبة للممارسة العمدية وقبول االحتفاظ بوظائف 

جرمية  ااجلزائر واململكة املغربية اعتربهاملشرع يف كل من ، فإن )التنايفحاالت ( عدم املالءمة القانونية
، ولكن عقوبة أقصى اأدىن وحد اعني حدكال املشرهلا وعقوبتها بالسجن والغرامة املالية وقد وضع 

جلزائر، وبالنسبة للغرامة املالية يف حدها األدىن السجن يف اململكة املغربية ضعف ما هو معمول به يف ا
بينما املشرع تعادل تقريبا أربع مرات ما هو معمول به يف اجلزائر ويف حدها األقصى تقارب الضعف، 

يصنف هذه املخالفة ضمن اجلرائم، وإمنا اعترب التعيني باطال وملغى فقط، وحسب ما جاء التونسي فلم 
أن عدم التجرمي ال يعفيه من التبعات التأديبية ألن  1ات التجارية التونسيةيف التعليق على جملة الشرك

  .واجب احلياد والرتاهة واإلبتعاد عما يثري الشبهات هو التزام أخالقي وواجب مهين قبل كل شيء
علومات كاذبة أو خاطئة تظهر بالتقارير املتعلقة بتخفيض أو املراجع ملأما خمالفة إعطاء أو تأييد 

، فلم بذلكوهو على علم  كتتابأس املال االجتماعي للشركة أو التنازل عن حق األولوية يف اإلرفع ر
أما املشرع . وإمنا صنفها ضمن خمالفة تقدمي معلومات كاذبة أو تأكيدها يتطرق هلا املشرع املغريب

هلا عقوبة السجن والغرامة املالية حبد أدىن وحد أقصى، أما املشرع ا اجلزائري فسنهلا  لتونسي فسن

                                                           
 .791مركز الدراسات القانونية والقضائية، مصدر سابق، ص  1
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عقوبة الغرامة املالية، ولكن إذا كانت عن طريق التدليس فأضاف هلا عقوبة السجن من سنة إىل مخس 
  .  ما هو معمول به يف اجلزائريعادل مرتني ونصف سنوات، واحلد األقصى 

شف تقدمي معلومات كاذبة أو تأكيدها، أو عدم الك املراجعوفيما خيص املخالفة املتعلقة بتعمد 
هلا عقوبة الغرامة  سن ةاجلمهورية، فاملشرع يف البلدان الثالث عن الوقائع اإلجرامية اليت علم ا إىل وكيل

املالية والسجن حبد أدىن وحد أقصى، ففي تونس واجلزائر عقوبة السجن نفسها من سنة إىل مخس 
غرامة املالية تفوق بكثري ما هو ، والسنوات، بينما يف اململكة املغربية فتتراوح بني ستة أشهر وسنتني

  .معمول به يف تونس واجلزائر
كما انفرد املشرع التونسي فيما خيص املخالفة اخلاصة بعدم التبليغ عن الصعوبات االقتصادية 
اليت قد متر ا املؤسسة اليت يراقبها وهو على علم بذلك، وقد خصص هلا عقوبة بالسجن من شهر إىل 

دج، وقد يفسر هذا اال الذي أعطاه املشرع  500.000إىل  25.000املالية من ثالث سنوات وبالغرامة 
غ عنها املراجع أو مبدى أمهية املؤسسة اليت تعاين من مبدى خطورة الصعوبات االقتصادية اليت مل يبلِّ

  . قتصاديةاال الصعوبات
ملغربية بنفس عقوبة السجن من ب عليها يف اجلزائر واململكة افيعاقَ ،أما جرمية إفشاء السر املهين

ولكن بالنسبة للمملكة املغربية فالغرامة املالية  ،شهر إىل ستة أشهر والغرامة املالية حبد أدىن وحد أقصى
مرة ما هو معمول به يف  21مقارنة مبا هو معمول به يف اجلزائر، حيث تعادل أكثر من  كبرية نوعا ما

أما يف تونس فعقوبة إفشاء السر املهين حدد هلا . ها األقصىمرة يف حد 36واجلزائر يف حدها األدىن 
املشرع عقوبة السجن بستة أشهر، أي أخذ فقط باحلد األقصى املعمول به يف اجلزائر واململكة املغربية، 

جسامة وقيمة درجة حيث مل يراع املشرع التونسي ، جد 6.000 ـباإلضافة إىل غرامة مالية تقدر ب
  . احلسابات وتدخل يف إطار أسرار الشركة راجعيبوح ا ماملعلومات اليت قد 

ونشري إىل أن جرمية إفشاء السر املهين عاجلها املشرع يف الدول الثالث مبوجب القانون اجلنائي، 
وميكن أن يكون هلذه حيث عامل هذه اجلرمية بصفة مشتركة جلميع املهن وال ختص املراجع لوحده، 

 واملراجع يتعامل ،مهنة املراجعة تقوم بصفة أساسية على الثقة حية االقتصادية ألناجلرمية أثرا كبريا من النا
   .يف ظل املنافسة حيث للمعلومة أمهية كبريةتنشط فيها مع مؤسسات اقتصادية 

ا املشر هي عدم اكتتاب وثيقة  ،ع يف اململكة املغربية واعتربها جرميةأما املخالفة اليت انفرد
رأينا أن ويف  .جد 90.000و 45.000هلا غرامة مالية تتراوح بني  باملسؤولية املدنية وسن التأمني املتعلقة

كتتاب يف وثيقة تأمني متعلقة باملسؤولية املدنية هي يف مصلحة املراجع أكثر من أي طرف آخر، وهي اال
سؤولية املدنية ، ولكن عدم التأمني يعين أن املراجع سيتحمل امللشركات التأمنيللمسؤولية  نقلتعترب 

   .ميكن اعتبار عدم االكتتاب جرميةال لوحده، وبذلك 
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احلسابات يف حالة املخالفات ذات الطابع  مراجع وتتفق الدول الثالث موضوع الدراسة على أن
، وإمنا كل شخص يتحمل املسؤولية اجلنائي اليت يرتكبها مساعدوه ال يتحمل عنهم املسؤولية اجلزائية

  .ل الذي قام به عكس ما جنده يف املسؤولية املدنيةالشخصية عن العم
اجلزائر وتونس واململكة  بنياحلسابات  راجعلمسؤولية اجلزائية ملة املقارنة لدراسالمن خالل 

يف البلدان  -أي يف خانة اجلرائم –أن العديد من املخالفات كان هلا نفس التصنيف  نالحظ ،املغربية
جدا، ففي حاالت حينما تكون  اة هلا فيها اختالف ويف بعض احلاالت كبري، لكن العقوبات املقابلةالثالث

كما يالحظ أن املشرع . فإنه يف البلد اآلخر العقوبة تكون شديدة والعكس ،العقوبة خفيفة يف بلد
العقوبات املسلطة على  التونسي اعتمد يف بعض احلاالت العقوبة دون حد أدىن وحد أقصى على خالف

   .فكلها ذات حد أدىن وحد أقصى زائر واململكة املغربيةاجل املراجع يف
ويف رأينا أن ما جاء به املشرع اجلزائري يف جمال املسؤولية اجلزائية اليت تقع على عاتق املراجع 
هو يف املستوى املقبول مقارنة مبا هو معمول به يف تونس واململكة املغربية، خاصة من ناحية املخالفات 

املراجع واليت كان هلا نفس التصنيف يف البلدان الثالثة أي يف خانة اجلرائم، على الرغم  اليت قد يرتكبها
  .من االختالف يف العقوبات املسلطة على تلك املخالفات

  للمراجعنضباطية اإللمسؤولية لقارنة الدراسة امل .7-1-6-3
وتونس واململكة  من خالل دراستنا يف الباب الثاين ملسؤوليات املراجع يف كل من اجلزائر

تترتب عليه مسؤولية انضباطية جتاه اهليئة اليت  الثالثة احلسابات يف البلدان املغربية، يتبين لنا أن مراجع
ينطوي حتت لوائها عن كل خمالفة للقواعد املهنية أو تقصري أو اون أو خمالفة نظامها الداخلي أو خمالفة 

غري مالئم يتعارض مع نزاهة وأمانة وشرف املهنة، كما أن ، وحىت أي سلوك دستور آداب وسلوك املهنة
ت الساهرة على تنظيم املهنة تضع دائرة تأديبية تعمل على دراسة املخالفات وتسليط العقوبات آمجيع اهلي
   .وتسهر على تنفيذهاعلى املخالفني التأديبية 

تب عليها مسؤولية احلسابات ميكن أن يتر مراجعواملخالفات اليت يرتكبها  ونشري إىل أن
 .نضباطيةيترتب عليها مسؤولية مدنية وجزائية إضافة إىل املسؤولية اال كما ميكن أنانضباطية فقط، 

وفيما يلي جدول مقارن يوضح لنا العقوبات التأديبية املسلطة على مراجع احلسابات يف البلدان الثالثة 
  : موضوع الدراسة
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  .يةاملغرباململكة واجلزائر وتونس  بني لمراجعل اإلنضباطيةلية مقارنة املسؤو): 8- 7(اجلدول رقم 
  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  

العقوبات املسلطة 
على األعضاء 

  الطبيعيني

  اإلنذار -
  التوبيخ -
ال التوقيف املؤقت لفترة -
  أشهر 06تجاوز ت

  الشطب النهائي -
  

  اإلنذار -
  التوبيخ -
التوقيف املؤقت لفترة  -
ح بني سنة ومخس تراوت

إذا كان خبري  سنوات
  .حماسب

ال التوقيف املؤقت لفترة  -
سنتني إذا كان تجاوز ت

  .خمتص يف احملاسبة
  الشطب النهائي  -
الفصل من قائمة  -

  .املختصني يف احملاسبة

  اإلنذار -
  التوبيخ -
ال التوقيف املؤقت لفترة  -
  .أشهر 06تجاوز ت

  الشطب النهائي -
ممارسة  عدم القدرة على -

الوظائف االنتخابية داخل هيئة 
 10اخلرباء احملاسبني ملدة 

  .سنوات

العقوبات املسلطة 
على شركات 

  املراجعة

نفس العقوبات املطبقة 
  .على األشخاص الطبيعيني

نفس العقوبات املطبقة على 
  .األشخاص الطبيعيني

  نفس العقوبات -
اإلنذار والتوبيخ قد يكون  -

راوح بني معها غرامة مالية تت
 100.000ودرهم  10.000

  درهم
  .اعتمادا على النصوص القانونية من إعداد الباحث: املصدر

العقوبات تتفق على أن الثالث حمل الدراسة  دولالمن خالل اجلدول أعاله، يتضح لنا أن 
لتوقيف حيث تبدأ من اإلنذار مث التوبيخ مث ا ،التأديبية هلا طابع تصاعدي حسب درجة خطورة املخالفة

حيث يف  ،ختالف يكمن يف التوقيف املؤقتلكن اال. تنتهي بالشطب النهائي من ممارسة املهنةواملؤقت 
 احماسب اإذا كان خبري: أشهر، أما يف تونس فهناك حالتني ستةكل من اجلزائر واململكة املغربية ال يتجاوز 

صني يف احملاسبة فتوقيفه ال يتجاوز فتوقيفه يتراوح بني سنة ومخس سنوات، أما إذا كان من بني املخت
يف جدول جممع احملاسبني فقبل عقوبة الفصل  كما أن املختص يف احملاسبة وباعتباره مسجال ،سنتني

 ،النهائي من جدول امع قد يعاقب بالفصل من قائمة املختصني يف احملاسبة، أي ال يفصل من اجلدول
  .حسابات جعق له ممارسة مهنة مراوبالتايل يبقى ميارس مهنة حماسب عادي وال حي
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إضافة إىل العقوبات التأديبية  يعاقب اخلبري احملاسب املخالف ،كما أنه يف اململكة املغربية
 ةعشربعدم القدرة على ممارسة الوظائف االنتخابية داخل هيئة اخلرباء احملاسبني ملدة  املذكورة سابقا

إن عقوبة اإلنذار والتوبيخ قد يكون معها غرامة مالية وفيما خيص شركات اخلربة احملاسبية، ف .سنوات
توضع يف دج على التوايل،  900.000و 90.000أي ما يعادل  ،درهم 100.000و 10.000تتراوح بني 

، اجلزائرصندوق األنشطة االحتياطية التابع هليئة اخلرباء احملاسبني، وهذا ما ال يوجد يف كل من تونس و
لتستعمل هذه الغرامات يف متويل املشاريع ذات الطابع  أخذ بهمهنة يف اجلزائر أن تللهيئة املنظمة للوميكن 

  .االجتماعي لصاحل أعضاء اهليئة
يتبين لنا أن ما هو معمول به يف اجلزائر فيما خيص املسؤولية املدنية  ما سبق،من خالل 

سواء من ناحية  ملكة املغربيةيف نفس املستوى مع ما هو معمول به يف تونس واملتقريبا نضباطية هو واإل
، أما فيما خيص املسؤولية اجلزائية فنرى أن هناك العديد من أوجه املخالفات أو من ناحية العقوبات

ة على الرغم من التشابه الكبري ختالف فيما خيص العقوبات املسلطة على املراجع بني البلدان الثالثاال
، ولكن يبقى ما هو معمول به يف جع واملصنفة يف خانة اجلرائمفيما خيص املخالفات اليت قد يرتكبها املرا

  .يف املستوى املقبول مقارنة بتونس واململكة املغربيةاجلزائر 
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  الدراسة املقارنة للهيآت املهنية املشرفة على تنظيم مهنة املراجعة .7-2
راجعة يف كل من اجلزائر وتونس للهيآت املنظمة ملهنة امليف الباب الثاين من خالل دراستنا 

أن الدول الثالث تتفق على أمهية وجود هيئة ترعى شؤون املهنة وتشرف على  الحظناواململكة املغربية، 
تنظيمها وتتوىل مسؤولية تطويرها، كما تتفق يف أن نشأة اهليآت املشرفة على تنظيم املهنة جاءت 

تفق الدول الثالث يف كما ت .يسيا للترخيص مبمارسة املهنةبنصوص قانونية واإلنتماء إليها يعترب شرطا رئ
  :يفبشكل رئيسي واملتمثلة  ،املهام اليت تقوم ا هذه اهليآت

  ؛السري العادي للمهنةالسهر على  - 
  ؛لتزامات اخلاصة باملهنةالعمل على فرض احترام القواعد واال - 
 .الدفاع على شرف واستقالل املهنة - 

ثالث هو عكس ما جنده على سبيل املثال يف الواليات املتحدة إن ما تتفق عليه الدول ال
األمريكية، حيث ال يوجد أي قانون ينص على إنشاء املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني وأن 

   .1العضوية يف املعهد ال تعترب شرطا للترخيص مبزاولة املهنة
املهنة يف الدول الثالث موضوع  وفيما يلي جدول مقارن يوضح لنا اهليآت املشرفة على تنظيم

  :الدراسة واهلياكل املنبثقة عنها

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، متاح على م1981 شروع تطوير مهنة احملاسبة واملراجعة يف اململكة العربية السعودية، تقرير املرحلة األوىلعبد العزيز بن راشد إبراهيم الراشد، م 1

 arabia1.aspx-saudi-account-audit-mentdevelop-rashed.com.sa/ar/05-http://www.al :املوقع اإللكتروين

  .)28/09/2011مت اإلطالع عليه يوم (
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  .يةاملغرباململكة واجلزائر وتونس  بني هنة املراجعةمل املنظمةللهيآت مقارنة ): 9- 7(اجلدول رقم 
  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  

اهليآت املنظمة 
  ملهنة املراجعة

املصف الوطين  -
  ،للخرباء احملاسبني

الغرفة الوطنية حملافظي 
  احلسابات،

الس الوطين  -
  .للمحاسبة

  هيئة اخلرباء احملاسبني؛ -
قائمة (جممع احملاسبني  -

  ).املختصني يف احملاسبة

  .هيئة اخلرباء احملاسبني

هياكل اهليئة 
  .املنظمة

  الس الوطين -
  االس اجلهوية -
  اللجان الدائمة -
  

  الس الوطين -
  لس اجلهويةاا -
  اللجان الدائمة -
  اللجان غري الدائمة -

  الس الوطين -
  اللجان الدائمة -
  اللجان غري الدائمة -

الس اجلهوي  -  االس اجلهوية
  للشرق

الس اجلهوي  -
 للغرب

الس اجلهوي  -
 للوسط

الس اجلهوي  -
  للجنوب

  اجلهة اجلنوبية -
  جهة تانسيفت -
  اجلهة الوسطى -
  اجلهة الشرقية -
  اجلهة الوسطى اجلنوبية -
  اجلهة الوسطى الشمالية -
  اجلهة الشمالية الغربية -

 الس اجلهوي للشمال -
 الس اجلهوي للجنوب -
  الس اجلهوي للوسط  -

  جلنة اإلعتماد، -  اللجان الدائمة
جلنة تقييس  -

املمارسات احملاسبية 
  والعناية املهنية،

  جلودة،جلنة مراقبة ا -
جلنة اإلنضباط  -

  والتحكيم،
  .جلنة التكوين -

 جلنة املراقبة، -
 جلنة تطوير املهنة، -
 جلنة التعليم والتربصات، -
 جلنة املعايري، -
 اللجنة القانونية، -
 جلنة اجلدول، -
 .دائرة التأديب -
  

 جلنة التكوين املهين، -
جلنة اإلدارة والنشاط  -

 االجتماعي،
 جلنة اإلتصال، -
جلنة الواجبات واحلقوق  -

 املهنة،
جلنة الدراسة التقنية  -

 والتنميط واإلجتهادات،
جلنة اجلباية والدراسات  -

  .القانونية
  .اعتمادا على النصوص القانونية من إعداد الباحث: املصدر
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من خالل اجلدول السابق، يتبني أنه يف اململكة املغربية يشرف على تنظيم مهنة املراجعة هيئة 
، واليت تضم اخلرباء احملاسبني املمارسني للمهنة 1993واحدة وهي هيئة اخلرباء احملاسبني اليت أنشئت سنة 

يف اململكة املغربية، ويفسر ذلك باحتكار مهنة املراجعة من طرف اخلرباء احملاسبني وال جيوز ألي مهين 
  .وعضوا يف هيئة اخلرباء احملاسبنيآخر القيام مبهنة املراجعة ما مل يكن حامال لشهادة خبري حماسب 

بينما يف تونس، فإن مهنة املراجعة يف األصل تقوم على تنظيمها هيئة اخلرباء احملاسبني باعتبار أن 
معظم الشركات واهليآت املهمة املعنية باملراجعة جمربة على تعيني مراجع حسابات مرسم يئة اخلرباء 

اليت ال حتقق إثنني من األرقام ( غري مهمة يف نظر املشرع التونسي احملاسبني، بينما الشركات اليت تعترب
تركت هلا حرية تعيني مراجع حسابات من بني اخلرباء احملاسبني أو من بني ) الدنيا املذكورة سابقا

املختصني يف احملاسبة املرسمني مبجمع احملاسبني، وهم الذين مسح هلم املشرع استثناًء مبمارسة مهنة 
  .املنظم ملهنة احملاسبني 2002لسنة  16ة احلسابات بصدور القانون رقم مراجع

ثالث  2010الصادر سنة  01-10ولكن يف اجلزائر، فإن املهنة تشرف عليها مبوجب القانون 
املصف الوطين للخرباء احملاسبني باعتبار هذه الفئة تضم حاملي شهادة خبري حماسب والذين : هيآت وهي

يف نفس ) حمافظة احلسابات(واملراجعة القانونية ) اخلربة احملاسبية(هام املراجعة التعاقدية بإمكام ممارسة م
الوقت، والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات باعتبار هذه الفئة معنية مبمارسة مهام املراجعة القانونية، أما 

ة وزارة املالية، فقد أعطيت له اهليئة الثالثة واملتمثلة يف الس الوطين للمحاسبة الذي يعمل حتت سلط
اخلربة احملاسبية، حمافظة احلسابات (مهام منح اإلعتماد، التنميط احملاسيب، تنظيم ومتابعة املهن احملاسبية 

جلنة تنميط : ، وذلك من خالل اللجان املكونة على مستوى هذا الس وهي)ومسك احملاسبة
جلنة اإلعتماد، جلنة التكوين، جلنة اإلنضباط والتحكيم وجلنة املمارسات احملاسبية واإلجتهادات املهنية، 

، وبالتايل مل يتسن لنا رؤية 2011نصبت يف أواخر سنة هذه اللجان نشري إىل أن و. مراقبة اجلودة
  .األعمال اليت قامت ا بعد تنصيبها

واخلرباء احملاسبني  ،واملالحظ أن هذه اللجان اليت لديها أمهية كبرية يف تنظيم املهنة تنتمي هليئة
، يةاملغرباململكة ينتمون هليئة أخرى وحمافظي احلسابات ينتمون هليئة أخرى، وهذا ما ال جنده يف تونس و

جند صنفا واحدا يتمثل يف ، وإمنا )خرباء حماسبني وحمافظي حسابات( حيث ال جند صنفني من املراجعني
قدية واملراجعة القانونية، وتشرف على تنظيمهم هيئة واحدة يقومون مبهام املراجعة التعاو نياسباحملرباء اخل

  .وهي هيئة اخلرباء احملاسبني وتنطوي حتتها خمتلف اللجان الدائمة واملؤقتة
للمصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي  ويف هذا الصدد، ومبناسبة انعقاد املؤمتر الوطين

اء بعد طرح وزارة املالية ملشروع القانون اجلديد الذي ج 2005سنة  احلسابات واحملاسبني املعتمدين
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، فقد خرج املؤمتر بتوصية تدعو إىل توحيد اخلرباء احملاسبني )حاليا 01-10القانون (املنظم للمهنة 
  .1وحمافظي احلسابات يف هيئة واحدة للخرباء احملاسبني على غرار باقي البلدان

جلزائر يرفضون اهليآت اجلديدة للمهنة اليت أُحدثت إىل أن أغلب املهنيني يف ا يف هذا الصدد نشري
، وهي املصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات 01-10مبناسبة صدور القانون 

بعد حل املصف الوطين  2011واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين، وهو ما خلق فراغا مهنيا سنة 
اخلاصة  ∗لالنتخابات املالية فظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين وتنظيم وزارةللخرباء احملاسبني وحما

مما  ،باهليآت اجلديدة وعزوف أغلب املهنيني عن اإلنتخاب، مث غلق مقر املصف الوطين املنحل فيما بعد
ة موحدة ين على بقاء هيئل مصاحل املهنيني واملتربصني على حد سواء وخلق صراعا بني املهنيني املصرعطّ

  .ووزارة املالية والس الوطين للمحاسبة من جهة أخرىمن جهة، تضم مجيع أصناف املهنيني 
شرق، غرب، (جمالس جهوية  ةكما أن اهليآت املهنية املشرفة على املهنة يف اجلزائر هلا أربع

هوية يف اململكة جمالس ج ةسبعبضعيفا نظرا ملساحة اجلزائر الكبرية مقارنة عددها يعترب و، )جنوب، وسط
ثالثة (أو مقارنة مبا هو موجود يف تونس  املغربية على الرغم من املساحة األقل بكثري من مساحة اجلزائر،

لق االس اجلهوية هو عدد املهنيني املمارسني خلولكن املعيار املعتمد يف اململكة املغربية ). جمالس جهوية
ظهور جمالس جهوية جديدة عكس ما هو معمول به يف الزمن مرور يف اجلهة، وبذلك فإنه ميكن مع 

  .حيث خلق االس اجلهوية ال يعتمد على معيار عدد املهنيني يف املنطقة وإمنا بقرارات إدارية ،اجلزائر
ومن بني األمور اإلجيابية جدا املوجودة يف تنظيم املهنة يف تونس هو وجود جلنة مراقبة اجلودة 

، حيث )2011جلنة مراقبة اجلودة نصّّبت يف اية سنة (وجود ذلك يف اجلزائر  وجلنة تطوير املهنة، وعدم
أن جلنة مراقبة اجلودة كان هلا األثر اإلجيايب الكبري يف رفع مستوى املهنة وجودة املراجعة يف تونس، 

يف احملاسبة خاصة وأن املراقبة ال تقتصر على أعمال اخلرباء احملاسبني فقط، وإمنا كذلك أعمال املختصني 
كما أن جلنة تطوير املهنة هي . الذين توكل هلم مهام مراجعة احلسابات وفق التنظيم املعمول به يف تونس

جلنة دائمة يئة اخلرباء احملاسبني بتونس وتسهر على ترقية وتطوير عمل املراجعني من خالل الدراسات 
  . املهنة واملهنينيوالبحوث اليت تقوم ا وتقدمي التوصيات للرفع من مستوى 

جلنة احلقوق والواجبات املهنية  عليها تسهر اجلودةفإن مراقبة  ،ولكن بالنسبة للمملكة املغربية
 اجلودةرقابة حيث تتم  يف القسم اخلاص مبراقبة النشاط املهين، عليه مدونة الواجبات املهنية تنصوفق ما 

تتضمن رقابة هيكلية لتنظيم واألعراف املهنية،  عتماد على املعايري والقواعد املعمول ا وكذلكباإل
                                                           

1 EL WATAN du 25/12/2005, communiqué du conseil de l’ordre national des experts comptables, des 
commissaires aux comptes et des comptables agrées, PV du congrès national du 16/11/2005. 

لمصف الوطين للخرباء احملاسبني والغرفة الوطين حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني باالس الوطنية لأجريت االنتخابات اخلاصة  ∗
  .2011أفريل  28و 27 ،26 املعتمدين على التوايل أيام
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والقواعد واألعراف املهنية، ورقابة  هام وفقا للمعايرياملضمان إجناز مدى قابليته لتقييم ومكاتب املراجعة 
   .ملستعملة فعال من طرف املراجعاتقنية تتضمن مراجعة عدد من امللفات دف تقييم جودة الطرق 

راجعة من طرف اخلرباء احملاسبني يف اململكة املغربية يعطي ضمانا جلودة حتكار مهنة املكما أن ا
بالتكوين مقارنة لتكوين الصارم الذي خيضع له اخلبري احملاسب يف اململكة املغربية ل نظرا مراجعة احلسابات

بالنسبة  سابات يف تونساحلن مراجعة أ كما ،الذي خيضع له اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات باجلزائر
واملؤسسات العمومية ومؤسسات القرض ومؤسسات التوظيف اجلماعي  ∗لشركات التجارية الكبريةل

قتصادية هي حمتكرة من طرف اخلرباء لبورصة ومراكز املصلحة العامة االواملؤسسات املدرجة يف ا
  .املراجعة اتليودة عميعترب كذلك ضمانا جل، القيام امختصني يف احملاسبة للاحملاسبني وال ميكن 

 اجلودةخضوع أعمال املراجعني يف كل من تونس واململكة املغربية لرقابة وميكن القول أن 
 سليب ر بشكليساهم بشكل كبري يف رفع مستوى جودة املراجعة، وهذا ما ال جنده يف اجلزائر والذي أثّ

يف نفس  القوائم املاليةواليت ترجع آثارها على الشركة ومستخدمي  ،كبري يف جودة أعمال املراجعة
الوقت، كما أن عدم وجود جلنة مراقبة اجلودة من قبل يف اجلزائر ساهم بشكل كبري يف عدم إعطاء 
املهنيني أمهية للتكوين املستمر، خاصة مع عدم وجود ما جيربهم على ذلك، وقبوهلم لعدد كبري من 

  .دمات املقدمةالوكاالت تفوق إمكانيات املكتب، وكل ذلك على حساب جودة اخل
ومن خالل ما سبق، يتضح لنا أن اهليآت املهنية املشرفة على تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر 

كان املصف الوطين السابق وعلى  01-10يشوا العديد من أوجه القصور، حيث أنه قبل صدور القانون 
بالكثري من الوظائف واألنشطة اليت الرغم من كونه هيئة مستقلة عن اهليآت التشريعية والتنفيذية، مل يقم 

تقوم ا اهليآت املهنية لإلرتقاء باملهنة ومستوى أعضائها، بل يكاد يقتصر دوره يف حتصيل االشتراكات 
وتقدمي اإلعتماد، وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد كبري من املهنيني ال يقومون بتسديد اإلشتراكات وغري 

ون املهنة بشكل عادي مثلهم مثل باقي املقيدين باجلدول، كما مقيدين جبدول املصف الوطين وميارس
أما بعد صدور . غلب على هذا املصف يف أغلب األوقات الصراعات الشخصية بني املهنيني إلدارته

فإن السلطات التنفيذية ممثلة يف وزارة املالية بسطت يدها على املهنة وقسمت املهنيني  ،01-10القانون 
مل تقم اهليآت  2011ريد هذه األخرية من العديد من املهام، وإىل غاية اية سنة على عدة هيآت وجت

  .اجلديدة بأي نشاط إلعادة االعتبار للمهنة وتنظيمها
  
  

                                                           
 .على األقل اليت تتوفر على إثنني من األرقام الدنيا ∗
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  الدراسة املقارنة ملعايري املراجعة. 3- 7  
بية، من خالل دراستنا يف الباب الثاين ملعايري املراجعة يف كل من اجلزائر وتونس واململكة املغر

فإنه تبين لنا أن اإلختالف كبري جدا بني اجلزائر والبلدين اآلخرين فيما خيص نوع املعايري املطبقة، وهلذا 
سوف ال نقوم مبقارنة حمتوى املعايري املطبقة يف هذه البلدان، وإمنا سنوضح بعض الفروقات الرئيسية 

  :صدارها، وذلك من خالل اجلدول التايلاملتمثلة يف دليل املعايري ونوع املعايري املطبقة وسلطة إ

  .يةاملغربواململكة اجلزائر وتونس  ملعايري املراجعة بنيمقارنة ): 10- 7(اجلدول رقم 
  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  

  موجود  موجود  غري موجود  دليل املعايري
نوع املعايري 

  .املطبقة
نصوص قانونية 

  .وتشريعية وتوصيات
  للمراجعة، املعايري الدولية -
  .بعض املعايري احمللية اخلاصة -

معايري حملية تتطابق مع  -
  املعايري الدولية،

بعض املعايري احمللية املتعلقة  -
  .باملهام اخلاصة للمراجع

سلطة إصدار 
  .املعايري

اهليآت التشريعية 
  .والتنفيذية

  هيئة اخلرباء احملاسبني  .هيئة اخلرباء احملاسبني

  .الباحث من إعداد: املصدر
بعيدة جدا عن تونس واململكة يف جمال املعايري يتضح لنا أن اجلزائر خالل اجلدول أعاله، من 

اهليئة املهنية املنظمة للمهنة متمثلة يف أن و ،املغربية، حيث يف اجلزائر ال يوجد أي دليل ملعايري املراجعة
املعتمدين مل تصدر وال معيار منذ نشأا  املصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني

أما اهليآت اجلديدة املتمثلة يف الس الوطين للمحاسبة واملصف الوطين  ،2011وإىل غاية حلها يف مارس 
املكلفة  تقم اللجانمل  2011للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، فإىل غاية اية سنة 

   .2011على مستوى هذه اهليآت بإصدار أي معيار باعتبارها نصبت يف أواخر سنة  نيةبإصدار املعايري امله
املعايري  2002إىل غاية تبنيها سنة  1984دأبت على إصدار معايري مهنية حملية منذ قد ف ،أما تونس

درت دليال وفقا الحتياجات املهنة، أما اململكة املغربية فقد أص 2002بعد  االدولية، كما أصدرت معايري
املعدلة أصدرت النسخة قد و ،وقامت بتحديثه ليتماشى مع املعايري الدولية ،1998شامال للمعايري سنة 

تتطابق يف جمملها مع املعايري الدولية، وتتضمن بعض  2011مث نسخة حديثة يف جانفي  2009يف جانفي 
  . متناول مجيع املهنيني يف اململكة املغربيةوهي يفاملعايري احمللية اخلاصة باملهام املؤقتة ملراجع احلسابات، 
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على درجة التفصيل والشمول يف املعايري، حيث  ةختالفات الرئيسية بني البلدان الثالثوتتركز اال
باإلضافة إىل أن هيئة اخلرباء احملاسبني  ،أن تونس بتبنيها معايري املراجعة الدولية فهي تعترب شاملة مبدئيا

لية اليت تتناول فيها بعض التفسريات اخلاصة ببعض األمور على غرار املعيار تصدر بعض املعايري احمل
جتهادات اخلاصة اليت يقوم ا املراجع فظة احلسابات واملعيار اخلاص باالاباملهمة التضامنية حملاخلاص 

 احلديثة للنسخة 2011كما أن اململكة املغربية بإصدارها سنة . وكيفية احلصول على األتعاب اخلاصة ا
حاولت أن تكون شاملة جلميع اجلوانب وأن تكون ،  2009واملعدلة سنة  1998للمعايري املعمول ا منذ 

فال  ،اجلزائريف أما  .املعايري الدولية وتأخذ بعني اإلعتبار التطورات اليت عرفتها مهنة املراجعةمتطابقة مع 
دم وجود معايري، وإمنا ما هو موجود جمرد نصوص قول أن املعايري شاملة لعدة أسباب وأمهها عنا الميكن

   .وأعضاء املهنة جمربون على احترامها ،تنظم املهنةوتشريعية قانونية 
عتمدة يف تونس املعايري املفوختتلف الدول الثالث من ناحية منبع السلطة الرئيسية ملعايري املراجعة، 

، ذلكاحملاسبني دون وجود أي نص قانوين يفرض اها جملس هيئة اخلرباء وقد تبن ،هي املعايري الدولية
 1998ونفس الشيء بالنسبة للمملكة املغربية، حيث أصدرت هيئة اخلرباء احملاسبني دليل املعايري سنة 

نظرا للتطورات اليت عرفتها  2009وقد صدرت النسخة املعدلة له سنة  ،دون أي نص قانوين يقرر ذلك
صدرت نسخة جديدة من دليل  2011، ويف جانفي املعايري الدولية املهنة، ويف نفس الوقت لتتماشى مع

  . املعايري تتطابق يف مخسة أبواب منها مع املعايري الدولية الصادرة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني
وإمنا هي جمرد نصوص قانونية وتوصيات صادرة  ،فإنه يف األصل ال توجد معايري ،أما يف اجلزائر
ية والتنفيذية يف البالد، حيث أن املعايري العامة للمراجعة واملتعلقة بسلوك املراجع عن السلطات التشريع

ميكن استخراجها فقط من القوانني املنظمة للمهنة، أما معايري العمل امليداين ومعايري التقرير فهي عبارة 
املقرر الصادر سنة احلسابات اليت جاء ا  ياملتعلقة باإلجتهادات املهنية حملافظ الستعن التوصيات 

كما أن معايري تقارير حمافظ احلسابات اليت نص عليها املرسوم  ،عن وزارة اإلقتصاد آنذاك 1994
ري فقط على أن حيدد حمتوى كل قد ذكر املرسوم عناوين هذه املعاي، ف 2011التنفيذي الصادر يف ماي 

  .مل يتم إصدارها 2011معيار بقرار من وزير املالية واليت وإىل غاية اية سنة 
ويف رأينا أن إصدار معايري املراجعة ذا الشكل سوف لن خيدم املهنة ولن يطورها، وهي من 

ومن خالل املقارنة مبا هو معمول به يف تونس واململكة . أوجه القصور اليت تعاين منها املهنة يف اجلزائر
د املعايري الدولية للمراجعة خاصة بعد تبنيها املغربية، فإنه أصبح من الضروري يف اجلزائر العمل على اعتما

  .2010للمعايري الدولية للمحاسبة من خالل إصدار نظام حماسيب ومايل جديد بدأ العمل به منذ جانفي 
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  الدراسة املقارنة لدستور آداب وسلوك املهنة. 7-4
ئر وتونس قنا يف الباب الثاين لدستور آداب وسلوك املهنة يف كل من اجلزامن خالل تطر

  :يلالتاواململكة املغربية، نالحظ أن هناك أوجه تشابه وأوجه اختالف نلخصها يف اجلدول 
  .يةاملغرباململكة واجلزائر وتونس  بنيهنة امللدستور آداب وسلوك مقارنة ): 11- 7(اجلدول رقم 

  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  
دستور آداب 
  وسلوك املهنة

  مدونة الواجبات املهنية  جملة الواجبات املهنية  قانون أخالقيات املهنة

مدونة مصادق عليها من جملس   قرار من وزير املالية والتخطيط  مرسوم تنفيذي  نوع الدستور
  اهليئة املنظمة

سلطة إصدار 
  الدستور 

الس الوطين ومصادق عليه   وزارة املالية
  من وزارة املالية والتخطيط

ء الس الوطين هليئة اخلربا
  احملاسبني

احملاور اليت 
  يشملها الدستور

 :واجبات املراجع -1
واجبات املراجع يف  -

 عالقاته مع عمالئه
واجبات املراجع يف  -

اهليئة املنظمة عالقاته مع 
 للمهنة،

واجبات املراجع يف  -
 ،عالقاته مع زمالئه

واجبات املراجع  -
 .اخلاصة بتأطري املتدربني

حقوق املراجـع  -2
 :رسة مهامهيف مما

   يف التعاون،ق احل -
حق احلصول على  -

  .مقابل أتعابه

عالقات املهنيني باهليئة  -1
 :والزبائن والزمالء واإلدارة

 عالقات املهنيني باهليئة -
 عالقات املهنيني بالزبائن -
 عالقات املهنيني بالزمالء -
 عالقات املهنيني باإلدارة -
إلتزامات املهنيني عند  -2

 .م ملهمتهمممارسته
حقوق أعضاء اهليئة عند  -3

 :ممارستهم ملهنتهم
 احلق يف التعاون معه، -
احلصول على مقابل  -

 .األتعاب
أحكام تنطبق على  -4

 .املتربصني
  

  مبادئ السلوك األخالقي -1
الواجبات اخلاصة بأعضاء  -2
 :هنةامل
  ممارسة املهنة، -
  التكوين املستمر، -
  التغطية االجتماعية، -
إلشهار الشخصي ألعضاء ا -

  اهليئة،
 العالقات مع الزبائن، -
العالقات ما بني أعضاء  -

 اهليئة،
 العالقات مع اهليئة، -
العالقات ما بني مدير  -

 التربص واملتربصني،
  .العالقات مع اإلدارات -
حاالت التنايف وقواعد  -3

 .اإلستقاللية
  ميزانية الوقت واألتعاب -4
  .هينمراقبة النشاط امل -5

  .اعتمادا على النصوص القانونية ومدونة الواجبات املهنية للمملكة املغربية من إعداد الباحث: املصدر
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كل من تونس واململكة املغربية تتفق يف كون دستور من خالل اجلدول السابق، يتبين لنا أن 
ليه من طرف اجلمعية العامة آداب وسلوك املهنة يقوم بإعداده الس الوطين للهيئة املنظمة واملصادقة ع

للمهنيني، وهذا يتوافق مع ما رأيناه يف اجلانب النظري يف أن دستور آداب وسلوك املهنة جيب أن يقوم 
ختالف يكمن يف سلطة إصداره، حيث ويتفقون على احترامهم له، لكن االبإعداده املهنيني بأنفسهم 

، يف حني أنه صدر يف اململكة املغربية يف شكل املالية والتخطيط صدر يف تونس يف شكل قرار من وزير
ومل تتدخل أي هيئة تنفيذية يف ذلك، وهذا يعترب  مدونة من طرف الس الوطين للهيئة املنظمة للمهنة

  . من األمور اإلجيابية جدا اليت جيب علينا يف اجلزائر اإلستفادة منها
تم إعداده وإصداره انون أخالقيات املهنة فاملتمثل يف قيف اجلزائر  دستور آداب وسلوك املهنة أما

، ومل يصادق عليه املهنيون يف من طرف هيئة تنفيذية متمثلة يف وزارة املالية يف شكل مرسوم تنفيذي
  .اجلمعية العامة، لكنهم جمربين على احترامه، وهذا ما يتناىف مع معىن دستور آداب وسلوك املهنة

املهنة يف الفصل الثاين، فقد بينا أنه جيب أن حيتوي  ومن خالل دراستنا لدستور آداب وسلوك
على حمورين رئيسيني، حمور خاص مببادئ السلوك األخالقي اليت جيب أن تتوفر يف املمارس ملهنة 
املراجعة، باإلضافة إىل حمور خاص بقواعد السلوك املهين اليت حتكم عالقات املراجع مبختلف األطراف، 

ن أخالقيات املهنة يف اجلزائر وجملة الواجبات املهنية يف تونس، حيث تناوال وهذا ما مل جنده يف قانو
مباشرة عالقات املراجع وواجباته وحقوقه يف شكل نصوص جامدة ومل تتطرق إىل احملور األول اخلاص 

  . مببادئ السلوك األخالقي
اخلصائص اليت جيب  بينما تناولت مدونة الواجبات املهنية يف اململكة املغربية يف قسم خاص بعض

أن تتوفر يف املراجع قبل التطرق للمحاور اخلاصة بواجباته وعالقاته مبختلف األطراف، وتتمثل هذه 
، وقد نصت املدونة على أن اإلستقالل الذهينو الشرف، الضمري املهين، الرتاهة، الكفاءة: اخلصائص يف

  .مة لتطوير اخلصائص املذكورة سابقابذل اهودات الالزجيب عليه كل مهين مسجل جبدول اهليئة 
، فإنه يف يف الدول موضوع الدراسة آداب وسلوك املهنةدستور وفيما خيص احملاور اليت يشملها 

كل من تونس واجلزائر هناك اتفاق على حمورين رئيسيني ومها واجبات املراجع يف عالقاته مع خمتلف 
 وحقوق املراجع، لكن نالحظ أن قانون أخالقيات) تربصنيالعمالء، الزمالء، اهليئة املنظمة، امل(األطراف 

ىل حقوق إومل يتطرق  واتمع ن واجبات املراجع يف عالقاته مع اإلدارات املختلفةمل يبي يف اجلزائراملهنة 
مثل حق حضور اإلجتماعات املختلفة لس اإلدارة أو  ،املراجع املختلفة مبناسبة ممارسته للمهنة

الواجبات املهنية يف تونس  جملة أماستقالة من مهامه،  االمة للمسامهني، وكذلك احلق يفللجمعيات العا
واجبات املراجع يف عالقاته مع خمتلف األطراف، لكن مل تتناول كل حقوق املراجع عند إىل  تتطرقف

  .ممارسته ملهامه
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ولت خمتلف الواجبات اليت ا تناأ يف اململكة املغربية، ولكن املالحظ على مدونة الواجبات املهنية
ا جند فيها حمورومل ، يف احملاور اخلاصة بعالقات املراجع مبختلف األطراف وحقوقهتقع على عاتق املراجع 

وهو ما يتماشى مع حماور دستور آداب وسلوك املهنة اليت تطرقنا هلا يف يتناول حقوق املراجع،  منفصال
مشلتها القوانني املنظمة للمهنة، مثل حاالت التنايف خرى أ احماوراملدونة تناولت الفصل الثاين، كما 

  .وقواعد االستقاللية والتكوين املستمر ألعضاء اهليئة
ويف األخري، ميكن القول أن دستور آداب وسلوك املهنة يف اجلزائر ليس نابعا أصال من املهنة ذاا 

ملكة املغربية وبدرجة أقل يف تونس، أو من رغبة أعضائها يف تنظيم أنفسهم ذاتيا كما هو احلال يف امل
هذين البلدين يف وضع دستور مالئم آلداب وسلوك جتربة من ستفادة ميكننا االفإنه  ،ويف هذا اال

املهنة، آخذين باإلجيابيات املوجودة يف جملة الواجبات املهنية التونسية ومدونة الواجبات املهنية املغربية، 
صدار الدستور واحملاور اليت يشملها، مع احلفاظ على النقاط اإلجيابية خاصة ما تعلق بكيفية وسلطة إ

   .املوجودة يف قانون أخالقيات املهنة املعمول به يف اجلزائر
  :ومن خالل ما سبق، ميكن أن نلخص أهم عناصر الدراسة املقارنة يف اجلدول املوايل

   بني اجلزائر وتونس واململكة املغربيةملخص ملقارنة أهم عناصر التنظيم املهين): 12- 7(اجلدول رقم 

  البلد                   
  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  عناصر املقارنة

هنية
ة امل

رس
مما

م لل
العا

ار 
إلط

ا
  

  اجلزائريني فقط -  الشروط العامة
  صفة مستقلة فقطاملمارسة ب -
  اإلعتماد من وزارة املالية -
  القيد باجلدول  -

  نبتونسيني وأجا -
بصفة مستقلة املمارسة  -

  فقط
  القيد باجلدول -

  مغاربة وأجانب -
 أوبصفة مستقلة املمارسة  -

  بصفة أجري
  القيد باجلدول -

  : شهادة خبري حماسب -  املعرفة املتخصصة
وشهادات ليسانس علوم مالية 

  سنتني بص ميداين لتر +أخرى 
: إعتماد حمافظ حسابات -

دون أي  العديد من الشهادات
  .تكوين متخصص

 01-10بعد صدور القانون 
أصبح يوجد تكوين متخصص 

: سنوات 04لكل فئة يدوم 
سنتني تكوين نظري وسنتني 

  .تربص ميداين

  :شهادة خبري حماسب
  مسابقة دخول للتكوين-
 ) + سنة(تكوين نظري -

  )سنوات 3(تربص 
  مذكرة+ إمتحان ائي -
شهادات + شهادة واحدة -

  .يليمعادلة مع تكوين تكم

  :شهادة خبري حماسب
  مسابقة دخول للتكوين-
تربص + تكوين نظري -

  )سنوات 3(ميداين 
  مذكرة+ إمتحان ائي -
ثالث شهادات ختول احلق  -

يف الدخول للتكوين 
  .املتخصص
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  البلد                   
  اململكة املغربية  تونس  اجلزائر  عناصر املقارنة

أدىن  احديتضمن  سلم أتعاب  األتعاب
  أقصى اوحد

 احديتضمن  سلم أتعاب
  أدىن فقط

  التفاوض

  مهام دائمة وخاصة  وخاصةمهام دائمة   املهام
تقارير للبنك املركزي وهيئة 

  السوق املالية

  مهام دائمة وخاصة

التعيني وإاء 
  املهام

اجلمعية العامة، القاضي   اجلمعية العامة، رئيس احملكمة 
  اإلستعجايل، السوق املالية

  اجلمعية العامة، رئيس احملكمة

  كل الشركات التجارية  لشركات التجاريةكل ا  بعض الشركات التجارية  الشركات املعنية
  خبري حماسب  خبري حماسب  خبري حماسب، حمافظ حسابات  القائم باملراجعة
  سنوات قابلة للتجديد مرة 03  وكالة املراجع

  .واحدة
) وكاالت 03(سنوات  09

  .فأكثر 
  .دون حدودسنوات  03-
  عند التأسيس سنة واحدة-

إجبارية تعيني 
  أكثر من مراجع

شركات التأمني، القرض،   بنوك واملؤسسات املاليةال
قوائم مالية جممعة، مصدرة 

  .لسندات ولديها تعهدات

البنوك، شركات القرض 
والتأمني والرمسلة واالستثمار،  

  .اللجوء العلين لإلدخار

هنية
ت امل

هليآ
ا

  

  رباء احملاسبنيهيئة اخل  هيئة اخلرباء احملاسبني  هيآت تابعة لوزارة املالية 03  اهليئة املنظمة
جلان دائمة تابعة للمجلس   اللجان

  وزارة املالية/ الوطين للمحاسبة
جلان دائمة وجلان مؤقتة 

  تابعة للهيئة املنظمة 
  جلان دائمة تابعة للهيئة املنظمة 

  جمالس 07  جمالس 03  جمالس  04  االس اجلهوية

هنية
ري امل

ملعاي
ا

  

  جملس اهليئة املنظمة  س اهليئة املنظمةجمل  اهليآت التنفيذية   سلطة اإلصدار
نصوص قانونية وتشريعية   دليل املعايري

  وتوصيات
للمراجعة  املعايري الدولية

ISA  
دليل معايري حملية يتطابق مع 

  .املعايري الدولية

هنة
ك امل

سلو
ب و

آدا
ور 

دست
  

قانون : مرسوم تنفيذي  نوع الدستور
  أخالقيات املهنة

لة جم: قرار من وزارة املالية
  الواجبات املهنية

  مدونة الواجبات املهنية

  الس الوطين للهيئة املنظمة  الس الوطين للهيئة املنظمة  وزارة املالية  منبع الدستور
العالقات، الواجبات،   .الواجبات،  احلقوق  حماور الدستور

  .احلقوق
املبادئ األخالقية، العالقات، 

وقواعد  حاالت التنايف
ميزانية الوقت  ،االستقاللية

 واألتعاب، مراقبة النشاط
  . املهين

  .من إعداد الباحث :املصدر
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  :خالصة
من خالل الدراسة املقارنة لعناصر التنظيم املهين للمراجعة بني اجلزائر وتونس واململكة املغربية، 

رت سلبا على يت أثّفإنه ميكن القول أن التنظيم املهين القائم يف اجلزائر يعاين العديد من أوجه القصور ال
، كما أن التنظيم املهين القائم ال يستويف مجيع ها وبالتايل حتقيق أهدافهاتطورواملهنة مبستوى  رتقاءاإل

  .ا يف الباب األولتطرقنا هلاخلصائص الرئيسية لعناصر التنظيم املهين اليت 
طار العام للممارسة لقد بينت الدراسة أن هناك بعض النقاط اليت تعترب إجيابية فيما خيص اإل

املهنية وميكن احلفاظ على معظمها، ونذكر منها الشروط العامة ملمارسة املهنة وسلم أتعاب املراجع 
وكيفيات تعيينه وإاء مهامه، واليت يف رأينا أا يف املستوى املقبول مقارنة مبا هو موجود يف تونس 

اصة ما تعلق بالقائم مبهمة املراجعة والشركات واململكة املغربية مع إمكانية حتسني بعض العناصر، خ
أما فيما خيص املسؤوليات املدنية واالنضباطية للمراجع فهي تقريبا يف نفس . املعنية باملراجعة القانونية

املستوى مع ما هو موجود يف تونس واململكة املغربية ودول أخرى، أما بالنسبة للمسؤولية اجلزائية، 
الكبري يف تصنيف املخالفات اليت قد يرتكبها املراجع إال أن هناك اختالف واضح  فعلى الرغم من التشابه

بني الدول الثالث فيما خيص العقوبات املسلطة على املرتكبني لنفس املخالفة، ولكن على العموم أن 
   .املعمول به يف اجلزائر هو يف املستوى املقبول مقارنة مبا هو معمول به تونس واململكة املغربية

أما فيما خيص املعرفة املتخصصة اليت جيب توفرها يف القائم مبهنة املراجعة، فقد بينت لنا الدراسة 
املقارنة أن املهنة يف اجلزائر تعاين قصورا كبريا مقارنة مبا هو موجود يف تونس واململكة املغربية، حيث أنه 

بعد الشهادة اجلامعية، هذه األخرية  يف اجلزائر ال يوجد تكوينا متخصصا للمترشحني ملمارسة املهنة
وعلى الرغم من اختالف الشهادات املقبولة فال يوجد أي تكوين تكميلي مطلوب حلاملي بعض 
الشهادات املعادلة، باإلضافة إىل عدم وجود أي مسابقة دخول للمهنة، كما أن التربص التطبيقي للخرباء 

توجد ضوابط كافية لضمان جدية وفعالية وكفاءة احملاسبني ال يتم بطريقة فعالة ائيا، حيث ال 
التدريب، وأن حمافظي احلسابات يف اجلزائر ميارسون املهنة دون أي تكوين وأي امتحان تأهيلي، بل 
حيصلون على اإلعتماد من اهليئة املنظمة القائم على الشهادة اجلامعية واخلربة املهنية ويف بعض األحيان 

  .2002إىل أن امتحان اخلربة احملاسبية مل يتم تنظيمه منذ سنة التدريب املهين، باإلضافة 
للرفع من  01-10وقد حاولت السلطات العمومية وضع إجراءات جديدة بعد صدور القانون 

مستوى املعرفة املتخصصة للمهنيني من خالل إحداث تكوين متخصص يف اخلربة احملاسبية وحمافظة 
  .مل يبدأ العمل به 2011 غاية اية سنة احلسابات يدوم ألربع سنوات والذي إىل
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وقد أدى هذا القصور يف اإلعداد العلمي للمراجعني بدخول أفراد غري مؤهلني ملمارسة املهنة، 
وبالتايل ظهر عدم جتانس كبري بني املهنيني املمارسني، كما أنه ال توجد أي ضوابط إللزام املهنيني 

  .ى التطورات احلاصلة يف املهنةبالتكوين املهين املستمر واإلطّالع عل
كما بينت الدراسة املقارنة أن اهليآت املهنية املشرفة على تنظيم املهنة يف اجلزائر تعاين العديد من 
أوجه القصور مقارنة بتونس واململكة املغربية، سواء من حيث تنظيمها وهياكلها أو من حيث الدور 

لصاحل املهنيني أو لصاحل املتربصني، فلم تقم هذه اهليآت الذي تقوم به للرفع من مستوى املهنة سواء 
بإصدار أي معايري للممارسة املهنية أو دستور آلداب وسلوك املهنة أو القيام مبراقبة جودة عمليات 
املراجعة ومحاية مصاحل املهنيني من خالل منع املمارسة غري الشرعية للمهنة من طرف أشخاص غري 

  .ملهنة، أو من غري املقيدين جبدول اهليئة وغري املسددين لإلشتراكات السنويةمعتمدين أصال ملمارسة ا
ولقد بينت الدراسة املقارنة فيما خيص معايري املراجعة، أن اجلزائر مل تصدر أي معايري مهنية 
للمراجعة، وأن ما هو موجود جمرد نصوص قانونية وتوصيات أصدرا اهليآت التنفيذية والتشريعية ال 

املعايري الدولية للمراجعة  2002قى إىل مستوى املعايري، على عكس ما يوجد يف تونس اليت تبنت منذ تر
واململكة املغربية اليت أصدرت دليال للمعايري احمللية منذ  ،(IFAC)الصادرة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني 

  .2011يري الدولية يف جمملها سنة وأصدرت النسخة اجلديدة ملعايري املراجعة اليت تتطابق مع املعا 1998
وفيما خيص دستور آداب وسلوك املهنة، فقد بينت الدراسة املقارنة أن اجلزائر أصدرت مرسوما 

يتضمن قانون أخالقيات املهنة موجه للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني  1996تنفيذيا سنة 
قى إىل مستوى دستور آداب وسلوك املهنة سواء من حيث املعتمدين، ويف رأينا أن هذا القانون ال ير

وقد تبين لنا أن قانون . كيفية إصداره أو من حيث السلطة اليت أصدرته أو من حيث احملاور اليت اشتملها
أخالقيات املهنة يف اجلزائر هو يف نفس املستوى تقريبا مع جملة الواجبات املهنية يف تونس، وال يرقى إىل 

  . الواجبات املهنية يف اململكة املغربية على الرغم من النقائص اليت حتتويها هذه املدونة مستوى مدونة
ويف ختام هذا الفصل، ميكن القول أن مهنة املراجعة يف اجلزائر ومنذ نشأا مل تلق اإلهتمام 

ا جيعل هلا املكانة الكبري الذي عرفته املهنة يف البلدان ااورة والدول املتقدمة، ومل تعرف تنظيما حقيقي
الالئقة يف اتمع ويسمح بتحقيق أهدافها ويرتقي ا إىل مستوى املهنة يف الدول املتقدمة، وحىت أن 
اإلصالحات األخرية اليت جاءت ا السلطات العمومية مل تكن يف مستوى تطلعات املهنيني ولقيت 

هنة املراجعة يف اجلزائر، حيث سنقوم يف انتقادات كثرية، مما يستلزم ضرورة قيام تنظيم مهين سليم مل
  .الفصل املوايل بتقدمي مسامهتنا لتطوير التنظيم القائم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
359 

  :متهيد
السابق للدراسة املقارنة لعناصر التنظيم املهين للمراجعة بني اجلزائر الفصل قنا يف رتط مابعد

ختالف لعناصر التنظيم املهين بني استعراضنا ألوجه التشابه واالغربية، ومن خالل وتونس واململكة امل
ومالحظة العناصر اإلجيابية وأوجه القصور يف التنظيم املهين للجزائر على ضوء جتربيت  ةالبلدان الثالث

جعة يف اجلزائر التنظيم املهين للمرا لتطويرالباحث  ملسامهةص هذا الفصل صتونس واململكة املغربية، سيخ
مع مراعاة توفر مجيع العناصر املتفق عليها بني معظم الباحثني يف تنظيم املهنة مع االستفادة من خربة 

  .ما يتالءم مع الواقع املهين اجلزائريومراعاة  البلدين املذكورين
ض أن فإنه يفتر ومتاشيا مع التسلسل الذي جاءت به عناصر التنظيم املهين يف الفصول السابقة،

نتطرق للهيآت املشرفة على تنظيم املهنة بعد اإلطار العام للممارسة املهنية، ونظرا ألننا سوف نستعمل 
مصطلحات ختص اهليآت املشرفة واللجان التابعة هلا يف خمتلف عناصر التنظيم املقترح، فإننا سوف خنرج 

  :العناصر التاليةوهلذا سيشمل هذا الفصل  ،ذلك الترتيبقليال عن 
  نظام مقترح للهيآت املشرفة على تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر؛ ×
  املهنية للمراجعة يف اجلزائر؛ ةمقترحات تطوير اإلطار العام للممارس ×
  نظام مقترح لوضع معايري املراجعة يف اجلزائر؛ ×
  . تطوير دستور آداب وسلوك مهنة املراجعة يف اجلزائر قترحاتم ×
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  املراجعة يف اجلزائر مهنةتنظيم ت املشرفة على هيآح للمقترنظام  .8-1
، يف الفصل السابق على ضوء الدراسة املقارنة اليت أجريناها بني اجلزائر وتونس واململكة املغربية

واحلفاظ على مكانتها ها لنا إىل أن اهليئة املهنية املشرفة على تنظيم املهنة هلا مسؤولية كبرية يف تطويرتوص
ضرورة متتع اهليئة بسلطة التأثري ، ويتطلب ذلك والدفاع عن شرف وكرامة املهنة واملهنيني معيف ات

باإلضافة إىل ضرورة  هلا، منحالصالحيات اليت تعلى املمارسة املهنية وعلى أعضاء املهنة من خالل 
 : نلخصها فيما يلياليت  حتقيق أهدافهاحىت ميكنها العمل على  توفرها على اإلمكانيات املادية الكافية

  اإلرتقاء مبهنة املراجعة من حيث النظرية والتطبيق وضمان التطوير املستمر هلا؛ -
السيطرة على شروط مزاولة املهنة مبا يضمن هلا العدد الكايف من املراجعني املؤهلني ملمارسة املهنة  -

  وتلبية حاجة االقتصاد الوطين من خدمات املراجعة؛
 ممكنة من الكفاءة املهنية والسلوك املهين للمراجعني؛ احلفاظ على أعلى معايري -
 وضع وتطوير معايري مهنية للمراجعة؛ -
 مساعدة أعضاء املهنة يف احلفاظ على استقالهلم املهين؛ -
وضع وتطوير دستور آلداب وسلوك املهنة والسهر على التزام املهنيني به، مما يؤدي إىل زيادة ثقة  -

 عضاء واخلدمات اليت يقدموا؛اتمع يف أمانة وموضوعية األ
تنظيم العالقات مع خمتلف األطراف ذات العالقة باملهنة من هيآت حكومية مـؤثرة يف املهنـة    -

 .وتنظيمات مهنية إقليمية ودولية لإلستفادة من التطورات احلاصلة يف املهنة
مستقلة وتتمتع  دةواحمهنية ورة توحيد املراجعني يف هيئة إن تطوير املهنة يف اجلزائر يقتضي ضر

للحفاظ على  وهي املصف الوطين للخرباء احملاسبنيتشرف على تنظيم مهنة املراجعة،  بالشخصية املعنوية
، وذلك ما هو معمول به يف اجلزائر من حيث التسمية والذي سيشار إليه يف ثنايا البحث باهليئة املنظمة

املهنيني أي اخلرباء احملاسبني، مع التركيز على  إرجاع مهنة املراجعة توكل لفئة واحدة فقط منمن خالل 
إدماج حمافظي احلسابات التكوين املتخصص هلذه الفئة كما سنرى الحقا، وجيب يف هذه احلالة 

خالل فترات هلذه الفئة املوجودين حاليا مع اشتراط تكوين تكميلي هلم وتنظيم امتحانات اإلدماج 
  . نظرا لعددهم الكبري نوعا ما متقاربة

ملية توحيد املهنيني يف هيئة واحدة يعترب خطوة هامة للقضاء على التشتت الذي ويف رأينا أن ع
يعرفه أعضاء املهنة وعلى اخللط وسوء الفهم لدى اجلمهور الناتج عن اختالف األلقاب لدى املهنيني، 

األمور العلمية  يشجع املهنيني على التعاون فيما بينهم يفسكما أن توحيد املهنيني يف هيئة واحدة 
لة عن اجلهاز مستقاملنظمة أن تكون اهليئة كما جيب . والعملية مما يؤدي إىل االرتقاء باملمارسة املهنية
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عندما يتعلق األمر مبراجعة  ، وذلك للحفاظ على استقالل أعضاء اهليئة خاصةًالتنفيذي والتشريعي
  . حسابات املؤسسات العمومية واملختلطة

  للمهنة ئة املنظمةمهام اهلي. 8-1-1
العمل على للمهنة والسري العادي السهر على  ،من بني املهام اليت جيب أن تقوم ا اهليئة املنظمة

ومصاحل أعضائها،  الدفاع على شرف واستقالل املهنةا ولتزامات اخلاصة فرض احترام القواعد واإل
ور اهلام الذي تلعبه يف محاية نة وبالدحبمالت إعالمية لتعريف اجلمهور باملهالقيام كما جيب عليها 

قتصادية واالجتماعية، وبذلك كسب احترام اتمع للمهنة الوطين ويف دفع عجلة التنمية اال قتصاداال
  .وألعضائها وإعطائها املكانة الالئقة ا

مة لهيئة املنظونشري إىل أن أساس تطوير املهنة هو التكوين املتخصص، وهلذا فإنه جيب أن يكون ل
املرشحون ملمارسة مهنة املراجعة،  اجيب أن يكتسبه يتملعرفة املتخصصة الا هيكلحتديد  دورا فعاال يف

ويكون ذلك من خالل اإلشتراك يف وضع الربامج التعليمية املقررة يف اجلامعات واملعاهد املتخصصة 
وفرض تكوين متخصص قبل ل حلامليها فيما بعد بالترشح ملمارسة املهنةبالنسبة للشهادات اليت خيو ،

  .مزاولة املهنة وتنظيم اإلمتحانات النهائية اليت تسمح باحلصول على الترخيص ملزاولة املهنة بصفة مستقلة
  إدارة اهليئة املنظمة للمهنة. 8-1-2

يقوم بإدارة املصف الوطين للخرباء احملاسبني جملسا وطنيا ينتخب يف اجلمعية العامة للمهنيني 
صوات، ويكون مقره اجلزائر العاصمة، وتوكل له مهمتني رئيسيتني تتمثالن يف محاية املصاحل بأغلبية األ

متثيل مصاحل املهنة جتاه السلطات املختصة وجتاه الغري والوطين، املادية واملعنوية ألعضاء املصف 
وي حتت املهمتني ، باإلضافة إىل العديد من املهام اليت هي يف األصل تنطواملنظمات األجنبية املماثلة

  .الرئيسيتني املذكورتني
وجيب أن يسعى الس الوطين للهيئة لتحقيق وحدة األعضاء، خاصة وأنه يف الوقت احلايل 

، وأن العديد من املهنيني هم معتمدين فقط )خرباء حماسبني وحمافظي حسابات(توجد فئتني من املراجعني 
 حيملون شهادة جامعية وهلم خربة مهنية كبرية يف وال حيملون شهادة خبري حماسب والبعض منهم ال

امليدان، وبالتايل على الس الوطين للهيئة املنظمة أن يسهر على إجياد احللول الالزمة لكيفية القضاء على 
التفاوت وعدم التجانس املوجود حاليا بني املهنيني، وذلك من خالل وضع برامج التكوين التكميلي 

يم امتحانات اإلدماج وبرامج التعليم املستمر للوصول إىل توحيد املهنيني يف فئة لبعض املهنيني وتنظ
  .واحدة متجانسة من حيث الشهادة ومن حيث املستوى
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  االس اجلهوية للهيئة املنظمة للمهنة .8-1-3
 نظرا ملساحة اجلزائر الكبرية، فإن تطوير املهنة والتنظيم اجليد هلا يقتضي خلق جمالس جهوية
إضافية للمجالس األربعة املوجودة حاليا، خاصة يف املدن الكربى، أو اإلعتماد على معيار عدد املهنيني 
املوجودين مبختلف الواليات على غرار ما هو معمول به يف اململكة املغربية، حيث أن كل منطقة يصل 

يئة املنظمة للمهنة من املهنيني ا عدد املهنيني حدا معينا فيمكنها إنشاء جملسا جهويا، وبذلك تقريب اهل
واملتربصني واملؤسسات، ويف رأينا أنه ميكن خلق جمالس جهوية بضم واليتني أو ثالث حبكم املوقع 

  .اجلغرايف يصل ا عدد املهنيني حدا أدىن ميكن االتفاق عليه يف اجلمعية العامة للمهنيني
  اللجان الدائمة للهيئة املنظمة للمهنة. 8-1-4

خلق جلان كن للهيئة املنظمة للمهنة أن تقوم باملهام املذكورة سابقا، فإن ذلك يستدعي حىت مي
وتتكون كل جلنة من عدد مناسب من ، جانب من جوانب تنظيم املهنةدائمة لتسهر كل جلنة على 

اليت نرى ومن بني اللجان ذات األمهية سنوات،  05و 03األعضاء، وأن تتراوح مدة العضوية فيها بني 
  :رورة أن حتتويها اهليئة املنظمة هيض

 جلنة التعليم ومتابعة التربصات املهنية؛ ×
 املستمر؛املهين جلنة التكوين  ×
  ة اجلودة؛قبجلنة مرا ×
  ؛يريجلنة املعا ×
  جلنة آداب وسلوك املهنة؛ ×
 جلنة اجلدول؛ ×
 اإلنضباط والتحكيم؛جلنة  ×
ملعاجلة املواضيع الطارئة أو اخلاصة مؤقتة  التكوين جلاناملنظمة ترك اال مفتوحا للهيئة  وجيب

  :وفيما يلي توضيح للمهام اليت توكل لكل جلنة دائمة .ذات العالقة باملهنة واليت تستوجب تدخل اهليئة
  جلنة التعليم ومتابعة التربصات املهنية. 8-1-4-1

امليدان ومن جيب أن تضم هذه اللجنة أعضاء من اخلرباء احملاسبني ذوي اخلربة املهنية الطويلة يف 
األكادمييني املختصني املعروفني بكفاءم يف جمال احملاسبة واملراجعة من ذوي الشهادات اجلامعية العليا، 
حيث تتوىل هذه اللجنة مسؤولية حتديد شروط املعرفة املتخصصة الالزمة ملمارسة املهنة، وذلك من 

واد التكوين التكميلي بالنسبة لكل شهادة ال خالل حتديد الشهادات اليت ختول احلق يف ممارسة املهنة وم
حتتوي على مجيع املواد األساسية اليت سنتطرق هلا الحقا، وجيب أن يكون هلا الدور البارز حىت على 
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مستوى اجلامعات واملعاهد املتخصصة يف وضع املناهج الدراسية فيما خيص الشهادات اليت ختول احلق يف 
  .ممارسة املهنة

هذه اللجنة بتنظيم مسابقة الدخول للتكوين املتخصص للخربة احملاسبية الذي وجيب أن تقوم 
سنتطرق له الحقا، وذلك من خالل حتديد شروط املشاركة وعدد املناصب املفتوحة اليت جيب أن يراعى 
فيها عدد املؤطرين من ناحية التكوين النظري أو من ناحية التربص امليداين، واإلشراف على وضع 

متحانات املسابقة واإلشراف على تصحيحها وإعالن النتائج النهائية للمقبولني للدخول يف مواضيع ا
ويف هذا اال، تقوم هذه اللجنة باملسامهة الفعالة يف وضع برامج التكوين النظري . التكوين املتخصص

هائي يف شقيه املتخصص الذي يدوم ثالث سنوات، وتقوم يف اية التكوين باإلشراف على االمتحان الن
  .الكتايب والشفاهي وإعالن النتائج النهائية للناجحني

كما تقوم هذه اللجنة بوضع الشروط الواجب توفرها يف التربص امليداين، واألعمال اليت جيب 
أن يقوم ا املتربص يف مكتب خبري حماسب مستقل أو شركة خربة حماسبية، حيث تقوم هذه اللجنة 

على أن يتكفل كل مدير تربص خبمسة متربصني على بعملية التأطري ملؤهلني للقيام بتعيني مدراء التربص ا
ن من خالل تقارير التربص املتربصواألكثر، كما جيب أن حتدد اللجنة املواضيع اليت ميكن أن يتناوهلا 

بالنسبة كما تقوم هذه اللجنة بتعيني مراقب التربص  ).تقرير كل ستة أشهر(الستة اليت يقومون بإعدادها 
لكل متربص يقوم بتقييم األعمال اليت يقوم ا ومتابعة مدى انضباطه ومدى قدرته على املمارسة امليدانية 

  .وعلى حتليل ووضع حلول للمشاكل اليت من املتوقع أن تقابله ميدانيا
اين وتقوم هذه اللجنة بدراسة ملفات املتربصني واألعمال اليت قاموا ا خالل فترة التربص امليد

والتقارير اليت قدموها، والتقارير املقدمة من طرف مدراء ومراقيب التربصات وتقييم مدى مالءمة وكفاية 
التربص، ويف حالة اقتناعها بذلك تقوم باملصادقة على التربص الذي يسمح للمتربص باملشاركة يف 

  . اإلمتحان النهائي للخربة احملاسبية
د اجتماعات دورية كل شهرين أو ثالثة أشهر لتقييم سري وجيب على هذه اللجنة أن تقوم بعق

عملية التعليم والتربصات امليدانية ووضع حلول للمشاكل اليت قد تظهر، باإلضافة إىل عقد لقاءات 
دورية تكوينية للمتربصني يتم من خالهلا دراسة حاالت عملية معينة وإطالعهم على كل جديد أو تغري 

  .   خيص املهنة
  املستمراملهين جلنة التكوين  .8-1-4-2

يتم تكوين هذه اللجنة من عدد مناسب من األعضاء الذين تتوفر فيهم اخلربة املهنية الطويلة 
والكفاءة العلمية الالزمة يف جمال احملاسبة واملراجعة، وتتوىل هذه اللجنة اإلهتمام بفئة املمارسني فعال 

ية، خاصة الداخلني اجلدد للمهنة، وجيب أن تقوم للمهنة ومتكينهم من تقدمي خدمات ذات جودة عال
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وجيب أن يكون  ،بوضع برنامج مالئم للتكوين املهين املستمر يسمح بتطوير املمارسة امليدانية للمهنيني
    .مواكبا للتطورات احلاصلة يف املهنة حمليا أو دوليا

تربصات لكي يكون حمتوى وجيب أن يكون هناك تنسيقا بني هذه اللجنة وجلنة التعليم ومتابعة ال
املستمر خيتلف عن حمتوى برامج التكوين النظري املتخصص لدخول املهنة، كما جيب أن املهين التكوين 

حتدد اللجنة احلجم الساعي السنوي األدىن الذي جيب أن خيصصه املراجع للتكوين املستمر مع وضع آلية 
يت تستلزم احلضور، كما ميكن أن يكون جزءا كوضع سجل لتسجيل احلضور يف احلاالت ال ،ملراقبة ذلك

وعلى هذه . من التكوين عن بعد بواسطة اإلنترنيت أو عن طريق توزيع أقراص مضغوطة على املهنيني
اللجنة أن تضع نظاما صارما لإللتزام بالتكوين املهين املستمر من طرف أعضاء املهنة وإحالة كل عضو 

 .التحكيم لتسليط العقوبة املناسبة عليهغري ملتزم بذلك على جلنة اإلنضباط و
  جلنة مراقبة اجلودة .8-1-4-3

وتدخل مهام ن، وتتوىل هذه اللجنة بصفة رئيسية مهمة الرقابة على األنشطة اليت يقوم ا املراجع
، وذلك من خالل جلنة املراقبة هذه يف إطار حتسني نوعية خدمات املراجعة املقدمة من طرف املراجعني

حتـرام قواعـد   امدى املنظمة للمهنة ون مدى التزامهم مبعايري املراجعة املعمول ا والقوانني التأكد م
آداب وسلوك املهنة، كما تقوم هذه اللجنة بإعداد معايري تتضمن كيفيـات  دستور االستقاللية وقواعد 

  .املراجعة إعداد التدابري اليت تسمح بضمان مراقبة جودة خدمات مكاتبو تنظيم املكاتب وتسيريها
ولكي تكون عمليات مراقبة اجلودة ذات فعالية، جيب على جلنة مراقبة اجلودة إعداد دليال عمليا 
للرقابة على جودة املراجعة يسترشد به املراقبون ومناذج موحدة ألوراق العمـل واإلسـتبيانات الـيت    

 .يستخدمها املراقبون أثناء الرقابة امليدانية ملكاتب املراجعة
ن من خالله املراقبني الذين بإعداد برنامج تدخالت تعييف بداية كل سنة  نة املراقبةتقوم جل

، بالنسبة لكل مهين مكلف سيقومون ذه املهمة مع احترام تطبيق شروط االستقاللية وإمكانيات التفرغ
، ويتضمن هذا راقبةه إىل جلنة املا يوجويقوم بكل مهمة مراقبني إثنني على األقل حيرران من خالهلا تقرير

التقرير مالحظات املراقبني حول مدى التزام املهين حمل املراقبة مبعايري املراجعة املعمول ا وقواعد 
االستقاللية وقواعد دستور آداب وسلوك املهنة، وبصفة عامة كل االلتزامات املهنية، وتعطي جلنة املراقبة 

  .رير املراقبنيللمراجع حق الرد على املالحظات الواردة يف تق
تقوم جلنة املراقبة بدراسة تقارير املراقبني الذين قاموا بعمليات الرقابة على اجلودة كل ثالثة 

على ضوء تقرير املراقبني واإليضاحات اليت قدمها املهين أن هذا اللجنة ، حيث أنه إذا اعتربت أشهر
وبصفة عامة مجيع اإللتزامات اليت ، اية املهنيةالعنيلتزم باملعايري املهنية وقواعد االستقاللية واألخري مل 
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اإلنضباط والتحكيم لدراسة وتصنيف املخالفات املرتكبة  جلنةفإا حتيل امللف إىل  ،يفرضها القانون
  .والعقوبات املناسبة هلا، أو إحالة امللف إىل وكيل اجلمهورية يف حالة املخالفات ذات الطابع اجلنائي

  جلنة املعايري .8-1-4-4
 ،تتوىل هذه اللجنة بصفة رئيسية إصدار معايري حملية للمراجعة تتالءم مع الواقع املهين اجلزائري

واليت جيب على أعضاء املهنة اإللتزام ا أثناء املمارسة املهنية، كما جيب عليها كذلك إصدار إجراءات 
ضاء املهنة، وجيب على يسهل تطبيقه من طرف أعلكي  مهين املراجعة والتفسريات اخلاصة بكل معيار

هذه اللجنة أن تقوم بعقد لقاءات تكوينية للمهنيني لعرض أي معيار مهين جديد وشرحه هلم وإعطائهم 
  .التفسريات الالزمة له

ومن املهام اليت تقوم ا اللجنة كذلك، هي دراسة إمكانية تطبيق املعايري الدولية للمراجعة يف 
ك من خالل دراسة مدى مالءمة املعايري الدولية املراد اعتمادها للواقع حالة عدم إصدار معايري حملية، وذل

  .املهين اجلزائري أو يئة الظروف املالئمة وتعريف املهنيني ا وكيفية تطبيقها
وعلى اللجنة أن تقوم بإصدار دليل للمعايري يضم مجيع املعايري اليت أصدرا اللجنة أو اليت مت 

يف متناول مجيع املهنيني، وأن خيضع للتعديالت الالزمة كلما مت إصدار معيار  اعتمادها، وجيب أن يكون
  .جديد أو إلغاء أو تعديل معيار معني

  جلنة آداب وسلوك املهنة .8-1-4-5
آداب وسلوك املهنة يتميز بالشمول  أو ميثاق تتوىل هذه اللجنة يف البداية وضع مقترح لدستور

لجنة أن تسترشد بدساتري دول أخرى هلا خربة كبرية يف هذا اال مع والتفصيل والدقة، وميكن هلذه ال
وبعد االنتهاء من صياغة الدستور املقترح يستدعي ع اجلزائري، الواقاألخذ بعني االعتبار خصوصيات 

الس الوطين للهيئة املنظمة للمهنة اجلمعية العامة للمهنيني ملناقشته والتصويت عليه، ولكي يكون ساريا 
  .ب التصويت عليه على األقل بثلثي أعضاء اجلمعية العامة، وبالتايل يصبح ملزما لكل أعضاء املهنةجي

كما جيب على جلنة آداب وسلوك املهنة التأكد من مدى التزام املراجعني بقواعد هذا الدستور، 
فإذا كان  حيث أنه يف حالة خروج األعضاء عن قواعد الدستور فيجب على اللجنة دراسة أسباب ذلك،

السبب يرجع لعدم الدقة يف صياغة الدستور أو لعدم مالءمة القواعد للظروف البيئية السائدة، فإا تقوم 
بإجراء التعديالت الالزمة للقضاء على النقص املالحظ، ولكن إذا كان اخلروج عن قواعد الدستور 

عضاء املخالفني على جلنة اإلنضباط يرجع للسلوك غري القومي لألعضاء، فهنا جيب على اللجنة إحالة األ
والتحكيم اليت سنتطرق هلا الحقا للنظر يف املخالفات املرتكبة ومدى خطورا مث تقرير العقوبات 

  .التأديبية املناسبة
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  جلنة اجلدول .8-1-4-6
ضبط اجلدول اخلاص باملهنيني املمارسني فعال للمهنة، وتقوم تتوىل هذه اللجنة بصفة رئيسية 

وإعالنه يف بداية كل سنة على مستوى مقر اهليئة املنظمة للمهنة واالس اجلهوية واحملاكم بنشره 
معرفة والغرف التجارية على مستوى الواليات، وذلك لكي ميكن للمؤسسات الطالبة خلدمات املراجعة 

من خدمات  ن كذلك األطراف املختلفة املستفيدةاملهنيني املمارسني على املستوى احمللي، كما ميكِّ
وبالتايل االبتعاد عن املمارسني للمهنة  ،املراجعة من التأكد من املراجعني الذين ميارسون بطريقة شرعية

  . بطرق غري شرعية
كما يتمثل دور هذه اللجنة يف التحقق من توفر شروط التسجيل باجلدول وفقا ملا هو منصوص 

القيد باجلدول، وتبث كذلك يف طلبات القيد  عليه يف القانون املنظم للمهنة بالنسبة لكل من يطلب
 .باجلدول والتعليق والشطب النهائي

 اإلنضباط والتحكيمجلنة  .8-1-4-7
تتوىل هذه اللجنة السهر على احترام أعضاء اهليئة للقوانني املنظمة للمهنة، املعايري املهنية، دستور 

دراسة امللفات املتعلقة باحلاالت خالل  آداب وسلوك املهنة والنظام الداخلي للهيئة، ويكون ذلك من
الطعون املتعلقة بالتسجيل يف  كما تبث يف مجيع ،تسليط العقوبات على املخالفنيالتأديبية لكل خمالفة و

جدول اهليئة، أو املقدمة من طرف املهنيني خبصوص قرارات جلنة املراقبة أو جلنة آداب وسلوك املهنة أو 
حتضري مشاريع اآلراء حول األحكام يف ميدان التحكيم هذه اللجنة مهمة كما تتوىل . من أي طرف معين

ستشارة والوقاية واملصاحلة والتحكيم خالل املنازعات بني ، وضمان دور أساسي يف جمال االواإلنضباط
 .هم أو بني املهنيني أنفسهماملهنيني وزبائن

الذين صدرت يف حقهم  ينياملهنجيب على هذه اللجنة أن تقوم بإعداد قائمة حتمل أمساء و
، وضمان تبليغ قرارات تأديبية، وتقوم مبراجعة هذه القائمة إثر كل قرار تأدييب تصدره حبق مهين معني

  . ذلك لكل اجلهات املعنية خاصة جلنة اجلدول
  للمهنة متثيل اهليئة املنظمة .8-1-5

لهيئة املنظمة فإنه جيب أن يكون ل لكي تلقى املهنة احتراما أكرب يف اتمع وقيامها بالدور الالزم،
  :ونذكر منها على اخلصوص ،يف مجيع االس الوطنية ذات العالقة باحملاسبة واملراجعةمتثيال ملهنة املراجعة 

 الس الوطين االقتصادي واالجتماعي؛ -
 الس الوطين لالستثمار األجنيب والتعاون الدويل؛ -
 الس الوطين للمحاسبة؛ -
 مية للجامعات اليت تنظم اإلمتحان النهائي للخربة احملاسبية؛االس العل -
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الس العلمي باملعهد املختص يف تكوين اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات املنصوص عليـه يف   -
 ؛ 01-10القانون 

 ستشارية لدى وزارة املالية؛اللجان اال -
 ؛ستشارية لدى وزارة التعليم العايل والبحث العلمياللجان اال -
 .جملس السوق املالية -

على مستوى اهليآت الدولية  كما جيب على اهليئة املنظمة للمهنة يف اجلزائر أن يكون هلا متثيال
  :واإلقليمية، ونذكر منها على اخلصوص

 ؛اإلحتاد الدويل للمحاسبني -
 ؛جملس املعايري الدولية للمحاسبة -
 امع العريب للمحاسبني القانونيني؛ -
 .خرباء واملراجعني العربحتاد العام للاإل -

يف ظل العوملة اليت اجتاحت كل ااالت، فإنه بات من الضروري إنشاء هيئة ونشري إىل أنه 
فيما إقليمية مغاربية تعمل على ترقية التعاون بني املهنيني يف دول املغرب العريب وتشجيع تبادل اخلربات 

يف هذه الدول عن طريق خلق معاهد تكوين مغاربية ، وملا ال الوصول إىل توحيد املمارسة املهنية مبينه
  . خمتصة يف هذا اال متنح شهادات مراجعة وحماسبة مغاربية

  :ويف األخري، ميكن تلخيص أهم عناصر النظام املقترح اليت تطرقنا هلا من خالل الشكل املوايل
  املراجعة يف اجلزائرملخص النظام املقترح للهيآت املشرفة على تنظيم مهنة  ):1-8(الشكل رقم 

  

  
  .من إعداد الباحث :املصدر

 

المصف الوطني 
للخبراء المحاسبین

المجالس الجھویة

المجلس الوطني اللجان الدائمة

لجنة التعلیم ومتابعة 
التربصات المھنیة لجنة المعاییر لجنة التكوین المھني 

المستمر
لجنة آداب وسلوك 

المھنة لجنة الجدول لجنة االنضباط 
والتحكیم لجنة مراقبة الجودة
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  يف اجلزائر املهنية للمراجعة ةمقترحات تطوير اإلطار العام للممارس .8-2
اإلطار العام للممارسة املهنية للمراجعة يف  هما جيب أن يكون علي ا اجلزءنعرض من خالل هذ
  :يث جيب أن يوضح هذا اإلطار العام النقاط الرئيسية التاليةحاجلزائر وفق تصور الباحث، 

  الشروط العامة ملمارسة املهنة؛ ×
  شروط املعرفة املتخصصة؛ ×
  مهام املراجع؛ ×
  تعيني وإاء مهام املراجع؛ ×
  ؛أتعاب املراجع ×
 .مسؤوليات املراجع ×

  الشروط العامة ملمارسة املهنة .8-2-1
الحظنا أن  ،امة ملمارسة مهنة املراجعة يف الفصل السابعمن خالل الدراسة املقارنة للشروط الع

هناك اتفاق كبري على هذه الشروط بني الدول الثالث موضوع الدراسة، حيث أنه يف رأينا ميكن احلفاظ 
على الشروط املعمول ا يف اجلزائر فيما خيص اجلنسية اجلزائرية، تأدية اليمني، التمتع باحلقوق املدنية 

 والقيد يف جدول اهليئة املنظمة، دم ارتكاب جنحة أو جناية أو أي فعل ميس بشرف املهنةع، والسياسية
  .ملمارسة املهنة يف اجلزائر للقبولحيث نالحظ أن هذه الشروط جد ضرورية 

ومن بني الشروط اليت جيب جتاوزها هو شرط اإلعتماد من طرف الوزير املكلف باملالية، حيث 
اإلعتماد واالجتاه حنو التكوين املتخصص، وبالتايل تصبح الشهادة اليت تمنح  جيب التخلي متاما عن فكرة

بعد النجاح يف اإلمتحان النهائي هي الشرط األساسي للقيد جبدول اهليئة الذي يعترب ترخيصا للبدء يف 
  .مزاولة املهنة

ة يف اجلزائر ضرورة اندماج مهنة املراجعب اإلنفتاح على العامل اخلارجي وكما نشري أنه من با
أمام األجانب ملمارسة املهنة يف اجلزائر من خالل إبرام اتفاقات  ركب العوملة، فإنه ينبغي فتح اال يف

، وبذلك يفتح هذه الدولاجلزائريني ملمارسة املهنة يف  السماح للمراجعنيوبالتايل  ،مع الدول األجنبية
از القدرات والكفاءات اجلزائرية يف هذا اال مثلما الباب لالعتراف باملراجع اجلزائري كمهين دويل وإبر

  .برزت يف جماالت أخرى
إن فتح اال أمام األجانب ملمارسة املهنة سيفتح بدون شك باب املنافسة أمام املراجعني 

الذي  )01-10( وبالنظر للقانون اجلديداجلزائريني، وهذا ما يقتضي تكوينا متخصصا ذو نوعية عالية، 
هو دتني ومها الشهادة اجلزائرية خلبري حماسب والشهادة اجلزائرية حملافظ حسابات، وبالنظر ملا أحدث شها

يف تونس واململكة املغربية حيث مهنة املراجعة موكلة لفئة اخلرباء احملاسبني مع التركيز على  موجود
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لشهادة اجلزائرية خلبري التكوين، فإننا نرى أنه جيب اشتراط شهادة واحدة وذات قيمة علمية عالية وهي ا
حماسب، والتخلي على فئة حمافظي احلسابات وبالتايل الشهادة مع ضرورة إخضاعهم لتكوين تكميلي 

  . للحصول على شهادة خبري حماسبوامتحانات اإلدماج 
كما أنه ميكن احلفاظ على إمكانية تكوين شركات جتارية أو مدنية ملمارسة املهنة بالشروط اليت 

  .قانون اجلزائري، حيث هي يف نفس املستوى مع ما هو معمول به يف تونس واململكة املغربيةجاء ا ال
ووفق ما رأيناه يف جتربة اململكة املغربية، فإننا نقترح فتح اال للمهنيني يف اجلزائر للقيد يف 

شركات  جدول اهليئة املنظمة كعضو بصفة أجري يربطه عقد عمل مع خبري حماسب مستقل أو مع إحدى
اخلربة احملاسبية املقيدة جبدول اهليئة، وهذا من شأنه أن يشجع العديد ممن ال يتوفرون على اإلمكانيات 

  .الالزمة ملمارسة املهنة بصفة مستقلة وحتت مسؤوليتهم على ممارسة املهنة بصفة أجري
  املعرفة املتخصصة ملمارسة مهنة املراجعة .8-2-2

، فقد أوضحت الدراسة املقارنة أن اجلزائر مل مارسة مهنة املراجعةملعرفة املتخصصة ملافيما خيص 
تعط اهتماما كبريا هلذا اجلانب مقارنة بتونس واململكة املغربية، ويف هذا الصدد، فإننا نرى أنه جيب 

  :مرحلتنيالنظر إىل املعرفة املتخصصة من خالل 
 ممارسة املهنة، ل احلق يفللحصول على شهادة ليسانس ختو املرحلة اجلامعية ×
  .ومرحلة التكوين املتخصص للحصول على شهادة خبري حماسب ×

  ختول احلق يف ممارسة املهنة جامعيةاملرحلة اجلامعية للحصول على شهادة . 8-2-2-1
فإن اهلدف منها هو إنتاج إطارات حماسبية ومالية قادرة على العمل  بالنسبة هلذه املرحلة،
إلضافة إىل إمكانية ترشحها ملمارسة مهنة املراجعة بصفة مستقلة، وهذا بالقطاع العام أو اخلاص، با

سة يف هذه املرحلة تشمل مواد احملاسبة املختلفة، اإلدارة، يستوجب أن تكون املقررات أو املواد املدر
عالم اإل ،اإلحصاءكاالقتصاد، املالية، التحليل املايل، الضرائب، القانون ومواد أخرى ذات عالقة باملهنة 

ويف هذا اال، فإن جلنة التعليم ومتابعة التربصات اليت تكون . إخل... والرياضيات ، علم اإلجتماعاآليل
على مستوى اهليئة املنظمة جيب أن يكون هلا دورا فعاال يف وضع املقررات الدراسية وفق متطلبات سوق 

ملالية قادرا على مسك احملاسبة واإلدارة العمل، حيث يكون املتخرج بشهادة ليسانس يف جمال احملاسبة وا
  .املالية ملختلف الشركات ويف خمتلف القطاعات

نشري إىل أن هذه املعرفة املكتسبة تعترب ضرورية لتكوين إطارات يف احملاسبة واملالية، ولكن غري 
  .كافية ملمارسة املهنة بصفة مستقلة، حيث تقتضي وجود مرحلة ثانية للتكوين املتخصص
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  مرحلة التكوين املتخصص للحصول على شهادة خبري حماسب .8-2-2-2
دف هذه املرحلة إلنتاج مهنيني مؤهلني ملمارسة مهنة املراجعة بصفة مستقلة وحتت 
. مسؤوليتهم، وهذا يقتضي اكتساب املترشح ملعارف متخصصة ومعمقة ذات طابع نظري وتطبيقي

  :ة على النقاط الرئيسية التاليةولتحقيق هذا اهلدف، جيب أن حتتوي هذه املرحل
  التكوين النظري املتخصص؛ ×
 ؛التربص امليداين ×
 ؛مراقبة التربص ×
 ؛املصادقة على التربص ×
 ؛اإلمتحان النهائي ×
 .إعداد مذكرة اية التكوين ومناقشتها ×

  التكوين النظري املتخصص: أوال
غربية جديرتان بالدراسة وفقا ملا رأيناه يف الدراسة املقارنة فإن جتربيت تونس واململكة امل

واالستفادة من خربما يف هذا اال، حيث نقترح أن تكون مدة الدراسة يف هذه املرحلة ثالث سنوات 
، حيث يركز التكوين يف هذه املرحلة على جوانب متعددة يف املراجعة واحملاسبة واإلدارة وبتفرغ تام

  . ة احلاالت العمليةواجلباية بأنواعها املختلفة وبدراسة معمقة مع دراس
ويف هذا اال، فإنه جيب أن توكل مهمة التكوين النظري املتخصص ملعهد تعليم خمتص، حيث 

هو إنشاء معهد خمتص لتكوين اخلرباء احملاسبني  01-10من بني النقاط اإلجيابية اليت جاء ا القانون 
اء احملاسبني فقط يف إطار التوجه وحمافظي احلسابات، ونقترح أن يصبح معهدا متخصصا لتكوين اخلرب

  .حنو توحيد املراجعني يف فئة واحدة
 ،املعارف احملاسبية، املاليـة، القانونيـة   للتعمق يفخصص الدراسة يف السنة األوىل تونقترح أن 

خلربة احملاسـبية، يف حـني   ايف تقنيات  للتحكمخصص فيها الدراسة أما السنة الثانية فتواجلباية،  التسيري
صص السنة الثالثة لدراسة وتطبيق تقنيات املراجعة، املصادقة على احلسابات وتقييم املؤسسات، كما خت

، منهجيات البحـث والتوثيـق،   دستور آداب وسلوك املهنةتشمل أيضا دروسا حول اخلربة القضائية، 
   .ائيواحملاسبة بعد النجاح يف اإلمتحان النه وختتتم باحلصول على شهادة عليا يف املراجعة

ويف رأينا، أنه جيب إجراء امتحان قبول أو مسابقة للدخول يف التكوين املتخصص تتوىل تنظيمه 
جلنة التعليم ومتابعة التربصات املهنية اليت يتم إنشاؤها على مستوى اهليئة املنظمة باالشتراك مع وزارة 

ذات  ليسانسة احلاملني لشهادة التعليم العايل والبحث العلمي، وميكن فتح الباب للتقدم هلذه املسابق
مع إمكانية وضع شروط أخرى كمعدل معني أو عدم إعادة السنة يف املرحلة عالقة باحملاسبة واملالية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
371 

، ويدخل هذا يف إطار االنتقاء املسبق للمترشحني ملمارسة املهنة، وسيشجع حتما الراغبني يف ...اجلامعية
تفوق يف املرحلة اجلامعية، وهو ما سيكون له األثر اإلجيايب يف ممارسة املهنة على العمل أكثر والدراسة ب

  .يف املستقبل رفع مستوى املهنيني
وفيما خيص شهادة ليسانس املطلوبة، فإنه ميكن احلفاظ على اخلمس شهادات املعمول ا حاليا 

ليسانس علوم  ،دبلوم الدراسات العليا يف احملاسبةشهادة ليسانس علوم اقتصادية ختصص علوم مالية، (
ليسانس علوم التسيري ختصص ، ليسانس علوم جتارية ختصص حماسبة وجتارية ختصص مالية وحماسبة

مع إمكانية السماح حلاملي شهادات ليسانس أخرى ذات عالقة باملالية واحملاسبة باملشاركة يف ) حماسبة
ملواد األساسية اليت مل مسابقة الدخول للتكوين املتخصص مع ضرورة إخضاعهم لتكوين تكميلي يف ا

يدرسوها وامتحام فيها، على غرار ما هو معمول به يف تونس لكي يصبحوا يف نفس املستوى مع محلة 
  .شهادات ليسانس األخرى

حيث أن  ،(∗LMD)وجيب األخذ بعني االعتبار النظام اجلديد للتعليم العايل يف اجلزائر 
بعد سنتني أو ثالث ال تسلّم يف اجلامعات، وبالتايل  الشهادات اليت كانت مطلوبة يف السابق ستصبح

البد من التأسيس لشهادات ليسانس تشمل املواد األساسية اليت رأيناها يف العنصر السابق ختول احلق يف 
ممارسة املهنة، مع إمكانية السماح ألنواع عديدة من الشهادات ذات العالقة باحملاسبة واملالية مع 

لتكميلي بعد دراسة حمتوى املواد املدروسة بالنسبة لكل شهادة، مث حتديد مواد إخضاعهم للتكوين ا
التكوين التكميلي اخلاصة بكل شهادة بالنسبة للمواد األساسية املتمثلة يف مواد احملاسبة واملالية، اجلباية، 

  . اإلدارة والقانون
  امليداين ربصالت: ثانيا

ه يف اجلزائر وتونس واململكة املغربية، فإن التربص يف ضوء الدراسة املقارنة ملا هو معمول ب
امليداين جيب أن يكون بالتوازي مع التكوين النظري ملدة ثالث سنوات مع إعداد تقرير تربص كل ستة 
أشهر يتناول موضوعا أو حالة عملية عن جانب من جوانب املراجعة واحملاسبة، وجيب أن يكون لدى 

  .خربة حماسبية وبتفرغ تام مكتب خبري حماسب مستقل أو شركة

  مراقبة التربص: ثالثا
لكي يكون التربص فعاال فإنه جيب أن يعين مراقب التربص من طرف اهليئة املنظمة، ويكون 
ذلك يف بداية التربص، حبيث يقوم مراقب التربص مبراقبة أعمال املتربص منذ البداية وإىل غاية اية فترة 

                                                           
∗ Licence – Master – Doctorat. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
372 

ضباطه فيما خيص احلضور وتنفيذ األعمال املوكلة له وإعداد التقارير يف التربص، كما يقوم مبراقبة ان
  .األوقات احملددة لذلك

  املصادقة على التربص: رابعا
كامل عن األعمال اليت قام ا  ملفيقوم الطالب بإيداع  ،بعد االنتهاء من التربص التطبيقي

التربصات، حيث متابعة ب للجنة التعليم وراقاملخالل فترة التربص مرفقا بتقرير مدير التربص وتقرير 
للقيام بتغطية  وتقرر املصادقة على تربصه أو إلزامه مبدة إضافية املتربصتدرس هذه األخرية ملف 

  .من طرف اللجنةالنقائص املالحظة 
  اإلمتحان النهائي: خامسا

يسمح باحلصول يكون اإلمتحان النهائي يف اية السنة الثالثة من التكوين النظري وهو الذي 
على الشهادة العليا يف املراجعة واحملاسبة، ويهدف هذا اإلمتحان إىل تقييم مدى استيعاب املتربصني 
للمعارف النظرية اليت تلقوها خالل فترة التكوين املتخصص، ومدى اكتسام للمهارات الالزمة 

ا متت دراسته خالل مرحلة إمتحان كتايب حول م: للممارسة امليدانية، ويشمل هذا اإلمتحان جزءين
التكوين املتخصص، وامتحان شفاهي بالنسبة للطلبة الناجحني يف اإلمتحان الكتايب يكون يف شكل 
حماورة مع خرباء حماسبني وأكادمييني خمتصني يف احملاسبة واملراجعة والقانون واجلباية واإلدارة، تتناول 

وقضايا أخرى تتعلق مبجاالت املهنة املختلفة، ويقيم  املواضيع اليت تناوهلا الطالب يف التقارير الستة
  .الطالب على مدى حتكمه يف املواضيع اليت تناوهلا يف التقارير ومدى قدرته على إبداء رأيه والدفاع عنه

جيب أن تقوم جلنة التعليم ومتابعة التربصات بإعداد هذا االمتحان وإدارته وتصحيحه وإعالن 
تحان كجزء من متطلبات احلصول على شهادة خبري حماسب باإلضافة إىل نتائجه، ويكون هذا اإلم
ونشري يف هذه النقطة إىل أنه جيب إجياد صيغة مالئمة لتنظيم هذا اإلمتحان . النجاح يف مناقشة املذكرة

  . للمتكوننيرب للتكوين وانضباط أكربوهذا ما يعطي مصداقية أكبطريقة منتظمة، 
  التكوين ومناقشتهاإعداد مذكرة اية : سادسا

جيب على الطالب الذي أمت على األقل سنتني من التربص التطبيقي أن يسجل موضوع مذكرة 
اخلربة احملاسبية لدى معهد التعليم املتخصص، حبيث تتناول املذكرة موضوعا يف ميادين احملاسبة واملراجعة 

ناجحني يف اإلمتحان النهائي واملصادق مع إجراء دراسة ميدانية، ويستطيع مناقشة املذكرة فقط الطلبة ال
. على تربصهم، وتناقَش هذه املذكرة علنيا أمام جلنة مكونة من أساتذة أكادمييني خمتصني وخرباء حماسبني

وبعد املناقشة تقرر اللجنة جناح الطالب ومتنح له شهادة اخلبري احملاسب أو تأجيل جناحه إىل دورة أخرى 
  .زمةبعد قيامه بالتصحيحات الال
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 خنراط يف برنامج التكوين لإلحتاد الدويل للمحاسبنيويف هذا اال، فإننا نرى أنه حان الوقت لال
)IFAC( وبالتايل اإلنفتاح على بغرض اعتراف هذه اهليئة العاملية باملهنيني اجلزائريني كمهنيني دوليني ،

  .اءته أمام نظرائه يف الدول املختلفةالعامل اخلارجي وترك اال للمراجع اجلزائري إلبراز قدراته وكف
وال جيب أن تتوقف عملية التعليم عند حصول الطالب على شهادة خبري حماسب والترخيص له 
مبزاولة املهنة، بل جيب أن يستمر التعليم بشكل مستمر وفق آليات حتددها جلنة التكوين املهين املستمر 

وضع الضوابط الالزمة اليت تكفل أن تقوم هذه اللجنة ب اليت تنشأ على مستوى اهليئة املنظمة، حيث جيب
املنظمة للمهنة، وجيب أن تتضمن هذه  ئةالتزام املهنيني حبضور الدورات التكوينية اليت تنظمها اهلي

  .واملواضيع ذات العالقة الدورات أحدث املستجدات يف معايري احملاسبة واملراجعة وأخالقيات املهنة
  مهام املراجع  .8-2-3

من خالل الدراسة املقارنة ملهام املراجع يف كل من اجلزائر وتونس واململكة املغربية، فإنه من 
الضروري أن يكون للمراجع مهاما دائمة ومهاما ظرفية، حيث تتمثل املهمة الدائمة يف املصادقة على 

 الية هلا ونتائج نشاطها،القوائم املالية للشركات واهليآت املختلفة ومدى تعبريها الصادق عن الوضعية امل
وينتج عن هذه املهمة إصدار تقرير عام يتضمن رأيه حول القوائم املالية ويقدمه يف اجلمعية العامة العادية 

  : للمسامهني، ويتخذ رأي املراجع أحد األشكال التالية
  رأي إجيايب دون حتفظات، -
  رأي إجيايب مع حتفظات، -
  ،)معارض(رأي سليب  -
  .الرأيعن إبداء  اإلمتناع -

الدائمة يف حني تتمثل املهام اخلاصة يف األحداث اليت قد تقع مبناسبة ممارسة املراجع للمهمة 
، ومن املهام اخلاصة أو الظرفية خبصوص ذلك خاص إصدار تقريرجيب عليه وبالتايل  ه،وتستدعي تدخل

  :اليت يتدخل مبوجبها املراجع نذكر
  خفض رأس املال؛ -
  رفع رأس املال؛ -
  نفصال أو االندماج؛عمليات اال -
  حتويل الشركة؛ -
  ؛إلغاء حق األفضلية يف االكتتاب -
  ؛إصدار سندات قابلة للتحويل إىل أسهم -
  ؛إصدار شهادات اإلستثمار -
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 ؛إصدار أسهم ذات األولوية يف األرباح -
  .اإلصدار عن طريق اللجوء العلين لالدخار وحتديد سعر اإلصدار -

التصديق إىل جماالت أخرى غري مراجعة القوائم املالية،  ونرى يف هذا اال أنه جيب توسيع مهام
املعلومات املالية األخرى، املعلومات غري املالية، األنظمة واإلجراءات، اإلدارة : ومن هذه ااالت

  .، وكل هذا بغرض االستجابة أكثر الحتياجات السوق...والتسيري 
  تعيني وإاء مهام املراجع .8-2-4

ملراجع وإاء مهامه أو عزله تعترب من األمور اهلامة يف مهنة املراجعة ألنه يتوقف إن كيفية تعيني ا
أن ما هو معمول به يف حقوقه، ويف رأينا عند ممارسته للمهنة وتضمن  عليها ضمان استقاللية املراجع
ة ضغوطات، ألنه يضمن حلد كبري استقالل املراجع وعدم ممارسة عليه أي اجلزائر حاليا ميكن احلفاظ عليه

املنظم للمهنة  01-10حيث أن املشرع اجلزائري سواء من خالل القانون التجاري أو من خالل القانون 
حاليا، بين مجيع اإلجراءات اخلاصة بالتعيني وإاء املهام مبا يضمن حقوق املراجع وحقوق األطراف 

 مع مهنة املراجعة، واليت ميكن ذات املصلحة، كما تطرق ملختلف حاالت التنايف واملهام اليت تتناىف
  . احلفاظ عليها يف املستقبل وفق ما تناولناه يف الفصل الرابع اخلاص بتنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر

بالنسبة للشركات املعنية بتعيني مراجع حسابات وهذا فيما خيص املراجعة القانونية، فإنه جيب 
ة دون استثناء، أي باإلضافة إىل شركات األموال اخلاضعة أن توسع العملية إىل كافة الشركات التجاري

واملؤسسات ذات  (SARL)حاليا، فإنه ميكننا تطبيق اإلجراء اخلاص بالشركات ذات املسؤولية احملدودة 
املتعلق باحلد األدىن لرقم األعمال خالل اية السنة  (EURL)الشخص الوحيد ذات املسؤولية احملدودة 

  .دج على شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 10.000.000 املالية املقدر بـ
وفيما خيص إجبارية تعيني أكثر من مراجع حسابات املطبقة حاليا على البنوك واملؤسسات 
املالية، فإنه جيب أن يوسع هذا اإلجراء ليشمل الشركات اليت تلجأ علنيا لإلدخار واملسعرة بالبورصة 

  .  د قوائم مالية موحدةوالشركات اليت تقوم بإعدا
بالنسبة للقائم مبهمة املراجعة، ومن خالل ما رأيناه سابقا فإنه جيب أن توكل مهام املراجعة  

إىل فئة اخلرباء احملاسبني لوحدهم، وهذا ضمانا ملستوى عايل من جودة املراجعة  )القانونية أو التعاقدية(
  .يف اجلزء اخلاص بشروط املعرفة املتخصصة للخرباء احملاسبني وهذا يف ضوء التكوين املقترح

فإنه ميكن احلفاظ على ما هو أما فيما خيص وكالة املراجع بالنسبة ملهام املراجعة القانونية، 
وهو أحسن مما هو معمول به يف تونس واململكة  ألنه يعترب من األمور اإلجيابية حاليا يف اجلزائر معمول به

احلسابات ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مث ال ميكنه القيام  ، حيث تدوم وكالة مراجعاملغربية
  .شركة إال بعد انقضاء ثالث سنوات من اية وكالته االمبهمة املراجعة يف 
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  أتعاب املراجع .8-2-5
يئة املنظمة للمهنة أن تضمن حقوق املراجع يف احلصول على أتعابه كاملة، اهلإن من واجب 

 1994منذ سنة اجلزائر حيث اعتمدت وميكن احلفاظ عليها، زائر يف هذا اال مهمة وتعترب جتربة اجل
واملقدرة على أساس جمموع امليزانية اخلام سلم أتعاب تصاعدي يعتمد على عدد ساعات العمل املتوقعة 

وضع  جيبولكن مثل ما هو معمول به حاليا،  ضمان حد أدىن لألتعابوجمموع نواتج االستغالل، مع 
  .ظام ملراجعة تكلفة ساعة العمل متاشيا مع التغريات اإلقتصادية وعلى اخلصوص معدالت التضخمن

وجيب أن يتماشى السلم اجلديد مع التغريات احلاصلة على اجلانب احملاسيب واملتمثلة يف اعتماد 
 يتم على أساسها النظام احملاسيب املايل اجلديد يف اجلزائر، وذلك من خالل إعادة النظر يف املعايري اليت

  .تقدير احلجم الساعي للمهمة ألا موضوعة وفقا للمخطط احملاسيب الوطين السابق
أقصى لألتعاب، ويف هذا اال ميكن األخذ بالتجربة التونسية من  اعدم وضع حدكما نقترح 

خالل وضع منية اخلامن ثابت يتم على أساسه حساب مبلغ األتعاب عندما يصل جمموع امليزاعامل معي 
    .حدا معينا يتم االتفاق عليه يف اجلمعية العامة للمهنيني وجمموع نواتج االستغالل

  املراجع مسؤوليات .8-2-6
باعتبار عمل املراجع ذو مصلحة عامة وتقريره يستخدم من طرف العديد من األطراف، فإنه من 

قوم ا، وتنقسم إىل مسؤولية مدنية، الضروري أن يتحمل املراجع مسؤوليته املهنية عن األعمال اليت ي
  .جزائية وانضباطية

نة على مستوى اهليئة املنظمة للمهنة جيب أن تدرس فإن اللجان الدائمة املكو ،وهلذا الغرض
خمتلف املسؤوليات اليت ميكن أن يتحملها املراجع مبناسبة ممارسته للمهنة، وجيب أن يتم إشراك القانونيني 

املترتبة عن كل نوع من املخالفات لكي ال يكون هناك إجحافا يف حق املراجعني  يف حتديد املسؤوليات
اجلزائريني مقارنة بنظرائهم يف الدول األخرى أو مقارنة باملمارسني ملهن أخرى، حيث الحظنا من خالل 

فوق بكثري طة أحيانا على خمالفة معينة يف اجلزائر تالدراسة املقارنة يف الفصل السابق أن العقوبة املسلّ
  .طة على نفس املخالفة يف دولة أخرى أو العكسالعقوبة املسلّ

ومما سبق، ميكن أن نلخص أهم عناصر اإلطار العام ملمارسة مهنة املراجعة يف اجلزائر ومقترحات 
  :تطويره من خالل الشكل املوايل
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  .اجلزائر ملخص لإلطار العام املقترح ملمارسة مهنة املراجعة يف ):2-8(الشكل رقم 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الباحث: املصدر

  اإلطار العام ملمارسة مهنة املراجعة

وليات مسؤ
 املراجع

 مدنية - 
 جزائية - 
 إنضباطية - 

املعرفة املتخصصة 
 للمراجع

  مهام 
 املراجع

تعيني وإاء مهام 
 املراجع

أتعاب 
 املراجع

الشروط 
 العامة

 اجلنسية - 
 اجلزائرية

 اليمني - 
احلقوق  - 

املدنية 
 والسياسية

الضمانات - 
 األخالقية

الشهادة  - 
 املطلوبة

القيد جبدول  - 
 نظمةاهليئة امل

اتفاقية مربمة  - 
بالنسبة 
 لألجانب

 

 دائمة - 
 ظرفية - 
 

اجلمعية العامة 
للمسامهني أو احملكمة 

 عند االقتضاء

 سلم أتعاب
املرحلة 
 اجلامعية

 ملتخصصامرحلة التكوين  

 اتشهاد
ليسانس 
أخرى 
 ذات عالقة

 حد أدىن - 
عدم وجود  - 

 حد أقصى
 

توسيع مهام 
التصديق إىل 

جماالت أخرى 
عة غري مراج

 القوائم املالية

شهادة 
ليسانس يف 
احملاسبة 
 واملالية

 تكوين تكميلي

 دخول مسابقة

تكوين نظري متخصص 
 )سنوات 03(

  تربص ميداين
 )سنوات 03(

  االمتحان النهائي

  املصادقة على التربص

  شهادة عليا يف املراجعة واحملاسبة

  شهادة خبري حماسب

  مناقشة مذكرة اية التكوين

: عيني أكثر من مراجعت
البنوك  -

  واملؤسسات املالية
الشركات اليت تلجأ  -

  علنيا لالدخار
الشركات املسعرة -

  بالبورصة
الشركات اليت تعد -

 قوائم مالية موحدة

القائم مبهمة 
اخلرباء : املراجعة

 احملاسبون فقط

: وكالة املراجع
ثالث سنوات قابلة 

للتجديد مرة 
 واحدة

كل الشركات 
جارية معنية الت

 باملراجعة القانونية

عدد ساعات  - 
 العمل املتوقعة

تكلفة  - 
 الساعة

جمموع      - 
 امليزانية اخلام

جمموع  - 
نواتج 

االستغالل  مراقبة التربص
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  يف اجلزائر معايري املراجعة لوضع مقترح نظام. 8-3
توصلنا من خالل الفصل السابق إىل أن اجلزائر ال تتوفر على معايري مهنية للمراجعة، وأن ما هو 

شريعية والتنفيذية، يف حني أن جتربة كل موجود جمرد نصوص قانونية وتوصيات صادرة عن اهليآت الت
  .من تونس واململكة املغربية يف هذا اال تعترب رائدة وميكن االستفادة منها

إن اجلزائر يف الوقت احلايل هي يف مرحلة جد مهمة ومصريية، خاصة مع إعادة تنظيمها للمهنة 
ه، وجيب أن تتخذ قرارا فيما خيص بإصدار قانون جديد ينظم املهنة والعديد من النصوص التطبيقية ل

معايري املراجعة اليت جيب اعتمادها إذا أرادت فعال اإلرتقاء باملهنة وتطويرها، خاصة وأا مل تصدر أية 
حمافظ احلسابات وأشكال وآجال إرساهلا، واليت إىل غاية اية سنة تقارير معايري ماعدا ما تعلق مبعايري 

لنظام وضع معايري مهنة املراجعة، وميكن أن اجلزائر هلا خيارين  ينارأيف ، وحمتواهامل يصدر  2011
  : توضيحهما من خالل الشكل املوايل

  .ملخص للنظام املقترح لوضع معايري املراجعة يف اجلزائر ):3-8(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  .من إعداد الباحث: املصدر

  املراجعة النظام املقترح لوضع معايري

  اخليار الثاين اخليار األول

 األخذ بالتجربة املغربية األخذ بالتجربة التونسية

يف  (ISA) بين املعايري الدوليةت
 نسختها الكاملة

 إصدار دليل ملعايري مراجعة حملية

إعتماد برنامج التكوين لإلحتاد 
 الدويل للمحاسبني

إعتماد اخلطوات العلمية يف صياغة 
 وإصدار املعايري

السهر على حتديثها وتطويرها مبا 
 يتماشى والتطورات احلاصلة

  ةتدريس املعايري الدولي -
 تبين كل إصدار أو تعديل أو إلغاء -

 اخليار األفضل للجزائر
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يف هذه احلالة ميكنها االستفادة من جتارب إصدار دليل ملعايري مراجعة حملية، و :اخليار األول
حملية كثرية، وتعترب جتربة اململكة املغربية جديرة باإلهتمام كوا عملت على إصدار دليل معايري شامل 

 2011وقامت بتطويره ليواكب املعايري الدولية، خاصة يف نسخته األخرية الصادرة يف جانفي  1998منذ 
خاصة باملهام املؤقتة ملراجع احلسابات اليت مل تتناوهلا املعايري الدولية، وكون  مع احتوائه على معايري حملية

  .هذه املهام هلا ارتباط وثيق بقوانني أخرى منظمة للمهنة واالقتصاد الوطين للمملكة املغربية
ت ترقية التوصياوبالنسبة هلذا اخليار األول، فإن اجلزائر بإمكاا إصدار دليل املعايري عن طريق 

حتديثها لتتماشى مع النظام احملاسيب املايل و صياغتها يف شكل معايريمن خالل  1994املهنية الصادرة سنة 
السابق، باإلضافة إىل معايري جديدة ختص  عدت على ضوء املخطط احملاسيب الوطيننظرا ألا أُ اجلديد

جيب أن يكون للجنة املعايري املنشأة على ويف هذا اال، فإنه . اجلوانب األخرى اليت مل تتناوهلا التوصيات
مستوى اهليئة املنظمة دورا فعاال يف صياغة وإصدار املعايري املهنية والسهر على حتديثها وتطويرها مبا 

  .يتماشى والتطورات اليت تعرفها املهنة واالقتصاد الوطين بصفة عامة
حتديد املوضوع : راجعة اخلطوات التاليةوجيب أن تتبع جلنة املعايري يف إصدار املعايري احمللية للم

الذي يستلزم إصدار معيار بشأنه، مث القيام بالدراسات واألحباث الالزمة لدراسة هذا املوضوع واإلطالع 
على املعايري الصادرة بشأنه على املستوى الدويل، مث إعداد مسودة للمعيار املقترح ويتم توزيعها على كل 

لإلطّالع عليها وإبداء الرأي باملوافقة عليها أو رفضها أو اقتراح تعديالت  املمارسني للمهنة يف البلد
عليها خالل فترة زمنية حمددة، مث تقوم اللجنة بدراسة آراء املهنيني واقتراحام بكل موضوعية وأخذها 

لتنفيذ، بعني االعتبار، وأخريا تأيت مرحلة إصدار املعيار يف صورته النهائية وحتديد تاريخ وضعه حيز ا
حيث ابتداء من هذا التاريخ يصبح املعيار ملزما جلميع أعضاء اهليئة، وتقوم جلنة مراقبة اجلودة بالتأكد 
من اإللتزام به كباقي املعايري املعتمدة عند قيامها مبهام الرقابة على أعمال املهنيني، وكل خمالف لذلك 

  . سيتعرض للعقوبات التأديبية املناسبة
يف نسختها  (IFAC)تبين املعايري الدولية للمراجعة الصادرة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني  :اخليار الثاين

ويف هذه احلالة، . 2002الكاملة، وبذلك تأخذ بتجربة تونس اليت تبنت املعايري الدولية للمراجعة منذ سنة 
دويل للمحاسـبني، وأن تتـبىن   جيب على اهليئة املنظمة للمهنة يف اجلزائر أن يكون هلا متثيال يف اإلحتاد ال

برنامج هذه اهليئة الدولية يف جمال تكوين املعايري الدولية وكل ما خيص املهنة، خاصة وأن اجلزائر قامت 
  .خبطوة مهمة باعتمادها للنظام احملاسيب املايل اجلديد الذي يتماشى مع املعايري الدولية للمحاسبة

سيوفّر للقوائم املالية املنشورة من طرف الشركات واهليآت إن اإللتزام باملعايري الدولية للمراجعة 
مسة الوثوق اليت يتطلع إليها مستخدمو هذه القوائم حمليا ودوليا، خصوصا بالنسبة للشركات املسعرة يف 
البورصة والشركات األجنبية العاملة يف اجلزائر، ويصبح بذلك املراجع اجلزائري بإمكانه ممارسة املهنة يف 
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آخر يعتمد يف إعداد القوائم املالية على املعايري الدولية للمحاسبة ويف ممارسة مهنة املراجعة على أي بلد 
 .الصادرة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني (ISA)املعايري الدولية 

ومن خالل ما سبق، فإننا نقترح أن تتبىن اجلزائر اخليار الثاين الذي يعتمد على تبين املعايري 
جعة الصادرة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني يف نسختها الكاملة، مع ضرورة التركيز على الدولية للمرا

ويف هذا . تكوين املتدربني واملراجعني على هذه املعايري الدولية مثلما حصل مع املعايري الدولية للمحاسبة
ية للمراجعة ضمن اال، سيكون للجنة التعليم ومتابعة التربصات مهمة إدخال تدريس املعايري الدول

برامج التكوين املتخصص بالنسبة للمترشحني اجلدد ملمارسة املهنة، وتكون للجنة التكوين املهين املستمر 
مهمة إعداد برنامج لتكوين املهنيني املمارسني خبصوص املعايري الدولية مع ضرورة إخضاعهم المتحان 

ن تسلَّم هلم شهادة جناح خبصوص ذلك، أما يف تقييمي ملدى حتكمهم فيها، ويف حالة جناحهم يف اإلمتحا
  .حالة عدم النجاح، فإا تلزمهم باملشاركة يف اإلمتحانات االستدراكية أو امتحانات الدورات الالحقة

كما جيب أن يكون هناك تنسيقا كبريا بني جلنة املعايري وجلنة التعليم ومتابعة التربصات وجلنة 
أي تعديل أو إلغاء يطرأ على املعايري احلالية أو إصدار معايري جديدة من التكوين املهين املستمر خبصوص 
  .طرف اإلحتاد الدويل للمحاسبني
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  املراجعة يف اجلزائردستور آداب وسلوك مهنة مقترحات تطوير  .8-4
إن إعادة تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر يقتضي ضرورة إصدار دستور جديد آلداب وسلوك 

، 1996املهنة يأخذ بعني االعتبار النقاط اإلجيابية املوجودة يف قانون أخالقيات املهنة الصادر سنة 
ويتجنب أوجه القصور املالحظة على هذا القانون، واإلستفادة من جتارب دول أخرى السيما تونس 

تمع، حيث جيب أن واململكة املغربية، وبالتايل سيعمل هذا الدستور على دعم صورة املهنة يف نظر ا
  .مبادئ السلوك األخالقي وقواعد السلوك املهين: يشمل حمورين رئيسيني ومها

كما جيب أن يكون للمهنيني دورا أساسيا يف إعداد هذا الدستور عن طريق جلنة آداب وسلوك 
آداب املهنة املكونة على مستوى اهليئة املنظمة للمهنة، حيث تقوم هذه اللجنة بوضع مقترح لدستور 

وسلوك املهنة مث تعرضه على اجلمعية العامة للمهنيني ملناقشته وإثرائه والتصويت عليه بثلثي األصوات 
  . على األقل، وبذلك يكون ملزما على مجيع أعضاء املهنة

وجيب أن تقوم جلنة آداب وسلوك املهنة بتنظيم ملتقيات دورية للتعريف بالدستور واهلدف منه 
ألعضاء املهنة، كما جيب أن يكون هلا دورا فعاال يف مرحلة التكوين املتخصص ونطاقه وشرح حمتواه 

للمراجعني من خالل تدريس دستور آداب وسلوك املهنة للطلبة يف شكل دروس نظرية أو من خالل 
  .التواصل بالقائمني على التربص التطبيقي حلث املتدربني على احترام قواعد السلوك املهين ميدانيا

كل من جلنة آداب وسلوك املهنة وجلنة املراقبة أن تقوما بإحالة أي عضو ال يلتزم وجيب على 
بقواعد السلوك األخالقي واملهين على جلنة االنضباط والتحكيم، وتقوم هذه األخرية باإلستماع للعضو 

املهنة، ومعرفة وجهة نظره حيال عدم التزامه بأخالقيات املهنة أو قيامه بأي عمل مناف آلداب وسلوك 
وعند التحقق من خمالفته فعال تسلِّط عليه العقوبة املناسبة اليت قد تكون عبارة عن إنذار أو توبيخ يف 
حالة املخالفة البسيطة، وقد تصل العقوبة إىل التعليق املؤقت أو الشطب النهائي يف حاالا القصوى، ويف 

  .   التزام العضو بالعقوبةهاتني احلالتني األخريتني جيب إخطار جلنة اجلدول لضمان 
  مبادئ السلوك األخالقي  .8-4-1

يشمل احملور األول من دستور آداب وسلوك املهنة مبادئ السلوك األخالقي اليت جيب أن يلتزم 
ا املمارس ملهنة املراجعة، وهي خصائص جيب أن يتحلى ا املراجع ويعمل على تطويرها، وقد مت 

ين املتعلق بعناصر التنظيم املهين للمراجعة، وقد تناولت البعض منها مدونة تناوهلا من خالل الفصل الثا
  :الواجبات املهنية يف اململكة املغربية، وهلذا سوف نذكرها دون شرح وهي كما يلي

 الكمال؛ -
  الكفاءة؛ -
 املوضوعية؛ -
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 اإلستقاللية؛ -
 السرية؛ -
 .إحترام قواعد املهنة -

  قواعد السلوك املهين .8-4-2
الثاين من دستور آداب وسلوك املهنة قواعد السلوك املهين، وهي قواعد ملزمة يشمل احملور 

  . ألعضاء املهنة تنظم عالقام بالعمالء، الزمالء، اهليئة املنظمة، املتدربني، اإلدارات املختلفة واتمع
  عالقات املراجع بالعمالء. 8-4-2-1

ديث فقط عن واجبات املراجع جتاه عميله، بالنسبة لعالقة املراجع بالعمالء، فإنه ال ميكن احل
وإمنا كذلك عن احلقوق، ويف هذا اال فإن دستور آداب وسلوك املهنة جيب أن يشمل العديد من 

  :النقاط نلخصها فيما يلي
وأن تسـتند عالقاتـه بعمالئـه     ،القيام مبهامه بشرف وضمري مهين مراجع احلساباتجيب على  -

  ؛اللوموكليه إىل األمانة واالستق
املهنة، مع مراعاة مبدأ احلياد واإلخالص والشرعية  عايريأداء مهامه بعناية وفق م املراجعجيب على  -

  ؛املطلوبة وكذا القواعد األخالقية املهنية
 اجلمعيـة حمضـر  بالتوقيع على قبول املهمة، إما التبليغ ب أو مراجعي احلساباتجيب على مراجع  -

 قبول؛، وإما بواسطة رسالة "حساباتمراجع لقبول مهمة  بقمطا"العامة اليت عينتهم مع عبارة 
فإن كل واحد منهم يقوم مبهمته ويتحمل شخصـيا مسـؤوليته   راجع، يف حالة تعيني أكثر من م -

 ؛كاملة عن ذلك
سر املهنة فيما خيص األعمال واملعلومات اليت اإللتزام ب  لديهنيواملتدرب يهوموظف املراجعجيب على  -

 ؛كم ممارسة وظائفهملعون عليها حبيطّ
جيب أن يلتزم العميل بالتعاون مع املراجع طيلة فترة املهمة، وذلك من خالل توفري مجيع الوثـائق   -

، وأن يفسح له اال يف )امللف الدائم وامللف السنوي(اليت يطلبها لتكوين ملفاته اخلاصة باملهمة 
 ؛ن أجل احلاجات اليت تتطلبها مهمتهأن يسهل له دخول املصاحل مو ،الع على مجيع الوثائقاإلطّ

جيب أن يلتزم العميل بدفع أتعاب املراجع كاملة وفق ما حيدده سلم األتعاب، وال جيوز للمراجع  -
 أن يتقاضى أتعابه يف شكل امتيازات عينية أو عموالت أو مسامهات أو جزء من األرباح؛

ن جملس املديرين الذي يتعي ة أواحلق يف طلب توضيحات من رئيس جملس اإلداراحلسابات ملراجع  -
ستغالل واليت اكتشـفها أثنـاء   عليه أن يرد على كل الوقائع اليت من شأا أن تعرقل استمرار اإل

  ؛ممارسة مهامه
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ميكن للمراجع يف حالة عدم حصوله على أتعابه أن حيتفظ بالوثائق اليت أعدها أو اليت سلّمت لـه   -
إيداعها لدى احملكمة اليت يوجد ا مقر الشركة الـيت يراقبـها   مبناسبة تأديته للمهمة، وميكن له 

 لتفادي إحلاق الضرر بالغري الذين يرغبون يف اإلطّالع على الوثائق؛
ميكن للمراجع أن يلجأ إىل جلنة اإلنضباط والتحكيم للوصول إىل حل مع العميل يف حالـة أي   -

 ء إىل القضاء؛نزاع معه، وإذا مل يتم الوصول إىل ذلك فبإمكانه اللجو
ه، احلق يف حضور اجلمعيات العامة عندما تنعقد للمداولة على أساس تقرير أعد ملراجع احلسابات -

له احلق يف استدعاء اجلمعية ، كما وله احلق يف تناول الكلمة يف اجلمعية العامة ارتباطا بتأدية مهمته
  ؛العامة لالنعقاد يف حالة االستعجال

- لس املراقبة الذي يضبط حساب ـجم أو جملس املديرين ع جملس اإلدارة أوالجتمااملراجع ستدعى ي
 ؛يوما على األكثر قبل انعقاده 45النتائج وميزانية السنة املنصرمة 

وجيب عليـه تقـدمي    ،القانونية مسؤولياتهأن يستقيل دون التخلص من  ملراجع احلساباتميكن  -
 املهام اليت قام ا والنتائج املتوصل إليها؛إشعارا مسبقا مدته ثالثة أشهر وتقدمي تقرير عن 

باستثناء اإلعالنات املهنيـة   للحصول على الزبائن يمنع على املراجع القيام بكل إشهار شخصي -
 املرتبطة بأنشطة التكوين والتوظيف؛

ميكن للمهين وضع لوحة بأبعاد موافق عليها من طرف الس الوطين على باب مكتبه أين ميارس  -
دون أي شعار ذو طابع جتاري أو غرض ومهنته وتتضمن اإلسم واللقب أو إسم الشركة مهنته، 
 .إشهاري

  زمالءعالقات املراجع بال. 8-4-2-2
نا يف الفصل الثاين لعالقات املراجع بالزمالء، فقد رأينا أن هذه العالقة جيب أن ناولمن خالل ت

فإنه جيب  ،التأييد، ولتحقيق هذه العناصر الثالثةاملساواة وو التعاون: ثالثة عناصر رئيسية وهيحتكمها 
  :على املراجع اإللتزام مبا يلي

عـن روح الزمالـة   هم يعبر أي تصرف بين وأن ،مساعدة بعضهم البعض املهنةعلى أعضاء  جيب -
  ؛والتضامن

  ؛والتجريح عن أي كالم بقصد اإليذاء اوأن ميتنعو ،أن يتأدبوا فيما بينهم املهنةجيب على أعضاء  -
ه أو يضعف سلطته، زميل مسعة من شأنه  أن يسيء إىل تصرفاالمتناع عن أي  املراجعجيب على  -

م سلطة زميله ويدافع عن مسعته إذا ما تعرضت للخطر أو التهديد دون وجود بل جيب أن يدع
 ؛مربر لذلك
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ي جيب على أعضاء املهنة أن يؤيد كل منهم اآلخر يف حالة نشوب نزاع بني أحد األعضاء وأ -
 طرف خارجي؛

يعرضوه على  أو، فيجب عليهم حماولة حلّه بالتراضي املهنةخالف بني أعضاء نشوب يف حالة  -
 ؛نضباط والتحكيماال جلنة

- التخفيض بطرق غري مشروعة أو مشروعة وخاصة بواسطة  العمالءالبحث عن  املراجعمنع على ي
السعي لإلتصال بالعمالء حتت أو أخرى يف األتعاب أو عموالت أو منح حسومات أو امتيازات 

 ؛أي شكل
ض إلجراءات تأديبية تضمنت توقيفه أو منعه مـن  أن يتعاون مع زميل تعر مراجعال ميكن ألي  -

  ؛ممارسة املهنة طيلة فترة العقوبة
جيب على املراجع الذي يطلب منه زبون أن حيل حمل زميل له أن ال يقبل املهمة إال بعد إعـالم   -

 رغبة يف التملص من التطبيق الصـحيح للقـانون أو  هذا الطلب ال تربره ال زميله ويتأكد من أن
  ، وجيب أن ميتنع عن توجيه أي نقد شخصي لزميله؛التنظيم املعمول ما

قبل الشروع يف مهمة معينة أن يتأكد من أن زميله السابق قد تقاضى كامـل   راجعجيب على امل -
 ؛أتعابه عن املهام املنجزة بصفة فعلية وصحيحة

جيب احترام زبائن املراجع من طرف زمالئه يف حالة تعويضه مؤقتا أو مساعدته، ومـن طـرف    -
  .أو الذين يراقب تربصهم املتدربني لديه

  يئة املنظمة للمهنةعالقات املراجع باهل .8-4-2-3
 ومحاية مصاحل تنظيم املهنة وحفظ النظام بداخلهااملسؤولة عن  وحدها هيباعتبار اهليئة املنظمة 

  :أن يلتزم مبا يلي اكل مراجع مقيد جبدوهل ه على، فإناملهنة ومصاحل املنتسبني هلا
مقيد جبدول اهليئة دفع اإلشتراكات السنوية اليت حيددها الـس الـوطين    مراجعجيب على كل  -

 ؛املنظمة للهيئة
، خاصة هنيةبأي حدث هام يطرأ على حياته املإعالم الس الوطين أو اجلهوي املراجع جيب على  -

أو الرتاعات اخلطـرية مـع    لنشاطاته ما يتعلق باملتابعات اإلدارية أو القضائية أو التعليق اإلداري
 عمالئه أو زمالئه؛

جيب على املراجع يف حالة التعليق اإلداري لنشاطاته إثبات إغالق ملفاته أو تسـليمهم ألحـد    -
 زمالئه؛

ينه بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل اسـتالم يف  تعي اهليئة املنظمةغ أن يبلّ املراجعجيب على  -
  مهمة مراجعة قانونية؛أيام ابتداء من تاريخ قبول كل  عشرةأجل 
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- لس حملي أن يبلّيتعي غ ن على املراجع يف حالة انتخابه لعضوية الربملان أو لعضوية اهليئة التنفيذية
 اهليئة املنظمة يف أجل أقصاه شهرا واحدا؛

اجع الذي يباشر عهدة سياسية أو مهمة إدارية، أن يستعملها لغايات مهنية جللـب  ُمينع على املر -
 زبائن جدد؛

جيب على املراجع أن ميتنع عن مزاولة أو القيام مبهام أو أعمال تتناىف أو تتعـارض مـع مهنـة     -
  .املراجعة

  باملتدربني عالقات املراجع  .8-4-2-4
ار املهنة وتلبية احلاجات املتزايدة لالقتصاد من إن من واجب اهليئة املنظمة السهر على استمر

سواء من  )املتربصني( ر اإلمكانيات الالزمة لتأطري املتدربنيخدمات املراجعة، وهلذا فإنه جيب أن توفّ
دين جبدول اهليئة املنظمة الناحية النظرية أو التطبيقية، وبذلك يصبح من واجب املهنيني أنفسهم املقي

م تلك ني يف مكاتبهم، وبذلك فإن دستور آداب وسلوك املهنة جيب أن ينظّصاملترب تأطرياملسامهة يف 
  :اإللتزام مبا يليمن خالل ني، وذلك صالعالقات بني املهنيني واملترب

ويضمن هلم التأطري الـالزم  املنظمة أن يتكفل باملتربصني الذين تعينهم له اهليئة  راجعجيب على امل -
  ؛الذي جيعلهم قادرين على ممارسة املهنةوالتكوين املهين القاعدي 

جيب على املراجع أن يدفع للمتربصني لديه تعويضا عن األعمال املوكلة هلم، وال ميكن أن يقـل   -
 هذا التعويض عن احلد األدىن الذي حيدده الس الوطين للهيئة املنظمة؛

تلقاه والوقت املخصص جيب على املتربص أن يكون مفيدا ألستاذ تربصه كمقابل للتعويض الذي ي -
  لتكوينه من طرف أستاذه؛

جيب على املراجع أن يرسخ لدى املتربصني لديه الوعي العايل مببادئ السلوك األخالقي وقواعـد   -
  السلوك املهين وأمهية اإللتزام ا؛

جيب على املراجع أن مينح للمتربصني لديه كل التسهيالت لتمكينـهم مـن متابعـة الـدروس      -
واملشاركة يف حصـص األعمـال    اخلاصة بالتكوين النظري املتخصصمتحانات التحضريية لإل

 التطبيقية ونشاطات التكوين وكذلك يف اإلجتماعات اليت يعقدها مراقب التربص؛ 
أحـد أسـاتذة تدريبـه     زبونهمة يقترحها عليه ال ميكن ملتربص أصبح عضوا باهليئة أن يقبل مب -

 ؛إال بعد موافقة مكتوبة من األستاذتهاء تربصه، ، وذلك خالل ثالثة أعوام من انالقدامى
  .يتعرض املهين الذي يرفض دون مربر تأطري املتربصني لعقوبة تأديبية من جلنة اإلنضباط والتحكيم -

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 
385 

  دارةعالقات املراجع باإل. 8-4-2-5
يكون  أن من الطبيعي أن تنشأ عالقات بني املراجع والعديد من اإلدارات، وهلذا فإنه جيب

مستقال عن هذه اإلدارات وأن يبتعد عن أي شبهات قد متس بكرامته أو كرامة وشرف املهنة، راجع امل
  . ستقامة واألمانةاالحترام املتبادل واالبهذه العالقات  تتسموأن 

8-4-2-6. تمععالقات املراجع با  
ر آداب وسلوك املهنة أن دستو ،لقد رأينا يف الفصل الثاين املتعلق بعناصر التنظيم املهين للمراجعة

حيمل يف طياته عقدا ضمنيا يتم مبوجبه التزام أعضاء املهنة بسلوك أخالقي رفيع املستوى يف تصرفام 
وتعامالم مع خمتلف أفراد اتمع حىت وإن كان خارج ممارستهم للمهنة، وبالتايل هذا السلوك الرفيع 

  . ع وزيادة الثقة يف اخلدمات اليت تقدمهاللمهنيني هو الذي يرفع من مكانة املهنة يف اتم
  :ولكي تكون للمهنة املكانة الالئقة يف اتمع، جيب على املراجع اإللتزام مبا يلي

، وأن يسـاهم  جيب أن ميتنع عن كل فعل خيل بشرف املهنة حىت وإن كان خارج ممارسته للمهنة -
 يف رفع درجة مكانة املهنة يف اتمع؛

من شأنه زيادة مقدرة املهنة على خدمة اتمع واحلفاظ علـى ثقتـه يف   جيب أن يسلك سلوكا  -
 جودة اخلدمات اليت تقدمها املهنة؛

استغالل السلطة اليت مينحها له القانون يف نطاق اختصاصه لتحقيق مصاحل  جيب على املراجع عدم -
 .شخصية

  :خالل الشكل املوايلوميكن تلخيص أهم حماور دستور آداب وسلوك مهنة املراجعة املقترح  من 
  .ملخص الدستور املقترح آلداب وسلوك مهنة املراجعة يف اجلزائر ):4-8(الشكل رقم 

  .من إعداد الباحث :املصدر
  :خالصة

دستور آداب وسلوك 
مھنة المراجعة

عالقات المراجع 
باإلدارة

قواعد السلوك 
المھني

عالقات المراجع 
بالھیئة 

عالقات المراجع 
بالزمالء

عالقات المراجع 
بالمجتمع

عالقات المراجع 
بالعمالء

عالقات المراجع 
بالمتدربین

مبادئ السلوك 
األخالقي

الكفاءة الكمال االستقالل الموضوعیة إحترام قواعد المھنة السریة
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على ضوء الدراسة املقارنة لعناصر التنظيم املهين للمراجعة بني اجلزائر وتونس واململكة املغربية 
تنظيم مهين سليم ملهنة تقدمي مسامهة إلرساء السابق، لقد حاولنا من خالل هذا الفصل  يف الفصل

  :والذي جيب أن حيتوي على العناصر التالية يسمح بتطوير املهنة وحتقيق أهدافها، املراجعة يف اجلزائر
املهنة وهي املصف  هيئة مهنية قادرة على تنظيم املهنة وتقوم باملهام املنوطة ا لإلرتقاء مبستوى :أوال

 الذين جيب أن توكل نياخلرباء احملاسب تتمثل يفتضم فئة واحدة من املهنيني و ،الوطين للخرباء احملاسبني
هلم وحدهم مهام املراجعة، وجيب أن حتتوي هذه اهليئة على جلان دائمة تم كل جلنة جبانب من جوانب 

املستمر، جلنة مراقبة اجلودة، جلنة املهين ية، جلنة التكوين جلنة التعليم ومتابعة التربصات املهن: املهنة وهي
كما جيب خلق جمالس . املعايري، جلنة آداب وسلوك املهنة، جلنة اجلدول وجلنة اإلنضباط والتحكيم

جهوية تتناسب مع شساعة مساحة اجلزائر لتقريب اهليئة املنظمة من املهنيني واملتربصني واملؤسسات 
ملراجعة، كما جيب أن يكون للهيئة املنظمة متثيال على مستوى العديد من املؤسسات واهليآت املعنية با

 .احمللية ذات العالقة باملهنة واهليآت املهنية اإلقليمية والدولية لإلستفادة منها لتطوير املهنةواهليآت 
  :يبين بدقة النقاط التاليةللمراجعة إطار عام للممارسة املهنية  :ثانيا
على ما هو معمول به حاليا ألنه يف احلفاظ امة ملمارسة املهنة واليت حاولنا بنسبة كبرية الشروط الع -

نه ميكن أمستوى ما هو معمول به يف الدول موضوع املقارنة وحىت يف دول أخرى، باإلضافة إىل 
 سةفتح اال لألجانب إذا استثمرنا يف التكوين املتخصص ملراجعينا وجعلناهم قادرين على املناف

  .وممارسة املهنة يف بلدان أجنبية
شروط املعرفة املتخصصة اليت جيب أن تتوفر يف املترشح ملمارسة املهنة لتجعله قادرا على ممارسة  - 

املهنة بكفاءة وجودة عالية، حيث جيب أن متارس املهنة من طرف فئة مهنية واحدة ذات تكوين 
تقسيم هذه املعرفة املتخصصة إىل مرحلتني عايل ومتخصص وهي فئة اخلرباء احملاسبني، حيث جيب 

مرحلة جامعية للحصول على شهادة ليسانس ختول احلق يف ممارسة املهنة ومرحلة : رئيسيتني مها
التكوين املتخصص للحصول على شهادة خبري حماسب، هذه املرحلة الثانية جيـب أن تسـتغرق   

باملوازاة بإجراء تربص تطبيقي لـدى  ثالث سنوات يتلقى فيها الطالب دروسا نظرية ويقوم فيها 
مكتب خبري حماسب مستقل، وعند استيفائه جلميع شروط التكوين النظري والتربص امليداين جيتاز 

اليت تسمح له مبناقشة مـذكرة   واحملاسبة ملراجعةيف ااإلمتحان النهائي للحصول على شهادة عليا 
بني وأساتذة أكادمييني متخصصني، ويف حالة اية التكوين علنيا أمام جلنة مكونة من خرباء حماس

النجاح فيها متنح له شهادة خبري حماسب، هذه الشهادة اليت تسمح له بالقيد يف جـدول اهليئـة   
 .  املنظمة ومزاولة املهنة بصفة مستقلة

 .مهام املراجع وكيفيات تعيينه وإاء مهامه وكيفية حصوله على أتعابه -
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راجعة القانونية ومدة وكالة املراجع، والشركات املعنية بتعيني أكثـر  الشركات واهليآت املعنية بامل -
 . من مراجع

مدنيـة،  : املراجع اليت يتحملها مبناسبة تأديته ملهامه، وتنقسم إىل ثالثة أنواع وهـي  مسؤوليات - 
جزائية وانضباطية، حيث جيب على املراجع أن يكون على علم ا قبل ممارسته ألي مهمة وأن ال 

 .من مسؤولياته مهما كانت الظروف يتملص

جيب على اجلزائر إعطاء أمهية كبرية للمعايري املهنية للمراجعة اليت تعترب األساس لتطوير املهنة ورفع  :ثالثا
مستوى املهنيني والرفع من جودة خدمات املراجعة، حيث باعتماد اجلزائر لنظام حماسيب مايل جديد 

اسبة، فإنه حان الوقت لتبين املعايري الدولية للمراجعة لتتماشى املهنة يف يتطابق مع املعايري الدولية للمح
  .اجلزائر مع التطورات احلاصلة على املستوى الدويل

جيب وضع دستور جديد آلداب وسلوك املهنة يف اجلزائر يأخذ بعني اإلعتبار تطلعات املهنيني،  :رابعا
  : وجيب أن حيتوي على حمورين رئيسيني مهاحيث جيب أن يكون للمهنيني دورا فعاال يف وضعه، 

حمور خاص مببادئ السلوك األخالقي، وهي عبارة عن خصائص جيـب أن تتـوفر يف املراجـع     -
 ملمارسة املهنة؛

وحمور خاص بقواعد السلوك املهين، وهي القواعد اليت تنظّم عالقات املراجع باهليئـة املنظمـة،    -
ملراجع وحقوقـه يف خمتلـف   اتمع، حيث تبين واجبات االزبائن، الزمالء، املتدربني، اإلدارة و

 .عالقاته
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  :خالصة الباب الثالث
تناولنا يف الباب الثاين عناصر التنظيم املهين للمراجعة يف كل من اجلزائر وتونس واململكة  مابعد

ن الثالث لتلك العناصر املغربية، فقد حاولنا من خالل هذا الباب الثالث إجراء دراسة مقارنة بني البلدا
وقد قمنا من خالل هذه املقارنة بإظهار . حماولني بذلك توضيح أوجه التشابه وأوجه اإلختالف بينها

النقاط اإلجيابية وأوجه القصور يف التنظيم املهين للمراجعة يف اجلزائر على ضوء ما هو معمول به يف 
  .تونس واململكة املغربية

ملقارنة من خالل إعداد جداول مقارنة لكل عنصر من عناصر التنظيم وقد قمنا بإجراء الدراسة ا
ظهرين بذلك النقاط اإلجيابية يف اجلزائر للحفاظ عليها م ،والتعليق عليها ةاملهين للمراجعة للبلدان الثالث

  .ربيةوأوجه القصور لتفاديها يف املستقبل واإلستفادة يف نفس الوقت مبا هو إجيايب يف تونس واململكة املغ
تنظيم مهنة املراجعة تقدمي مسامهة علمية لتحسني ، حاولنا خالل ما أظهرته الدراسة املقارنةومن 

املالحظة، أوجه القصور املوجودة وحاولنا معاجلة  على النقاط اإلجيابيةمن خالهلا  ناافظحيف اجلزائر 
  : عة جوانب رئيسية وهيوبذلك املسامهة يف تطوير املهنة الذي يقتضي وجود تنظيم قوي يشمل أرب

هيئة مهنية قادرة على تنظيم املهنة وتقوم باملهام املنوطة ا لإلرتقاء مبستوى املهنة وهي املصـف   -
  ؛ الوطين للخرباء احملاسبني

الشروط العامة ملمارسة املهنة، شروط املعرفـة  : إطار عام ملمارسة املهنة يبين بدقة العناصر التالية -
 اجع، كيفيات تعيينه وإاء مهامه، كيفية حصوله على أتعابه واملسـؤوليات املتخصصة، مهام املر

  اليت يتحملها مبناسبة تأديته ملهامه؛
إعطاء أمهية كبرية للمعايري املهنية للمراجعة اليت تعترب األساس لتطوير املهنة ورفع مستوى املهنيني  -

 الدولية للمراجعة لتتماشى املهنة تبين املعايريوذلك من خالل والرفع من جودة خدمات املراجعة، 
  ؛يف اجلزائر مع التطورات احلاصلة على املستوى الدويل

وضع دستور جديد آلداب وسلوك املهنة يف اجلزائر يأخذ بعني االعتبار تطلعات املهنيني ويرفع من  -
  .مكانة املهنة يف اتمع
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تمثلة بصفة رئيسية يف إجراء دراسة مقارنة للتنظيم املهين للمراجعة يف حتقيقا ألهداف البحث امل
ثالثة بلدان تربطها العديد من اخلصائص التارخيية واالقتصادية وهي اجلزائر وتونس واململكة املغربية، 

هنة دف الوصول إىل تقدمي مسامهة لتطوير تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر ليسمح باإلرتقاء مبستوى امل
ي والنظري الباب األول اإلطار الفكر وحيقق أهدافها، فقد اشتملت الدراسة ثالثة أبواب، تناول

الفصل تطرق فصول، تناول الفصل األول التأصيل العلمي للمراجعة، بينما  للمراجعة من خالل ثالثة
تنظيم املهين للمراجعة يف لدراسة الكعناصر مت اعتمادها الثاين إىل عناصر التنظيم املهين للمراجعة واليت 

اإلطار العام للممارسة املهنية للمراجعة، اهليآت املهنية : وهي للمقارنة يف الباب الثالثالباب الثاين و
، يف حني تناول الفصل الثالث املشرفة على تنظيم املهنة، معايري املراجعة ودستور آداب وسلوك املهنة

  . احلساباتاخلطوات أو املنهجية املتبعة يف مراجعة 
لدراسة واقع التنظيم املهين للمراجعة يف البلدان موضوع  مت ختصيصهفقد  ،أما الباب الثاين

، خصص الفصل )الرابع واخلامس والسادس(من خالل ثالثة فصول  راسة املقارنة كل بلد على حدةالد
ص لتنظيم املهنة يف تونس، الرابع لدراسة واقع تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر، أما الفصل اخلامس فخص

إىل نشأة املهنة يف كل بلد مت التطرق ، حيث وتناول الفصل السادس تنظيم املهنة يف اململكة املغربية
 دراسةبال مت تناول كما، 2011واملراحل اليت مرت ا منذ استقالل ذلك البلد إىل غاية اية سنة 

  .البلدانيف هذه للمراجعة والتحليل عناصر التنظيم املهين 
للدراسة املقارنة لعناصر السابع صص الفصل ، خ)السابع والثامن( مشل الباب الثالث فصلني وقد

تقدمي املسامهة خالله  مت منفقد  الثامنالتنظيم املهين للمراجعة بني البلدان موضوع الدراسة، أما الفصل 
تشجيع  من خالل ،الدراسة املقارنةتنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر على ضوء  العلمية للباحث لتطوير

 االستفادةأوجه القصور املالحظة و معاجلةللمراجعة يف اجلزائر واحلايل  العناصر اإلجيابية يف التنظيم املهين
  .تونس واململكة املغربية العناصر اإلجيابية يف جتربيتمن 

  نتائج البحث
مة، ويف كل من اجلزائر وتونس تنا لعناصر التنظيم املهين للمراجعة بصفة عامن خالل دراس

  :اليت نوردها يف اآليتالعامة النتائج  بعضإىل واململكة املغربية بصفة خاصة، فقد توصلنا 
أن متـارس  وجيب ... مهنة املراجعة مهنة عريقة كباقي املهن احلرة مثل الطب واحملاماة واهلندسة  -

 اتمع ومتارس دورها يف دفـع عجلـة   وفقا لتنظيم مهين سليم تلقى من خالله املكانة الالئقة يف
 .التنمية االقتصادية ومحاية االقتصاد الوطين

يتوقف على درجة تنظيمها والتزام املمارسني هلا بـذلك  يف أي بلد  مهنة املراجعة وتطورها جناح -
 .التنظيم الذي هو يف األصل يهدف خلدمة مصاحل اتمع بالدرجة األوىل مث مصاحل أعضاء املهنة
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نظيم السليم ملهنة املراجعة الذي يسمح بتطوير املهنة وحتقيق أهدافها، جيب أن يشـتمل علـى   الت -
 : أربعة عناصر رئيسية جمتمعة وهي

إطار عام للممارسة املهنية حيدد بدقة الشروط العامة ملمارسة املهنـة وشـروط املعرفـة     ×
راجع، كيفية تعيينه وإـاء  املتخصصة اليت جيب أن تتوفر يف املترشح ملمارسة املهنة، مهام امل

 مهامه، كيفية حتديد أتعابه واملسؤوليات اليت يتحملها؛
هيئة مهنية قادرة على تنظيم املهنة وتأدية الدور املنوط ا لإلرتقاء مبستواها وحتقيق أهدافها  ×

 واملسامهة يف دفع عجلة االقتصاد الوطين؛
 جبودة عالية؛ معايري مهنية يسترشد ا املراجعون لتأدية مهامهم ×
دستور آلداب وسلوك املهنة نابع من املهنة ذاا ويف مستوى تطلعات املراجعني يلتزم بـه   ×

اجلميع، مما يؤدي إىل رفع مكانة املهنة واملهنيني يف اتمع، وجيـب أن يشـمل حمـورين    
 .مبادئ السلوك األخالقي اليت جيب أن تتوفر يف املراجع وقواعد السلوك املهين: رئيسيني

تشترك البلدان موضوع الدراسة يف اجلانب التارخيي للمهنة، حيث مورست املهنة يف هذه البلدان  -
وفقا للقوانني الفرنسية قبل استقالهلا باعتبارها كانت مستعمرات فرنسية، وقد استوحت قوانينها 

حىت الوقت  متارس كذلك، كما أن املهنة ستقالل من القوانني الفرنسيةيف تنظيمها للمهنة بعد اال
 .يف هذه البلدان باللغة الفرنسية احلايل

ومن خالل الدراسة املقارنة لعناصر التنظيم املهين للمراجعة بني البلدان الثالثة موضوع الدراسة، 
 :فقد توصلنا إىل العديد من النتائج نوردها كما يلي

الدول الثالث فيما خيص بعض عناصر بالنسبة لإلطار العام ملمارسة املهنة، فهناك اتفاق كبري بني  :أوال
اإلطار العام ملمارسة املهنة مع وجود بعض االختالفات البسيطة، كما أن هناك اختالف كبري من حيث 

  :املعرفة املتخصصة للمراجعني، ونلخص ذلك فيما يلي
ـ   - ة تتفق اجلزائر مع تونس واململكة املغربية إىل حد كبري فيما خيص الشروط العامة ملمارسـة مهن

 .املراجعة، مهام املراجع وكيفية تعيينه وإاء مهامه واملسؤوليات اليت يتحملها أثناء تأديته ملهامه
تعاين مهنة املراجعة يف اجلزائر قصورا كبريا فيما خيص املعرفة املتخصصة اليت جيب أن يكتسـبها   -

حيث أن املهنة يف اجلزائر املرشح ملمارسة املهنة مقارنة مبا هو موجود يف تونس واململكة املغربية، 
موكلة لفئتني مها اخلرباء احملاسبون وحمافظو احلسابات مع عدم وجود تكوين متخصص ملمارسـة  
هاتني املهنتني، يف حني أن املهنة يف تونس واململكة املغربية موكلة لفئة واحـدة وهـم اخلـرباء    

 .اصة ذا التكويناحملاسبون بعد خضوعهم لتكوين متخصص وجناحهم يف االمتحانات اخل
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مسح املشرع اجلزائري حلملة العديد من الشهادات اجلامعية وحىت غري اجلامعية مبمارسـة مهنـة    -
وأي امتحان ائي، بل متارس املهنة مـن   حمافظة احلسابات يف اجلزائر دون أي تكوين متخصص

الت لتدريب مهين، خالل اإلعتماد الذي يمنح باستيفاء املترشح خلربة مهنية فقط ويف بعض احلا
على الرغم من أن اهلدف من هذه املهنة ذو أمهية كبرية بالنسبة لالقتصاد الوطين وهو املصـادقة  

 .على احلسابات السنوية للشركات واهليآت املعنية باملراجعة القانونية
على الرغم من قبول شهادات جامعية أخرى إضافة لشهادة ليسانس يف العلوم املاليـة للترشـح    -

ارسة مهنة خبري حماسب يف اجلزائر، فلم حيدد القانون أي تكوين تكميلي مطلوب حلاملي بعض ملم
 .الشهادات، وهو ما خيتلف عن ما هو معمول به يف تونس واململكة املغربية

يوجد يف كل من تونس واململكة املغربية تكوينا متخصصا للحصول على شهادة خبري حماسـب   -
ا نظريا وتربصا ميدانيا، ويتم الدخول إليه عن طريـق مسـابقة   مدته ثالث سنوات يشمل تكوين

وطنية، يف حني أن التكوين يف اجلزائر يقتصر على التربص امليداين ملدة سنتني ويتم الدخول إليـه  
 .دون أية مسابقة

اململكة املغربية يدوم ثالث سنوات لدى خبري حماسب ومراقب مـن  يف تونس والتربص امليداين  -
مع قيام الطالب بإعداد تقرير تربص كـل  تعينهما اهليئة املنظمة للمهنة اسب آخر طرف خبري حم

، يف حني أن التربص امليداين يف اجلزائر يدوم سنتني لدى خبري حماسب تعينـه اهليئـة   ستة أشهر
والشيء امللفت لإلنتباه هو أن مراقب املنظمة ويقوم املتربص بإعداد تقرير تربص كل ثالثة أشهر، 

وإمنا تترك احلرية للمتربص الختيار مراقب من بني اخلرباء احملاسبني  ،نه اهليئة املنظمةبص ال تعيالتر
وأن مراقب التربص يعين يف اية التربص ولـيس يف   املوجودين بالوالية أو اجلهة اليت يتواجد ا،

 . بداية التربص لكي يقوم مبراقبة أعمال املتربص ومدى انضباطه بصفة دائمة
الذي خيص إعادة تنظيم التكوين املتخصص ملهنة املراجعة  2011صدور املرسوم التنفيذي يف اية  -

يف اجلزائر، يعترب خطوة إجيابية لالهتمام باملعرفة املتخصصة، ولكن إبقاء املهنة متارس من طـرف  
رفه أعضاء املهنة على التشتت الذي يع فئتني من املهنيني يعترب يف رأينا من أوجه القصور اليت تبقي

كما أن هـذا  وعلى اخللط وسوء الفهم لدى اجلمهور الناتج عن اختالف األلقاب لدى املهنيني، 
كما أن التكـوين   .يف األمور العلمية والعملية يشجع املهنيني على التعاون فيما بينهمالتقسيم ال 

ن تربص ميداين، يعتـرب  املتخصص الذي قُسم إىل مرحلتني منفصلتني، سنتان تكوين نظري وسنتا
  .  يف رأينا من أوجه القصور نظرا ملدته الطويلة نوعا ما والفصل بني التكوين النظري والتطبيقي
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 اليت يقوم بإعدادها الطالب ومناقشـتها  تكوينتتفق تونس واململكة املغربية بالنسبة ملذكرة اية ال -
، وهذا ما ال جنده خصصني وخرباء حماسبنينة من أساتذة أكادمييني متأمام جلنة مناقشة مكو علنيا

 .يف اجلزائر ويعترب من أوجه القصور اليت جيب معاجلتها
يتم احلصول على شهادة خبري حماسب يف تونس واململكة املغربية بعد النجاح يف املناقشة العلنيـة   -

متحان النـهائي  ملذكرة اية التكوين، هذه األخرية اليت ال ميكن مناقشتها إال بعد النجاح يف اإل
اخلاص بالتكوين النظري واحلصول على الشهادات اخلاصة به، باإلضافة إىل املصادقة على التربص 

يف حني أنه يف اجلزائر يتم احلصول على شهادة خبري حماسب بعد . امليداين من طرف اهليئة املنظمة
يم العايل، وال ميكن التقدم هلذا النجاح يف اإلمتحان اخلاص باخلربة احملاسبية اليت تنظمه وزارة التعل

اإلمتحان إال بعد احلصول على شهادة اية التربص من طرف اهليئة املنظمة، ونشري إىل أنه مل يتم 
 .2002تنظيم هذا اإلمتحان منذ سنة 

كل الشركات التجارية يف تونس واململكة املغربية معنية باملراجعة القانونية مع بعـض الشـروط    -
يف حني أنه يف اجلزائر ليست كل الشركات معنية باملراجعة وخنـص بالـذكر   لبعض الشركات، 

ليشـمل   2006شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بعدما مت توسيع اإلجـراء سـنة   
 . الشركات ذات املسؤولية احملدودة واملؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات املسؤولية احملدودة

ات يف اجلزائر خيص فقط البنوك واملؤسسات املالية، يف حني إجبارية تعيني أكثر من مراجع حساب -
ميتد اإلجراء يف تونس واململكة املغربية إىل مؤسسات التوظيف اجلماعي، الشركات اليت تقـوم  

 .بإعداد قوائم مالية موحدة والشركات اليت تلجأ إىل اإلدخار العلين
حدة مدا ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة عدد الوكاالت املعمول به يف اجلزائر واحملدد بوكالة وا -

واحدة، يعترب من األمور اإلجيابية اليت نشجع على احلفاظ عليها ألا حتافظ على استقاللية املراجع 
 .مقارنة مبا هو موجود يف تونس واململكة املغربية

احملاسبون، وموكلـة  مهنة املراجعة يف اململكة املغربية موكلة لفئة واحدة من املهنيني وهم اخلرباء  -
بصفة رئيسية كذلك يف تونس لفئة اخلرباء احملاسبني، بينما يف اجلزائر فهناك فئتان غري متجانستني 
سواء من حيث التكوين أو من حيث الشهادة وهم اخلرباء احملاسبون وحمافظو احلسابات، حيـث  

يف مزاولة املهنة، وإمنا حيصلون أن املهنيني يف هذه الفئة األخرية ال جيتازون أي امتحان قبل البدء 
على اإلعتماد فقط من اهليئة املنظمة للمهنة، يف انتظار بدء العمل باإلجراءات اجلديدة اليت صدرت 

  .   2011يف اية سنة 
متارس مهنة املراجعة يف اجلزائر بصفة مستقلة فقط، يف حني ميكن للمراجع يف اململكة املغربية أن  -

 .ري لدى خبري حماسب مستقل أو شركة خربة حماسبية من خالل عقد عملميارس املهنة بصفة أج
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يعترب القيد جبدول اهليئة املنظمة يف تونس واململكة املغربية مبثابة الترخيص ملزاولـة املهنـة بعـد     -
احلصول على شهادة اخلبري احملاسب والشروط العامة األخرى، بينما يف اجلزائر فإن اإلعتماد هـو  

 .اولة املهنة، وأن العديد من املهنيني املمارسني غري مقيدين جبدول اهليئة املنظمةالذي يرخص مبز
هناك تشابه بني اجلزائر وتونس فيما خيص حساب أتعاب املراجع كوما يعتمدان علـى سـلم    -

أتعاب مع اختالف يف طريقة ومعايري احلساب، يف حني أنه يف اململكة املغربية حتدد على أسـاس  
 . املراجع والشركة حمل املراجعةالتفاوض بني

الطريقة املتبعة يف حساب أتعاب املراجع يف اجلزائر تعترب األحسن مقارنة بتونس واململكة املغربية  -
العادية اليت سيبذهلا وعدد املتدخلني  ألا تجرب املراجع على وضع برنامج عمل يصف اإلجتهادات

  .وأوقات تدخلهم مسبقا
احلسابات هي املوجودة يف  راجعأن شروط قيام املسؤولية املدنية على مى تتفق الدول الثالث عل -

، وأن ما جود عالقة سببية بني اخلطأ والضرروو وقوع الضرر، حدوث اخلطأ: القانون العام وهي
يف يكمن ختالف اإلجاء به املشرع اجلزائري هو يف نفس املستوى مع تونس واململكة املغربية، و

سنوات ابتـداء مـن    ثالثاحلسابات، ففي تونس تنقضي مبرور  راجعملدنية ملانقضاء املسؤولية ا
سنوات من تـاريخ   مخستاريخ الكشف عن الفعل الضار، أما يف اململكة املغربية فتنقضي مبرور 

وقوع اخلطأ الناجم عنه الضرر أو من تاريخ كشفه يف حالة كتمانه، أمـا يف اجلزائـر فتسـقط    
  .وع الفعل الضارسنة من يوم وق 15بانقضاء 

إن ما جاء به املشرع اجلزائري يف جمال املسؤولية اجلزائية اليت تقع على عاتق املراجـع هـو يف    -
املستوى املقبول مقارنة مبا هو معمول به يف تونس واململكة املغربية، ولكن املالحـظ أن هنـاك   

رائم، لكن هناك اختالف تشابه كبري من حيث تصنيف املخالفات اليت يرتكبها املراجع يف خانة اجل
  .كبري بني البلدان الثالثة فيما خيص العقوبات املسلّطة على نفس املخالفة

العقوبات على املسؤولية االنضباطية اليت تقع على املراجع، وأن الثالث حمل الدراسة  دولال تتفق -
التـوبيخ مث   حيث تبدأ من اإلنذار مث ،التأديبية هلا طابع تصاعدي حسب درجة خطورة املخالفة

لكن االختالف يكمن يف التوقيـف  . تنتهي بالشطب النهائي من ممارسة املهنةوالتوقيف املؤقت 
يتراوح بني فأشهر، أما يف تونس  ستةاملؤقت حيث يف كل من اجلزائر واململكة املغربية ال يتجاوز 

 .سنة ومخس سنوات
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نة ومدى قيامها بالدور املنوط ا، فإنه ميكن تلخيص بالنسبة للهيآت املهنية املشرفة على تنظيم امله :ثانيا
  :أهم النتائج فيما يلي

، 2010تعدد اهليآت املنظمة ملهنة املراجعة يف اجلزائر وفق القانون اجلديد املنظم للمهنة الصادر سنة  -
وهي املصف الوطين للخرباء احملاسبني باعتبار هذه الفئة تضم حاملي شهادة خبري حماسب والذين 

يف ) حمافظة احلسابات(واملراجعة القانونية ) اخلربة احملاسبية(إمكام ممارسة مهام املراجعة التعاقدية ب
نفس الوقت، والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات باعتبار هذه الفئة معنية مبمارسة مهـام حمافظـة   

يعمل حتت سـلطة وزارة   احلسابات، أما اهليئة الثالثة واملتمثلة يف الس الوطين للمحاسبة الذي
جلنة تنميط املمارسات احملاسبية واإلجتهادات املهنيـة،  : املالية، فتنطوي حتتها خمتلف اللجان وهي

 . جلنة اإلعتماد، جلنة التكوين، جلنة اإلنضباط والتحكيم وجلنة مراقبة اجلودة
واخلـرباء  الوطين للمحاسبة وهي الس اللجان اليت لديها أمهية كبرية يف تنظيم املهنة تنتمي هليئة  -

احلسابات ينتمون هليئة أخرى، وهذا ما ال جنده يف تونس  ون ينتمون هليئة أخرى وحمافظواحملاسب
وإمنا خرباء حماسبون فقط يقومـون مبهـام    ،، حيث ال جند صنفني من املراجعنييةاملغرباململكة و

م هيئة واحدة وهـي هيئـة اخلـرباء    املراجعة التعاقدية واملراجعة القانونية، وتشرف على تنظيمه
 .احملاسبني وتنطوي حتتها خمتلف اللجان الدائمة واملؤقتة

على الرغم من املساحة ) أربعة جمالس(عدم وجود عدد كاف من االس اجلهوية للهيئة املنظمة  -
بـني  الكبرية للجزائر مقارنة بتونس بثالثة جمالس واململكة املغربية بسبعة جمالس جهوية، وهو من 

 .األسباب اليت تركت املهنيني أو املتربصني أو األطراف املعنية ليسوا يف اتصال دائم باهليئة املنظمة
بالدور ) املصف الوطين سابقا(عدم وجود ضبط تام للجدول، باإلضافة إىل عدم قيام اهليئة املنظمة  -

كبري من املهنيني املمارسـني  املنوط ا جتاه املهنيني املقيدين باجلدول يف الوقت الذي يوجد عدد 
غري املقيدين باجلدول، الشيء الذي أفقد هذه اهليئة مصداقيتها وتشتت املهنيني من حوهلا، مث ختلي 

  .السلطة عنها وحلها واستبداهلا يآت جديدة
اهليآت املهنية املشرفة على تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر ال تسيطر على حتديد املعرفة املتخصصة  -

اليت جيب أن يكتسبها املرشح ملمارسة املهنة سواء يف املرحلة اجلامعية أو بعدها، بينما يف تـونس  
واململكة املغربية جند أن للهيآت املنظمة للمهنة دورا كبريا يف حتديد املعرفة املتخصصة للمراجعني 

 .سواء يف املرحلة اجلامعية أو يف مرحلة التكوين املتخصص
كوين املهين املستمر يف اجلزائر وعدم إلزام املهنيني بتخصيص الوقت الـالزم  عدم وجود جلنة للت -

لذلك يعترب من بني أوجه القصور اليت سامهت يف تدهور مستوى املهنـيني وعـدم مواكبتـهم    
 .للتطورات احلاصلة يف املهنة، وقد انعكس ذلك سلبا على جودة اخلدمات املقدمة
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إعطاء األمهية  مأدى باملراجعني إىل عد 01-10صدور القانون قبل  عدم وجود جلنة ملراقبة اجلودة -
 النوعيـة ملستوى اخلدمات اليت يقدموا، وبالتايل قبوهلم لعدد كبري من الوكاالت على حساب 

 .وعلى حساب التكوين املستمر
  :بالنسبة ملعايري املراجعة، فإنه ميكن تلخيص النتائج فيما يلي :ثالثا
ة للمهنة يف اجلزائر أية معايري مهنية للمراجعة، وأن ما هو موجـود جمـرد   مل تصدر اهليئة املنظم -

نصوص قانونية وتوصيات أصدرا اهليآت التنفيذية والتشريعية ال ترقى إىل مستوى املعايري، على 
املعايري الدوليـة   2002عكس ما يوجد يف تونس اليت أصدرت معايري مهنية حملية قبل تبنيها سنة 

، واململكة املغربية اليت أصدرت دليال  (IFAC)ادرة عن اإلحتاد الدويل للمحاسبني للمراجعة الص
، وأصدرت النسخة اجلديـدة ملعـايري   2009والنسخة املعدلة له سنة  1998للمعايري احمللية منذ 

 .2011املراجعة اليت تتطابق مع املعايري الدولية يف جمملها سنة 
عتمدة يف تـونس  املعايري املفالسلطة الرئيسية ملعايري املراجعة، ختتلف الدول الثالث من ناحية منبع  -

هي املعايري الدولية وقد تبناها جملس هيئة اخلرباء احملاسبني دون وجود أي نص قانوين يفرض تبين 
 هذه املعايري، ونفس الشيء بالنسبة للمملكة املغربية، حيث أصدرت هيئة اخلرباء احملاسبني دلـيال 

يف حني أن مـا  . دون أي نص قانوين يقرر ذلك 2011مث سنة  2009مث سنة  1998لمعايري سنة ل
هو معمول به يف اجلزائر فهو جمرد نصوص قانونية تنظم املهنة قامت بإصدارها اهليآت التشـريعية  

  .والتنفيذية وليست اهليئة املنظمة للمهنة
الوطين للمحاسبة واملصـف الـوطين   املتمثلة يف الس املنظمة للمهنة يف اجلزائر اهليآت اجلديدة  -

 تقـم اللجـان  مل  2011للخرباء احملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات، فإىل غاية اية سنة 
على مستوى هذه اهليآت، بإصدار أي معيار باعتبارها نصـبت يف   املكلفة بإصدار املعايري املهنية

   .2011أواخر سنة 
الذي ينص على معايري تقارير حمـافظ   2011زارة املالية يف ماي املرسوم التنفيذي الصادر عن و -

ذكر فقط عناوين هذه التقارير على أن حيدد حمتـوى كـل   ، وأشكال وآجال إرساهلا احلسابات
مل يتم إصدارها، ويف رأينا أن إصـدار   2011معيار بقرار من وزير املالية واليت إىل غاية اية سنة 

ل سوف لن خيدم املهنة ولن يطورها، وهي من أوجه القصور اليت تعاين معايري املراجعة ذا الشك
 .منها املهنة يف اجلزائر منذ نشأا مقارنة بكيفية إصدارها يف اململكة املغربية وتونس
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  :بالنسبة لدستور آداب وسلوك املهنة، فإنه ميكن تلخيص نتائج الدراسة فيما يلي :رابعا
عدم تسمية دستور آداب وسلوك املهنة ذا اإلسم، ففي اجلزائر يسمى تتفق البلدان الثالثة على  -

بقانون أخالقيات املهنة، ويف تونس مبجلة الواجبات املهنية، أما يف اململكة املغربية فيسمى مبدونة 
 .الواجبات املهنية

- لـس  تتفق كل من تونس واململكة املغربية يف كون دستور آداب وسلوك املهنة يقوم بإعداده ا
دستور آداب يف حني أن  الوطين للهيئة املنظمة واملصادقة عليه من طرف اجلمعية العامة للمهنيني،

مت إعداده وإصداره من طرف هيئة تنفيذية متمثلـة يف وزارة املاليـة يف    يف اجلزائر وسلوك املهنة
ربون علـى  ، ومل يصادق عليه من طرف اجلمعية العامة للمهنيني، لكنهم جمشكل مرسوم تنفيذي

 .احترامه، وهذا ما يتناىف مع معىن دستور آداب وسلوك املهنة
مل يتطرق قانون أخالقيات املهنة يف اجلزائر وجملة الواجبات املهنية يف تونس إىل احملور األول الذي  -

جيب أن يشمله دستور آداب وسلوك املهنة اخلاص مببادئ السلوك األخالقي، حيث تناوال مباشرة 
راجع وواجباته وحقوقه يف شكل نصوص جامدة، بينما مدونة الواجبـات املهنيـة يف   عالقات امل

اململكة املغربية، فقد تناولت يف قسم خاص بعض مبادئ السلوك األخالقي اليت جيب أن تتوفر يف 
  .املراجع قبل التطرق للمحاور اخلاصة بواجباته وعالقاته مبختلف األطراف

خمتلف الواجبات اليت تقع على عاتق املراجـع   يف اململكة املغربية تناولت مدونة الواجبات املهنية -
يتناول  ا منفصالجند فيها حمورومل ، يف احملاور اخلاصة بعالقات املراجع مبختلف األطراف وحقوقه

وهو ما يتماشى مع حماور دستور آداب وسلوك املهنة، وهو خيتلف عن ما هـو  حقوق املراجع، 
املهنة يف اجلزائر وجملة الواجبات املهنية يف تـونس، أيـن مت تنـاول     موجود يف قانون أخالقيات

 .واجبات املراجع يف حمور وحقوق املراجع يف حمور منفصل
  إختبار الفرضيات

   :كما يلي يف بداية حبثنا انطلقنا منهااليت ات فرضيالختبار افإنه ميكننا  السابقة، على ضوء النتائج
يشوبه العديد يف اجلزائر  إلطار العام ملمارسة مهنة املراجعةاتعترب بأن بالنسبة للفرضية األوىل اليت 

الدراسة أن اإلطار العام ، فقد مت إثباا، حيث بينت تونس واململكة املغربيةمن أوجه القصور مقارنة ب
كانية للممارسة املهنية حيتوي على عدة نقائص جيب معاجلتها وعناصر إجيابية ميكن احلفاظ عليها، مع إم

ولكن يف رأينا أن اجلزء  .حتسني بعضها خاصة ما تعلق بالقائم مبهمة املراجعة والشركات املعنية باملراجعة
، فقد بينت الدراسة أنه يشوا العديد األهم يف اإلطار العام ملمارسة املهنة هو املعرفة املتخصصة للمراجع

اململكة املغربية، وقد مت إثبات وملتخصصة يف تونس رقى متاما إىل مستوى املعرفة اتال من أوجه القصور و
املغربية  ذلك من خالل التكوين الصارم واملتخصص الذي يتلقاه املترشح ملمارسة املهنة يف اململكة
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والذي ال يرقى يف مدته ويف  على التربص امليداين فقط،يف اجلزائر  وبدرجة أقل يف تونس واقتصاره
  . ونس واململكة املغربيةتنظيمه إىل ما هو موجود يف ت

ال  تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر اهليآت املهنية املشرفة علىاليت تعترب أن بالنسبة للفرضية الثانية 
يف اتمع مقارنة بتونس  ئقة امستوى املهنة وإعطائها املكانة الاللتطوير تقوم بالدور املنوط ا 

للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين كهيئة ، فإن املصف الوطين واململكة املغربية
سنة تقريبا مل يتعد دوره منح اإلعتماد ومجع اإلشتراكات،  20مستقلة مشرفة على املهنة خالل فترة 

وغلبت عليه الصراعات الشخصية بني أعضائه مث بينه وبني الوزارة الوصية، فلم تقم هذه اهليئة بتطوير 
ملتخصصة كفرض تكوين متخصص للمترشحني ملمارسة املهنة، أو إصدار دليل ملعايري املراجعة املعرفة ا

يسمح بتوحيد املمارسة املهنية واالعتماد عليه من طرف املراجعني حلل املشاكل اليت تواجههم ميدانيا، 
ج تكوين مهين أو إصدار دستور آداب وسلوك املهنة يف مستوى تطلعات املهنيني، أو القيام بوضع برنام

مستمر يعمل على رفع كفاءة املهنيني وإطالعهم على كل تطور أو جديد خيص املهنة، أو وضع 
  .إجراءات لرقابة جودة اخلدمات اليت يقدمها املراجعون، وهذا ما يثبت صحة الفرضية

عايري مهنية مهنة املراجعة يف اجلزائر ال تتوفر على مأما بالنسبة للفرضية الثالثة واليت تنص على أن 
مستوى املمارسة املهنية للمراجعة، فقد برفع يف مستوى املعايري املطبقة يف تونس واململكة املغربية تسمح 

اجلزائر ال تتوفر على دليل للمعايري ومل تصدر معايري منذ نشأة املهنة يف اجلزائر، مت إثبات صحتها كون 
وصيات ال ترقى إىل مستوى املعايري وليست يف فما هو موجود يف اجلزائر جمرد قوانني وتشريعات وت

مستوى ما هو موجود يف تونس واململكة املغربية، حيث أن هذه األخرية أصدرت دليال شامال ملعايري 
وقامت بإصدار نسخته املعدلة يف مستوى املعايري الدولية يف  1998املراجعة القانونية والتعاقدية سنة 

ت من خالل هيئة اخلرباء احملاسبني العديد من املعايري احمللية منذ ، أما تونس فقد أصدر2011جانفي 
املعايري الدولية للمراجعة، واليت تعترب شاملة وتسمح  2002وإىل غاية تبنيها سنة  1983نشأا سنة 

  .بتطوير املهنة إىل املستوى الدويل
جلزائر جمرد نص قانوين ال آداب وسلوك املهنة يف ا بالنسبة للفرضية الرابعة اليت ترى بأن دستور

، فقد مت إثباا، حيث بينت الدراسة أن اجلزائر إىل مستوى دساتري املهنة يف تونس واململكة املغربية ىيرق
يتضمن قانون أخالقيات املهنة موجه لثالث فئات وهم اخلرباء  1996أصدرت مرسوما تنفيذيا سنة 

مدين، وقد مت إثبات أن هذا القانون ال يرقى إىل مستوى احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعت
دستور آداب وسلوك املهنة سواء من حيث كيفية إصداره أو من حيث السلطة اليت أصدرته أو من 
حيث احملاور اليت تضمنها، وأنه ليس نابعا أصال من املهنة ذاا أو من رغبة أعضائها يف تنظيم أنفسهم، 

هنية يف تونس مت إعدادها واملصادقة عليها من طرف الس الوطين للهيئة املنظمة بينما جملة الواجبات امل
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وتشترك يف العديد من احملاور مع قانون أخالقيات املهنة، يف حني أن مدونة الواجبات املهنية يف اململكة 
ف اجلمعية العامة املغربية مت إعدادها من طرف الس الوطين للهيئة املنظمة ومتت املصادقة عليها من طر

  .للمهنيني، وتضمنت احملاور الرئيسية اليت جيب أن حيتويها دستور آداب وسلوك املهنة
تنظـيم  ومن خالل إثباتنا لصحة الفرضيات األربعة، وكخالصة ملا سبق، فإنه ميكننا القول أن 

السليم واملتطلبات  املهين اخلصائص الرئيسية لعناصر التنظيم توفر على مجيعيف اجلزائر ال ي ة املراجعةمهن
رت سـلبا  يعاين العديد من أوجه القصور اليت أثّالكفيلة بنجاح وتطور املهنة، وأن التنظيم املهين القائم 

ها وبالتايل حتقيق أهدافها، مقارنة مبا هو موجود يف تونس واململكـة  رتطوواملهنة مبستوى  رتقاءعلى اإل
  .ا الرئيسيةاملغربية، وهو ما جييب على مشكلة حبثن

  توصيات البحث
من خالل هذه الدراسة والنتائج املتوصل إليها واستنادا إىل املسامهة املقدمة من طرف الباحث 
لتطوير تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر، فإنه ميكننا إعطاء بعض التوصيات اليت نراها ضرورية لتطوير مهنة 

هنة يف كل من تونس واململكة املغربية والدول املتقدمة املراجعة يف اجلزائر والرقي ا إىل مستوى امل
  :باعتبار العوملة اجتاحت كل ااالت، وذلك على النحو التايل

تقوم باملهام املنوطة ا لإلرتقاء مبستوى ضرورة خلق هيئة مهنية قادرة على تنظيم مهنة املراجعة  - 
اء احملاسبني وحمافظي احلسابات يف هيئة توحيد اخلربوحتقيق أهدافها، ويتأتى ذلك من خالل  املهنة

 .للخرباء احملاسبني على غرار باقي البلدانوهي املصف الوطين واحدة 

حبمالت إعالمية لتعريف اجلمهور باملهنة وبالدور اهلام الذي تلعبـه يف  ضرورة قيام اهليئة املنظمة  -
عية، وبذلك كسـب احتـرام   قتصادية واالجتماالوطين ويف دفع عجلة التنمية اال محاية اإلقتصاد

  .اتمع للمهنة وألعضائها وإعطائها املكانة الالئقة ا
: على جلان دائمة تم كل جلنة جبانب من جوانب املهنة وهياملنظمة للمهنة جيب أن حتتوي اهليئة  -

نـة  املستمر، جلنة مراقبة اجلـودة، جل املهين جلنة التعليم ومتابعة التربصات املهنية، جلنة التكوين 
 .املعايري، جلنة آداب وسلوك املهنة، جلنة اجلدول وجلنة اإلنضباط والتحكيم

مسؤولية حتديد شروط املعرفة املتخصصة الالزمـة  جيب أن تتوىل جلنة التعليم ومتابعة التربصات  -
ملمارسة املهنة، وذلك من خالل حتديد الشهادات اليت ختول احلق يف ممارسة املهنة ومواد التكوين 

، وجيب أن يكون ملمارسة املهنةكميلي بالنسبة لكل شهادة ال حتتوي على مجيع املواد األساسية الت
هلا الدور البارز على مستوى اجلامعات واملعاهد املتخصصة يف وضع املناهج الدراسية فيما خيص 

ين النظري ليت ختول احلق يف ممارسة املهنة، كما جيب أن يكون هلا دورا فعاال يف التكوالشهادات ا
  .املتخصص ومتابعة التربصات امليدانية للمتربصني وتنظيم االمتحانات اخلاصة مبزاولة املهنة
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بوضع برنامج مالئم للتكوين املستمر يسمح بتطـوير  التكوين املهين املستمر جيب أن تقوم جلنة  - 
، ة حمليا أو دوليـا وجيب أن يكون مواكبا للتطورات احلاصلة يف املهن ،املمارسة امليدانية للمهنيني

 . كما جيب أن تضع اللجنة نظاما صارما لاللتزام بالتكوين من طرف أعضاء املهنة

جيب أن تقوم جلنة اجلدول بالضبط الدائم لقائمة املهنيني املقيدين باجلدول، واختـاذ اإلجـراءات    - 
وإعالنه يف  اجلدول بنشرالالزمة حملاربة املمارسة غري الشرعية للمهنة، مع ضرورة قيام هذه اللجنة 

بداية كل سنة على مستوى مقر اهليئة املنظمة للمهنة واالس اجلهوية واحملاكم والغرف التجارية 
 .على مستوى الواليات

تتناسب مع شساعة مساحة  إضافة إىل االس األربعة املوجودة حاليا، خلق جمالس جهوية ضرورة -
 ، وذلك واملتربصني واملؤسسات واهليآت املعنية باملراجعةاجلزائر لتقريب اهليئة املنظمة من املهنيني

بضم واليتني أو ثالث يف جملس جهوي حبكم املوقع اجلغرايف ويصل ا عدد املهنيني حـدا أدىن  
  .ميكن االتفاق عليه يف اجلمعية العامة للمهنيني

حمللية ذات العالقة على مستوى العديد من املؤسسات اواسعا جيب أن يكون للهيئة املنظمة متثيال  -
خاصة االس العلمية للكليات واملعاهد املتخصصة اليت متنح الشهادات اليت ختول احلق يف  ،باملهنة

 .واهليآت املهنية اإلقليمية والدولية لإلستفادة منها لتطوير املهنةممارسة املهنة والسوق املالية، 
هم اخلرباء احملاسبون مع التركيز على التكوين إسناد مهنة املراجعة لفئة واحدة فقط من املهنيني و -

ضرورة إدماج حمافظي احلسابات املوجودين حاليا مع املتخصص هلذه الفئة، وجيب يف هذه احلالة 
 .هلمتكوين تكميلي وتنظيم امتحانات اإلدماج إخضاعهم ل

و احلصـول  توقيف العمل بإجراء اإلعتماد كشرط للقيد جبدول اهليئة املنظمة، وإرجاع الشرط ه -
 .على شهادة خبري حماسب

، وذلـك  املنظمة للمهنة باإلستقالل الكامل عن اجلهاز التنفيذي والتشـريعي اهليئة ضرورة متتع  -
للحفاظ على استقالل أعضاء اهليئة خاصة عندما يتعلق األمر مبراجعـة حسـابات املؤسسـات    

  . املختلطة وأالعمومية 
ار العام للمعرفة املتخصصة الذي جيب أن يكتسبه املرشحون هليئة املنظمة احلق يف حتديد اإلطامنح  -

ملمارسة مهنة املراجعة، ويكون ذلك من خالل اإلشتراك يف وضع الربامج التعليميـة املقـررة يف   
  .ممارسة املهنةاليت ختول احلق يف اجلامعات واملعاهد املتخصصة بالنسبة للشهادات 

هادات اليت ختول احلق يف ممارسة مهنة املراجعة باجتـاه  إعادة حتديد وحتديث الربامج اخلاصة بالش -
إعادة تأهيل برامج التعليم العـايل  اجلانب التطبيقي ومتطلبات املهن احملاسبية واملالية، حيث جيب 

  .LMD) د.م.ل(اجلزائر لنظام جديد للتعليم العايل  اعتمادخاصة مع 
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ين بالطريقة اليت تسمح للمتربص بالتحكم يف إعادة حتديد حمتوى وطرق متابعة ومراقبة التربص امله -
اجلانب التطبيقي واكتساب خربة مهنية فعالة جتعله قادرا بعد النجاح يف اإلمتحان النهائي علـى  

 .املمارسة املهنية مباشرة
وذلك بغرض توحيد برنامج التدريب الذي جيب  ،املهين ربصوضع تعليمات واضحة وحمددة للت -

تنظيم املهنة مراقبة مدى التزام أساتذة التدريب به، وكذلك مراقبة مـدى   على اهليئة املشرفة على
  .انضباط ومواظبة املتربصني يف تنفيذ ذلك الربنامج

إدخال حتضري املذكرة ومناقشتها يف اية التكوين اخلاص باخلربة احملاسبية ضمن متطلبات احلصول  -
ملهنة بالتحكم يف البحـث املنـهجي   على شهادة خبري حماسب، ألا تسمح للمترشح ملمارسة ا

 .والتوثيقي وحتليل البيانات واختاذ القرارات
عطي مصـداقية  وهذا ما ي، ةيإجياد صيغة مالئمة للتنظيم الدوري لإلمتحان النهائي للخربة احملاسب -

  . للمتكوننيرب للتكوين وانضباط أكأكرب
خالل وضع الضوابط الالزمة اليت تكفل املستمر للمزاولني ملهنة املراجعة من  كوينعلى الت التركيز -

املنظمة للمهنة، وجيب أن تتضمن هذه  ئةالتزام املهنيني حبضور الدورات التكوينية اليت تنظمها اهلي
  .الدورات أحدث املستجدات يف معايري احملاسبة واملراجعة وأخالقيات املهنة

ية تغطي معايري احملاسـبة ومعـايري   ضرورة إصدار اهليئة املنظمة ملهنة املراجعة لكتب رمسية إرشاد -
ه للجامعات العتمادها يف التكوين بالنسبة للشهادات املراجعة ودستور آداب وسلوك املهنة توج

دف تقليص الفجوة بني اليت ي سمح حلامليها الترشح ملمارسة مهنة املراجعة يف املستقبل، وذلك
نيه للمراجعالتعليم اجلامعي ومتطلبات التكوين املوج. 

جيب توسيع مهام التصديق إىل جماالت أخرى غري مراجعة القوائم املالية، بغرض اإلستجابة أكثر  -
  .الحتياجات السوق

ضرورة توسيع إلزامية تعيني مراجع حسابات للتصديق على احلسابات السنوية لكافة الشـركات   -
به حاليا واملقدر بعشرة التجارية مع إمكانية وضع شرط بلوغ احلد األدىن لرقم األعمال املعمول 

 .ماليني دينار بالنسبة للشركات غري شركات املسامهة مع ضرورة مراجعته من فترة ألخرى
توسيع اإلجراء املتعلق بإجبارية تعيني أكثر من مراجع حسابات املطبـق حاليـا علـى البنـوك      -

رصة والشركات اليت واملؤسسات املالية، ليشمل الشركات اليت تلجأ علنيا لإلدخار واملسعرة بالبو
  .  تقوم بإعداد قوائم مالية موحدة
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الذي مت إعداده على أساس املخطط احملاسيب  1994ضرورة مراجعة سلم األتعاب املعمول به منذ  -
الوطين السابق ليتماشى مع النظام احملاسيب املايل اجلديد، مع عدم وضع حدا أقصى لألتعاب، وإمنا 

 .األتعاب حدا معينااعتماد معامال ثابتا عند بلوغ 
ضرورة اعتماد اجلزائر للمعايري الدولية للمراجعة الصادرة عن اإلحتـاد الـدويل للمحاسـبني يف     -

نسختها الكاملة، مما سيوفّر للقوائم املالية املنشورة من طرف الشركات واهليآت مسة الوثوق اليت 
لشركات املسعرة يف البورصـة  يتطلع إليها مستخدمو هذه القوائم حمليا ودوليا، خاصة بالنسبة ل

 .والشركات األجنبية العاملة يف اجلزائر
ضرورة وضع دستور جديد آلداب وسلوك املهنة يف اجلزائر يف مستوى تطلعات املهنيني، حيـث   -

جيب أن يكون نابعا من املهنة ذاا ومن رغبة أعضائها يف تنظيم أنفسهم، وأن تضع اهليئة املنظمة 
 .لة بضمان التزام املهنيني ذا الدستور وتأديب اخلارجني عنهللمهنة الضوابط الكفي

حمور خـاص مببـادئ   : جيب أن حيتوي دستور آداب وسلوك املهنة على حمورين رئيسيني ومها -
السلوك األخالقي اليت جيب أن تتوفر يف املراجع ملمارسة املهنة، وحمور خاص بقواعـد السـلوك   

هليئة املنظمة، الزبائن، الزمالء، املتدربني، اإلدارة واتمع، حيث املهين اليت تنظم عالقات املراجع با
  . تبين واجبات املراجع وحقوقه يف خمتلف عالقاته

من خالل التوصيات السابقة واالقتراحات املقدمة لتطوير تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر، فإنه 
جه يف إضفاء الثقة على املعلومات من الضروري أن تصبح مهنة املراجعة تؤدي دورها على أكمل و

احملاسبية واملالية اليت تقوم الشركات واهليآت املختلفة بنشرها، وبالتايل يصبح املستثمرون ورجال 
األعمال وخمتلف األطراف ذات املصلحة يقومون باختاذ قرارام على أساس معلومات مالئمة وكافية 

  .د الوطين وتطويرهوموثوق فيها، مما يعود بالفائدة على االقتصا
  آفاق البحث

مدى مبثابة بداية وانطالقة لدراسات أخرى تتناول  تعترب، فإن هذه الدراسة بالنسبة آلفاق البحث
من خالل إنشاء معاهد تكوين  ،لمراجعة على مستوى بلدان املغرب العريبلة يهناملمارسة املإمكانية توحيد 

تشرف على تنظيم املهنة على  ، هيآت مهنية مغاربيةلمراجعةمتنح شهادة مغاربية ل مغاربية يف املراجعة
، معايري املستوى املغاريب من خالل التنسيق بني اهليآت املهنية احمللية ووضع خطة مغاربية لتطوير املهنة

   .مراجعة مغاربية وكذلك دستور مغاريب آلداب وسلوك املهنة
ا املوضوع وسامهنا ولو بالشيء القليل يف  تدعيم ونأمل يف األخري، أن نكون قد وفّقنا يف معاجلة هذ

البحث العلمي يف اجلزائر واملكتبة االقتصادية ببحث شامل لتنظيم مهنة املراجعة ليستفيد منه الطالب 
  .واجلامعة اجلزائرية واملمارسني ملهنة املراجعة والقائمني على املهنة يف اجلزائر بصفة عامة
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 .2007تونس،  ،الورفلي وكمال العياري
املفاهيم واملعايري واإلجراءات، مطابع جامعة امللك سعود، اململكة : راجعة، املريمصطفى حسنني خض .42

 .1996العربية السعودية، 
الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية،  ،نادية فضيل، شركات األموال يف القانون اجلزائري .43

  .2007اجلزائر، 
ؤسسة، دار احملمدية العامة، ناصر دادي عدون وآخرون، دراسة احلاالت يف احملاسبة ومالية امل .44

 .2008اجلزائر، الطبعة األوىل، 
هادي التميمي، مدخل إىل التدقيق من الناحية النظرية والعملية، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة  .45

 .2004الثانية، 
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  .1994 ،قتصاد، مبادئ احملاسبة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائروزارة اال .46
كمال  أمحد حامد حجاج،.د :ترمجة( املراجعة بني النظرية والتطبيق، ي،أمرسن هنك وليم توماس، .47

 .1989، ، الرياضللنشر دار املريخ ،)الدين سعيد
يوسف حممود جربوع، مراجعة احلسابات بني النظرية و التطبيق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  .48

 .2000عمان، الطبعة األوىل، 

  :اجلامعيةالرسائل  - ب
د مدققي احلسابات اخلارجيني بقواعد السلوك املهين يف مدى تقي، ليم حممود كراجهأشرف عبد احل .49

جامعة عمان العربية ، رسالة دكتوراه غري منشورة، لتزام ااألردن والوسائل اليت تشجعهم على اإل
 .2004، األردن، للدراسات العليا

 التكنولوجية التحوالت ظل يف وواقعهالية املنفراح دليلة، دور نظام الرقابة الداخلية يف املراجعة املا .50
، مذكرة ماجستري غري منشورة، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، اجلزائرية املؤسسات يف قتصاديةواال

2007/2008. 
بن خيلف أمال، املراجعة اخلارجية يف اجلزائر، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر،  .51

2002/2003. 
دام أساليب املعاينة اإلحصائية يف ترشيد احلكم الشخصي ملدقق احلسابات، حجاز خدجية، استخ .52

 .2008/2009 مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة سطيف،
حواس صالح، أمهية ودور نظام املعلومات احملاسيب وتطوره من املفهوم التقليدي إىل املفهوم  .53

 .1994/1995 ،، جامعة اجلزائرغري منشورة رسالة ماجستري ،احلديث
قتصادية، مذكرة املعلومة احملاسبية باملؤسسة اال ديلمي عمر، أثر املراجعة اخلارجية على مصداقية .54

 .2008/2009ماجستري غري منشورة، جامعة باتنة، 
شريقي عمر، مدى مالءمة املعايري الدولية للمراجعة للواقع املهين اجلزائري، مذكرة ماجستري غري  .55

 .2002/2003منشورة، جامعة سطيف، 
ضوء التجارب الدولية، رسالة  علىصديقي مسعود، حنو إطار متكامل للمراجعة املالية يف اجلزائر  .56

 .2004دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر، 
عوض لبيب فتح اهللا منصور الذيب، دراسة مقارنة للتنظيم املهين للمحاسبة واملراجعة يف الواليات  .57

حدة ومجهورية مصر العربية دف وضع منوذج مالئم للتنظيم املهنة املتحدة األمريكية واململكة املت
  .1993يف مصر، رسالة دكتوراه الفلسفة يف احملاسبة، جامعة اإلسكندرية، 
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 التدقيق فاعلية حتسني متطلبات توفري على التدقيق مكاتب حرص مدى، اجلعافره حممد مفلح حممد .58
 األوسط الشرق جامعةرسالة ماجستري غري منشورة، ، األردنية العامة املسامهة تكااخلارجي للشر

 .2008، األردن، العليا للدراسات

  :املقاالت والدوريات - ج
إبراهيم شاهني، مفهوم معايري األداء املهين يف املراجعة املالية اخلارجية، جملة احملاسبني، الكويت،  .59

 .1995، 05العدد 
 جملة، دراسة حتليلية مقارنة: الكويتردن وتدقيق احلسابات يف األمهنة  خالد أمني عبد اهللا، .60

 .1996األردن،  ، اجلامعة األردنية،02، العدد 09دراسات، الد 

مقال  .18/05/2008رشيد متر، مراقب احلسابات والقانون املتعلق بتدعيم سالمة العالقات املالية،  .61
   http://www.prosocietes.com/arabe/Etude/cac_tmar.htm: متاح على املوقع اإللكتروين

 .)25/02/2009الع عليه يوم مت اإلطّ(
رمي عمر حممد العمرو وحسام عبد احملسن العنقري، فاعلية مرتكزات تنظيم مهنة مراجعة احلسابات  .62

التحديات املعاصرة، جملة االقتصاد واإلدارة، الد يف اململكة العربية السعودية يف مواجهة املشاكل و
 .2002، جامعة امللك عبد العزيز، السعودية، 01، العدد 21

دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس واملغرب، : شريقي عمر، حمافظ احلسابات بني املهام واملسؤوليات .63
قتصادية وعلوم ، كلية العلوم االالواقع واآلفاق: مهنة التدقيق يف اجلزائر: امللتقى الوطين الثامن

  . 2010أكتوبر  12- 11التسيري، جامعة سكيكدة، يومي 
صاحل زواوي فرحة، وظيفة املراقبة احلسابية ملندوب احلسابات لدى الشركات التجارية، الة  .64

 .1/1994اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، جامعة اجلزائر، عدد رقم 
تأهيل املؤسسة : د، دور املراجعة يف استراتيجية التأهيل اإلداري، ملتقى دويل حولصديقي مسعو .65

قتصادية العاملية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ندماج يف احلركية اإلاالقتصادية وتعظيم مكاسب اإل
 .2001أكتوبر  30- 29التسيري، جامعة سطيف، 

راجعة بدولة الكويت، جملة االقتصاد واإلدارة، الد وائل إبراهيم الراشد، مشاكل مهنة احملاسبة وامل .66
 .2002، جامعة امللك عبد العزيز، السعودية، 02، العدد 16

يوسف حممود جربوع، مدى مسؤولية مراجع احلسابات اخلارجي املستقل عن قياس الكفاءة  .67
اجعة، نشرية إلكترونية والفعالية وتقييم األداء مراقبة اخلطط ومتابعة تنفيذها يف املشروعات حتت املر

 .2003حزيران /16شهرية صادرة عن امع العريب للمحاسبني القانونيني، العدد 
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  :األوامر، القوانني، املراسيم والقرارات - د
، اجلريدة الرمسية 1970يتضمن قانون املالية لسنة  ،31/12/1969املؤرخ يف  107-69األمر رقم  .68

 .1969، 110عدد  للجمهورية اجلزائرية،
يتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات  ،01/04/1987املؤرخ يف  1987لسنة  529األمر رقم  .69

املؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات اليت متلك الدولة كامل رأس ماهلا، 
 .1987، 25الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 

يتعلق بضبط قواعد تنظيم وسري هيئة اخلرباء  ،25/05/1989ؤرخ يف امل 1989لسنة  541األمر رقم  .70
 .1989، 37الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد  ،احملاسبني

يتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط  ،25/12/1995املؤرخ يف  2604األمر رقم  .71
، 02جمهورية التونسية، عدد الرائد الرمسي لل ،التحصيل على الشهادة الوطنية خلبري يف احملاسبة

1995. 
 1995لسنة  2604املتعلق بتنقيح األمر  ،30/08/2002املؤرخ يف  2002لسنة  1976األمر رقم  .72

واملتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية خلبري يف احملاسبة، 
 .2002،  73الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 

يتعلق بتنظيم جممع احملاسبني بالبالد التونسية وتسيريه  ،14/04/2003املؤرخ يف  863األمر رقم  .73
واملتعلق  04/02/2002املؤرخ يف  16من القانون رقم  21و 18و 2وكذلك بتطبيق أحكام الفصول 

 .2003، 33بتنظيم مهنة احملاسبني، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 
يتضمن تنظيم مهنة احملاسب واخلبري احملاسب، اجلريد  ،29/12/1971املؤرخ يف  82-71م القانون رق .74

 .1971، 47الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
يتعلق مبمارسة وظيفة املراقبة من طرف جملس  ،01/03/1980املؤرخ يف  05-80القانون رقم  .75

  .1980، 10احملاسبة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
يتعلق بتحوير التشريع اخلاص مبهنة اخلرباء  18/08/1988مؤرخ يف  1988لسنة  108 رقمانون الق .76

 .1988، 56احملاسبني بالبالد التونسية، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 
يتعلق مبجلس احملاسبة وسريه، اجلريدة الرمسية  ،04/12/1990املؤرخ يف  32-90القانون رقم  .77

 .1990، 53عدد  جمهورية اجلزائرية،لل
يتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات  ،27/04/1991ؤرخ يف امل 08-91قانون رقم ال .78

  .1991 ،20 عددللجمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية ، واحملاسب املعتمد
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بية وإنشاء هيئة اخلرباء يتعلق بتنظيم مهنة اخلربة احملاس ،08/01/1993ؤرخ يف امل 15-89القانون رقم  .79
 .1993، 4188احملاسبني، اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية، عدد 

يتعلق بإنقاذ املؤسسات اليت متر بصعوبات  ،17/04/1995املؤرخ يف  1995لسنة  34القانون رقم  .80
 .1995، 33إقتصادية، الرائد الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 

يتعلق مبجلس احملاسبة، اجلريدة الرمسية للجمهورية  ،17/07/1995 املؤرخ يف 20-95القانون رقم  .81
  .1995، 39اجلزائرية، عدد 

يتعلق مبدونة التجارة، اجلريدة الرمسية للمملكة  ،13/05/1996ؤرخ يف امل 15-95رقم  نالقانو .82
  .1996، 4418املغربية، عدد 

، اجلريدة الرمسية للمملكة مهةتعلق بشركات املساي ،30/08/1996ؤرخ يف امل 17-95رقم القانون  .83
 .1996، 4422املغربية، عدد 

يتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة  ،13/02/1997املؤرخ يف  5-96القانون رقم  .84
وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤولية احملدودة وشركة احملاصة، اجلريدة الرمسية للمملكة 

 .1997، 4478املغربية، عدد 
يتعلق بإصدار جملة مؤسسات التوظيف اجلماعي، الرائد  ،24/07/2001ؤرخ يف امل 83قانون رقم ال .85

 . 2001، 59الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 
يتعلق بتنظيم مهنة احملاسبني، الرائد الرمسي  ،2002فيفري  04ؤرخ يف امل 2002لسنة  16القانون رقم  .86

 .2002لسنة  11للجمهورية التونسية عدد 
يتعلق باملراقبة املالية للدولة على املنشآت العامة  ،11/11/2003املؤرخ يف  00-69القانون رقم  .87

 .2003، 5170اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية، عدد  ،وهيآت أخرى
 1995لسنة  34يتعلق بتنقيح القانون رقم  ،29/12/2003املؤرخ يف  2003لسنة  79القانون رقم  .88

، املتعلق بإنقاذ املؤسسات اليت متر بصعوبات إقتصادية، الرائد 1999لسنة  63 املنقح بالقانون رقم
 .2003، 104الرمسي للجمهورية التونسية، عدد 

، اجلريدة 2005يتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  ،25/07/2005املؤرخ يف  05-05القانون رقم  .89
 .2005، 52الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 

املؤرخ يف  58-75يعدل ويتمم األمر رقم  ،20/06/2005املؤرخ يف  10-05م القانون رق .90
 .2005، 44املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  26/09/1975

 .يتعلق بتدعيم سالمة العالقات املالية، 18/10/2005ؤرخ يف امل 2005لسنة  96 رقمالقانون  .91
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يتضمن النظام احملاسيب املايل، اجلريدة الرمسية  ،25/11/2007ملؤرخ يف ا 11-07القانون رقم  .92
 .2007، 74للجمهورية اجلزائرية، عدد 

، اجلريدة الرمسية 2010يتضمن قانون املالية لسنة  ،30/12/2009املؤرخ يف  09-09القانون رقم  .93
  .2009، 78للجمهورية اجلزائرية، عدد 

يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب  ،29/06/2010املؤرخ يف  01-10القانون  .94
  .2010، 42املعتمد، اجلريد الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 

 .2010الة اجلزائية، منشورات املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية،  .95
ات يتعلق بواجبات ومهمات مندويب احلساب ،16/11/1970املؤرخ يف  173-70املرسوم رقم  .96

، 97عدد  للمؤسسات الوطنية العمومية أو شبه العمومية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،
1970. 

يتضمن ترتيب نظام الدروس للحصول على شهادة  ،18/04/1972املؤرخ يف  83- 72رسوم رقم امل .97
 .1972، 33الليسانس يف العلوم املالية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 

يتعلق بالتكوين املهين للخرباء احملاسبني، اجلريدة  ،18/04/1972املؤرخ يف  84-72رسوم رقم امل .98
  .1972، 33الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 

حيدد تشكيل جملس النقابة الوطنية للخرباء  ،13/01/1992املؤرخ يف  20-92املرسوم التنفيذي رقم  .99
 اجلريدة الرمسية بني املعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله،احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاس

  .1992 ،03 عدد للجمهورية اجلزائرية،
املتضمن  59-75ألمر لاملعدل واملتمم  ،25/04/1993املؤرخ يف  08-93املرسوم التشريعي رقم  .100

  .1993 ،27عدد  للجمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، القانون التجاري
املتعلق بتنظيم مهنة اخلربة  15-89لتطبيق القانون  30/08/1993مؤرخ يف  521-93-2م املرسوم رق .101

 .1993، 4218اجلريدة الرمسية للمملكة املغربية، عدد  ،احملاسبية وإنشاء هيئة اخلرباء احملاسبني
يتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري  ،15/04/1996ؤرخ يف امل 136-96 املرسوم التنفيذي رقم .102

 ،24 عدد للجمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، اسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمداحمل
1996.  

يتضمن إحداث الس الوطين للمحاسبة  ،25/09/1996املؤرخ يف  318-96املرسوم التنفيذي رقم  .103
  .1996، 56وتنظيمه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 

بكيفيات تعيني حمافظي احلسابات يف املؤسسات العمومية  يتعلق ،413-96تنفيذي رقم الرسوم امل .104
الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان االجتماعي والدواوين ذات 
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للجمهورية اجلريدة الرمسية  ،العمومية ذات الطابع التجاري وكذا املؤسسات العمومية غري املستقلة
  .1996، 74 عدداجلزائرية، 

حيدد تشكيلة الس الوطين للمحاسبة ، 27/01/2011املؤرخ يف  24-11املرسوم التنفيذي رقم  .105
  .2011، 07وتنظيمه وقواعد سريه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 

حيدد تشكيلة الس الوطين للمصف  ،27/01/2011 املؤرخ يف 25-11املرسوم التنفيذي رقم  .106
، 07اء احملاسبني وصالحياته وقواعد سريه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد الوطين للخرب
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2011.  

يتعلق بالشروط واملعايري اخلاصة مبكاتب  ،27/01/2011املؤرخ يف  31-11املرسوم التنفيذي رقم  .108
، 07اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 

2011. 
تعيني حمافظي احلسابات، اجلريدة يتعلق ب ،27/01/2011املؤرخ يف  32-11املرسوم التنفيذي رقم  .109
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حيدد معايري تقارير حمافظ احلسابات  ،26/05/2011ؤرخ يف امل 202-11املرسوم التنفيذي رقم  .111
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حيدد شروط وكيفيات سري التربص املهين  ،24/11/2011 يف املؤرخ 394-11 املرسوم التنفيذي رقم .112
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 .2011، 65 للجمهورية اجلزائرية، عدد

يتعلق باملصادقة على جملة الواجبات املهنية للخرباء  ،26/07/1991قرار من وزير املالية مؤرخ يف  .113
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  .1994، 14اجلزائرية، عدد 
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واحملاسب املعتمد، اجلريدة الرمسية وحمافظ احلسابات اخلبري احملاسب مهنة احلق  يف ممارسة 
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 .2008، 19مدونة احلسابات وقواعد سريها، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
 .2010منشورات املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية،  لتزامات والعقود،جملة اإل .119
املتعلق باالجتهادات املهنية حملافظ احلسابات،  02/02/1994مؤرخ يف  SPM/94/103مقرر رقم  .120

  .6إىل  1التوصيات من 
يتضمن املوافقة على اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة  ،24/03/1999مقرر مؤرخ يف  .121

اجلريدة ، مداملعتاملهنية اليت ختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب 
 .1999،  32عدد  للجمهورية اجلزائرية، يةالرمس

واملتضمن املوافقة على  24/03/1999يعدل ويتمم املقرر املؤرخ يف  13/05/2006مقرر مؤرخ يف  .122
اإلجازات والشهادات وكذا شروط اخلربة املهنية اليت ختول احلق يف ممارسة مهنة اخلبري احملاسب 

 .2006، 41الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، اجلريدة 

 :أخرى -ه
، جامعة )املذكرات واألطروحات(إبراهيم خبيت، الدليل املنهجي يف إعداد وتنظيم البحوث العلمية  .123

 :)26/03/2008 مت االطالع عليه يوم( متاح على املوقع اإللكتروين .2006/2007ورقلة، 
http://bbekhti.online.fr/trv_pdf/guide_de_methodologie.pdf  .  

 .1991هيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية، النظام الداخلي، تونس،  .124
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  .الرموز املستعملة يف خرائط التدفق: )1- 3(امللحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  

  

  

  

 
Source : Jacques RENARD, Théorie et pratique de l'audit interne, Éditions 
d'organisation, 5ème édition, France, 2004, p. 360. 
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 معالجة يدوية

 

A 

دوران مادي 
 للمستند

 )إلكترونية(معالجة آلية 

 اإلحالة إلى صفحة أخرى البداية دفتر
 تفرع أو قرار

 المقارنة بين مستندين
 تصنيف نهائي تصنيف مؤقت

A : ترتيب هجائي 

C :ترتيب زمني 

N :نهاية الدورة  ترتيب رقمي 

 نسخ 3إنشاء المستند في 
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 ).IFAC( منوذج لتقرير مراجعة إجيايب دون حتفظات حسب): 2-3(امللحق رقم 
 

RAPPORT DE L'AUDITEUR (INDEPENDANT) 
 

(Destinataire visé) 
 

Rapport sur les états financiers 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la société ABC, comprenant 
le bilan au 31 décembre 20X1, ainsi que le compte de résultat, l'état des variations dans 
les capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes 
explicatives. 

Responsabilité de la direction dans l'établissement et la présentation des états 
financiers 

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états 
financiers, conformément aux Normes Internationales d'Information Financière. Cette 
responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle 
interne relatif à l'établissement et la présentation sincère d'états financiers ne 
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d'erreurs ; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la 
détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 

Responsabilité de l'auditeur 

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de 
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit. 
Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d'éthique et de 
planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments 
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. 
Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, de même que l'évaluation du 
risque que les états financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, l'auditeur 
prend en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et 
la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d'audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité 
de celui-ci. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des 
méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables 
faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des 
états financiers. 
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Opinion 

A notre avis, les états financiers donnent une image fidèle de (ou présentent 
sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs) la situation financière de la société 
ABC au 31 décembre 20X1, ainsi que de la (la) performance financière et des (les) flux 
de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel des Normes 
Internationales d'Information Financière (IFRS). 

Rapport sur d'autres obligations légales ou réglementaires 

(La forme et le contenu de cette partie varieront selon la nature des autres obligations 
spécifiques de l'auditeur.) 

Signature de l'auditeur 

Date du rapport d’audit. 

Adresse de l'auditeur 

 

Source : CNCC-IBR : Traduction des normes ISA – ISA 700 : Rapport de l'auditeur 
(indépendant) sur un jeu complet d'états financiers à caractère général, Version du 18 
décembre 2006, p. 19. Disponible sur le site : 
 http://www.ibr-ire.be/fra/documentatie_vertalingen_ISA.aspx (consulté le 01/03/2008) 
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  .1994 نةسلم أتعاب حمافظي احلسابات املعمول به يف اجلزائر الصادر س): 1- 4(امللحق رقم 
  

املبلغ اإلمجـايل اخلـام للميزانيـة السـنوية     
نـواتج  ) + اإلستثمارات غري معاد تقوميهـا (

  )ماعدا حسابات حتويل التكاليف(االستغالل 
  ∗)دج/كلم(األتعاب بـ   العدد العادي لساعات العمل

 120إىل أقل من  80من   240إىل أقل من  160من   مليون دج 100حىت أقل من 

 170إىل أقل من  120من  340إىل أقل من  240من   مليون دج 200أقل من إىل  100من 

 230إىل أقل من  170من  460إىل أقل من  340من  مليون دج 400إىل أقل من  200من 

 300إىل أقل من  230من  600إىل أقل من  460من  مليون دج 800إىل أقل من  400من 

 380إىل أقل من  300من  760إىل أقل من  600من  مليون دج 1.600إىل أقل من  800من 

 515إىل أقل من  380من  1.030إىل أقل من  760من  مليون دج 3.200إىل أقل من  1.600من 

 مليون دج 6.400إىل أقل من  3.200من 
إىل أقل من  1.030من 

1.400 
 700إىل أقل من  515من 

 مليون دج 12.800إىل أقل من  6.400من 
ل من إىل أق 1.400من 

1.800 
 900إىل أقل من  700من 

 مليون دج 25.600إىل أقل من  12.800من 
إىل أقل من  1.800من 

2.400 
 1.200إىل  900من 

مليـون دج يضـاف إىل    25.600أكثر مـن  
ساعة لكـل   48، أي %2ساعة نسبة  2.400

مليون دج حىت احلـد   5.000حصة إضافية ب
  .ساعة 4.500األقصى 

 2.250حد أقصى  ساعة 4.500حد أقصى 

  
يتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات، اجلريدة الرمسية للجمهورية  07/11/1994قرار مؤرخ يف : املصدر

  .1994، 14اجلزائرية، عدد 
  

  
  
  

                                                           
 .دج 500 حيصل عليها بضرب عدد الساعات يف مبلغ ∗
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  .2006 سلم أتعاب حمافظي احلسابات املعمول به يف اجلزائر الصادر سنة): 2-4(امللحق رقم 
  

سـنوية  املبلغ اإلمجـايل اخلـام للميزانيـة ال   
نـواتج  ) + اإلستثمارات غري معاد تقوميهـا (

  )ماعدا حسابات حتويل التكاليف(اإلستغالل 
  ∗)دج/كلم(األتعاب بـ   العدد العادي لساعات العمل

 80إىل أقل من  40من   160إىل أقل من  80من   مليون دج 50حىت أقل من 

 120ل من إىل أق 80من   240إىل أقل من  160من   مليون دج 100حىت أقل من 

 170إىل أقل من  120من  340إىل أقل من  240من   مليون دج 200إىل أقل من  100من 

 230إىل أقل من  170من  460إىل أقل من  340من  مليون دج 400إىل أقل من  200من 

 300إىل أقل من  230من  600إىل أقل من  460من  مليون دج 800إىل أقل من  400من 

 380إىل أقل من  300من  760إىل أقل من  600من  مليون دج 1.600إىل أقل من  800من 

 515إىل أقل من  380من  1.030إىل أقل من  760من  مليون دج 3.200إىل أقل من  1.600من 

 700إىل أقل من  515من  1.400إىل أقل من  1.030من  مليون دج 6.400إىل أقل من  3.200من 

 900إىل أقل من  700من  1.800إىل أقل من  1.400من  ون دجملي 12.800إىل أقل من  6.400من 

 1.200إىل  900من  2.400إىل أقل من  1.800من  مليون دج 25.600إىل أقل من  12.800من 

مليـون دج يضـاف إىل    25.600أكثر من 
ساعة لكل  48أي  ،%2ساعة نسبة  2.400

مليون دج حىت احلـد   5.000حصة إضافية ب
  .ةساع 4.500األقصى 

 2.250حد أقصى  ساعة 4.500حد أقصى 

  
واملتعلق بسلم أتعاب  07/09/1994يعدل ويتمم القرار املؤرخ يف  06/12/2006قرار مؤرخ يف : املصدر

  .2007، 04حمافظي احلسابات، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
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  ياالس اجلهوية للمجلس الوطين املواز): 3-4(امللحق رقم 
  

  املقر الواليات  الس اجلهوي
 سطيف .سطيف، برج بوعريريج، مسيلة، جباية، باتنة سطيف - 1

 قسنطينة .قسنطينة، جيجل، ميلة، خنشلة، أم البواقي قسنطينة -2
 عنابة .عنابة، سكيكدة، الطارف، سوق اهراس، قاملة، تبسة عنابة -3
 اسبومرد .بومرداس، تيزي وزو، البويرة بومرداس -4
 البليدة البليدة، عني الدفلة، املدية، اجللفة، تيبازة  البليدة -5
 اجلزائر شرق .الرويبة، احلراش، الدار البيضاء، احملمدية، حسني داي اجلزائر شرق -6
 اجلزائر وسط .اجلزائر وسط، باب الزوار، واد سيدي احممد اجلزائر وسط -7
مراد رايس، درارية، زرالدة،  الشراقة، بن عكنون، بئر اجلزائر غرب  -8

 .بوزريعة
 اجلزائر غرب

ورقلة، غرداية، بسكرة، الوادي، متنراست، إليزي، األغواط،  اجلنوب -9
 .أدرار 

 غرداية

تلمسان، عني متوشنت، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر،  سيدي بلعباس -10
 .النعامة، البيض 

 سيدي بلعباس

رت، مستغامن، تيسمسيلت، وهران، شلف، تندوف، تيا وهران -11
 .بشار 

 وهران

 اجلزائر  املؤمتر
  

Source : Communiqué de l’ordre national, Journal EL ACIL du 18/12/2002. 
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 امللحق رقم (4-4): منوذج عن تقرير عام حملافظ احلسابات يف اجلزائر
-شهادة دون حتفظات  -    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  .  وملحقة بالتقرير حمافظ احلساباتاحلسابات السنوية جيب أن تكون مؤشرة من طرف   :مالحظة
املديرية العامة للمحاسبة، جمموعة النصوص التشريعية القانونية املتعلقة بضبط مهنة احملاسبة،  :املصدر

   . 84، ص 2002منشورات الساحل، اجلزائر، 

، أتشرف بتقدمي .…طبقا للمهمة اليت كلفت ا من طرف مجعيتكم العامة املنعقدة بتاريخ
  :......إىل  .......تقريري حول احلسابات السنوية للدورة اليت تغطي الفترة من 

    Compte rendu de contrôle et certification : الشهادةوتقرير حول املراقبة  -1
  
  .لقد حتققت من احلسابات السنوية لشركتكم هلذه السنة - أ

  
  "  مالحظات وإظهار األخطاء واملخالفات املمكنة غري املعارضة للشهادة " 

  

لوثائق املرسلة كما حتققت من صحة املعلومات املتعلقة بالوضعية املالية واحلسابات املقدمة يف ا- ب
  . املوضوعة حتت تصرفهم مبناسبة اجلمعية العامة للمسامهني أو

  

  " مالحظات وتتمة املعلومات املمكنة " 
  

اليت قمت ا وفقا لتعليمات املهنة، أشهد بأن ) diligences(واعتبارا لالجتهادات  - جـ
منتظمة وتعطي صورة من هذا التقرير صحيحة و ……احلسابات السنوية اليت تظهر يف الصفحات 

  . وفية عن نتائج عمليات السنة املنتهية، وكذا عن الوضعية املالية وممتلكات شركتكم يف اية السنة
    Informations:  معلومات -2

  : وطبقا للقانون املعمول به أعلمكم باألحداث التالية
 

  "وصف لألحداث"
  

  ………………: حرر بـ
  ………………...…: يف

  ..………………: التوقيع
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  حملافظ احلسابات يف اجلزائرام منوذج تقرير ع): 5-4(امللحق رقم 
  – شهادة مع حتفظات -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املديرية العامة للمحاسبة، جمموعة النصوص التشريعية القانونية املتعلقة بضبط مهنة احملاسبة، : املصدر
  .85 ص، 2002 اجلزائر، ،منشورات الساحل

  

، أتشرف بتقدمي .…طبقا للمهمة اليت كلفت ا من طرف مجعيتكم العامة املنعقدة بتاريخ
  :.....إىل   .....تقريري حول احلسابات السنوية للدورة اليت تغطي الفترة من 

  :  والشهادةتقرير عن املراقبة  -1
  
  .لقد حتققت من احلسابات السنوية لشركتكم هلذه السنة - أ
  

  "  مالحظات وإظهار األخطاء واملخالفات املمكنة غري املعارضة للشهادة " 
  

ثائق املرسلة كما حتققت من صحة املعلومات املتعلقة بالوضعية املالية واحلسابات املقدمة يف الو - ب
  .للمسامهني أو املوضوعة حتت تصرفهم مبناسبة اجلمعية العامة

  

  " مالحظات وتتمة املعلومات املمكنة " 
  

  : وجيب علي أن أبدي حتفظات حول النقاط التالية - جـ
  

  " وصف مربر وباألرقام للتحفظات " 
  

فقا لتعليمات املهنة، أشهد حتت التحفظات املذكورة أعاله واعتبارا لالجتهادات اليت قمت ا و
من هذا التقرير صحيحة ومنتظمة وتعطي صورة . …أن احلسابات السنوية اليت تظهر يف الصفحات 

  . وفية عن نتائج عمليات السنة املنتهية، وكذا عن الوضعية املالية وممتلكات شركتكم يف اية السنة
    :  معلومات -2

  : حداث التاليةووفقا للقانون املعمول به أعلمكم باأل
      "وصف لألحداث"

  …………………: حرر بـ
  ……………………: يف

  …………………: التوقيع
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  .يف اجلزائر م حملافظ احلساباتعا منوذج تقرير): 6-4(امللحق رقم 
  - لعدم الدقة والشرعية  رفض الشهادة - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املديرية العامة للمحاسبة، جمموعة النصوص التشريعية القانونية املتعلقة بضبط مهنة احملاسبة، : املصدر
  .86 ص، 2002 اجلزائر، ،منشورات الساحل

  

، أتشرف بتقدمي ...…طبقا للمهمة اليت كلفت ا من طرف مجعيتكم العامة املنعقدة بتاريخ
  :..... إىل ......تقريري حول احلسابات السنوية للدورة اليت تغطي الفترة من 

  : تقرير عن املراقبة والشهادة -1
  
  .د حتققت من احلسابات السنوية لشركتكم هلذه السنةلق - أ
  

  " مالحظات وتصرحيات حول عدم الدقة وعدم الشرعية احملتملتني غري املعارضتني للشهادة " 
   

  . وقد تضمن فحصي املراقبات اليت رأيتها ضرورية وفقا لتعليمات املهنة
  : وخالل مراقبايت، لقد وضعت املالحظات التالية

  

  " ف لألخطاء واملخالفات أو االحنرافات املعارضة للشهادة بيان ووص" 
  

إن األسباب املعروضة أعاله جعلتين أرفض الشهادة على صحة وانتظامية احلسابات السنوية اليت 
من هذا التقرير، واليت ال يبدو يل بأا تعطي صورة وفية عن نتائج عمليات السنة . ...تظهر يف الصفحات 

  . الوضعية املالية وممتلكات شركتكم يف اية السنةاملنتهية وكذا عن 
كما حتققت من صحة املعلومات املتعلقة بالوضعية املالية واحلسابات املقدمة يف الوثائق املرسلة  - ب

  . للمسامهني أو املوضوعة حتت تصرفهم مبناسبة اجلمعية العامة
  . وأنه ال ميكنين إبداء رأيي حول صحة هذه املعلومات

  :  ومـاتمعل -2
  : وطبقا للقانون املعمول به أعلمكم باألحداث التالية

  "وصف لألحداث"
  ………………: حرر بـ 

  …………………: يف
  ………………: التوقيع
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  .يف اجلزائر منوذج تقرير عام حملافظ احلسابات: )7-4(امللحق رقم 
  - رفض الشهادة بسبب عائق يف املهنة  -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املديرية العامة للمحاسبة، جمموعة النصوص التشريعية القانونية املتعلقة بضبط مهنة احملاسبة، : املصدر
  .87 ص ،2002 اجلزائر، ،منشورات الساحل

  

يري ، أتشرف بتقدمي تقر.……تنفيذا للمهمة اليت كلفت ا من طرف مجعيتكم العامة لـ
  :.……إىل  . ………حول احلسابات السنوية للدورة اليت تغطي الفترة من 

  

  : تقرير املراقبة والشهادة -1
  
  .لقد حتققت من احلسابات السنوية لشركتكم هلذه السنة - أ
  

  "لشهادة ا اعارضوتصرحيات عدم الدقة وعدم الشرعية احملتملني واللتني ال تمالحظات " 
  

  :ضرورية وفقا لتوصيات املهنة ما عدا النقاط التالية  اعترباتضمن فحصي املراقبات اليت

  ".وصف حدود النشاط املهمة اليت تعارض الشهادة "

إن األسباب املعروضة أعاله، تؤدي يب إىل رفض الشهادة على شرعية ومصداقية الصورة الوفية 
  .هلذا التقرير………… ، كما هي مقدمة يف الصفحاتالسنويةللحسابات 

 املستنداتيف  املعطاةاحلسابات حالة ة املالية والاملعلومات املتعلقة باحل حول مصداقيةق يتحقت بقم - ب
  . املوضوعة حتت تصرفهم مبناسبة اجلمعية العامة أو املوجهة إىل ذوي األسهم

  .املعلوماتال أستطيع تأكيد مصداقية هذه   
  :  معلومات -2

  :تيةاآل مورللقانون أعلمكم باأل طبقا
  "وصف لألحداث" 

 
  …………………: حرر بـ

  …..…………………: يف
  …………………: التوقيع
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  .يف اجلزائر منوذج تقرير خاص حملافظ احلسابات: )8- 4(رقم  لحقامل
  - تفاقيات غري مكتشفة إ تفاقيات أوإغياب  - 

–75 رقم املعدل واملتمم لألمر 1993 أفريل 25 لـ 08–93 من املرسوم التشريعي رقم 628 املادة(

  )واملتضمن القانون التجاري 1975 سبتمرب 26 واملؤرخ يف 59
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املديرية العامة للمحاسبة، جمموعة النصوص التشريعية القانونية املتعلقة بضبط مهنة احملاسبة، : املصدر
  .88 ص، 2002 اجلزائر، ،منشورات الساحل

  
  
  
  

  

املعدل  واملتمم  1993 أفريل 25 لـ 08– 93 من املرسوم التشريعي رقم 628 إن املادة
واملتضمن القانون التجاري، ينص على أن  1975 سبتمرب 26 واملؤرخ يف 59 – 75 لألمر رقم

ة مباشرة أو غري مباشرة أو كل اتفاقية بني الشركة وأحد متصرفيها اإلداريني، سواء بطريق
  .عن طريق شخص معين، جيب أن تعرض مسبقا إلذن اجلمعية العامة العادية للمسامهني

يطبق نفس اإلجراء بالنسبة لالتفاقيات املربمة بني الشركة ومؤسسة أو أحد متصرفيها 
  اإلداريني وشريك، مترفني إداريني أو مديرين 

أحاط علما باالتفاقيات املنصوص عليها يف املادة  طبقا هلذه األحكام، أعلمكم بأنين لن
  .املشار إليها

  . تفاقية تدخل يف هذا اإلطارإإن رئيس جملس اإلدارة، مل يشر يل إىل أية 
  

  …………………: حرر بـ
  …..…………………: يف

  ..…………………: التوقيع
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  .يف اجلزائر منوذج تقرير خاص حملافظ احلسابات: )9-4(رقم  لحقامل
     –يات مربمة أثناء نشاطات سابقة واليت استمر تنفيذهاتفاقيات مربمة أثناء النشاط واتفاقإ – 
  املعدل واملتمم لألمر رقم  1993أفريل  25لـ  08–93من املرسوم التشريعي رقم  628املادة (

   )واملتضمن القانون التجاري 1975سبتمرب  26واملؤرخ يف  59–75
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حاسبة، جمموعة النصوص التشريعية القانونية املتعلقة بضبط مهنة احملاسبة، املديرية العامة للم: املصدر
  .89 ص، 2002 اجلزائر، منشورات الساحل،

  
  
  

  

  

يات املشار إليه أعاله، حنيطكم علما باالتفاق 08-93رقم  التشريعيطبقا ألحكام املرسوم 
  .اليت مت ترخيصها مسبقا من قبل جملسكم اإلداري

  
  : النشاطاتفاقيات مربمة أثناء  – 1

  ).ترقيم وحتديد كل اتفاقية ( 

  

  : النشاطاتفاقيات مربمة أثناء النشاطات السابقة واليت استمر تنفيذها أثناء  – 2

  ) التذكري باالتفاقيات وطرق التنفيذ أثناء النشاط ( 

  
  …………………: حرر بـ

  …..…………………: يف
  ..…………………: التوقيع

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 431 

  .سلم أتعاب مراجعي حسابات املؤسسات يف تونس): 1-5(امللحق رقم 
  )املراجعة القانونية والتعاقدية(

I - Critère total brut du bilan    (page ¼) 

Palier en milliers de 

dinars 

Tranche en 

milliers de D 

Taux pour 

1000 D 

Honoraires 

de la 

tranche en 

D 

Plafond des 

honoraires du 

palier en D 

De 0 à 300 300  450 450 

De 300 à 1 000 700 1 700 1150 

De 1 000 à 3 000 2000 0,5 1000 2 150 

De 3 000 à 7 000 4 000 0,25 1000 3 150 

De 7 000 à 15 000 8 000 0,1 800 3 950 

De 15 000 à 35 000 20 000 0,075 1500 5 450 

De 35 000 à 80 000 45 000 0,05 2250 7 700 

De 80 000 à 200 000 120 000 0,025 3000 10 700 

De 200 000 à 500 000 300 000 0,01 3000 13 700 

De 500 000 à 1 000 000 500 000 0,0075 3750 17 450 

Au-delà de 1 000 000  0,005   
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II - Critère total des produits  (page 2/4) 

Palier en 

milliers de 

dinars 

Tranche en 

milliers de D 

Taux pour 

1000 D 

Honoraires de la 

tranche en D 

Plafond des 

honoraires du 

palier en D 

De 0 à 100 100  300 300 

De 100 à 300 200 2,25 450 750 

De 300 à 700 400 1.5 600 1350 

De 700 à 1500 800 1 800 2150 

De 1 500 à 3 000 1 500 0.5 750 2900 

De 3 000 à 7 500 4500 0,25 1125 4025 

De 7 500 à 20 000 12 500 0,125 1562,5 5587,5 

De 20 000 à 

50 000 

30 000 0.1 3000 8587,5 

De 50 000 à 

120 000 

70 000 0,05 3500 12087,5 

De 120 000 à  

350 000 

230 000 0,025 5750 17837,5 

Au-delà de 

350 000 

 0,0125   
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III - Critère effectif total  (page 3/4) 

Palier en 

nombre 

d’employés 

Tranche en 

nombre 

d’employés 

Taux par 

employé 

Honoraires de 

la tranche en D 

Plafond des 

honoraires du 

palier en D 

De 0 à 50 50  500 500 

De 50 à 150 100 8.5 850 1 350 

De 150 à 500 350 5 1750 3 100 

De 500 à 1200 700 2,5 1750 4 850 

De 1200 à 3000 1 800 1,25 2250 7 100 

De 3000 à 7000 4 000 1 4000 11 100 

Au-delà de 7000  0,75   
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Fiche de calcul des honoraires  (page 4/4) 

Critères Montant Cumul 

Critère total brut bilan (en milliers de D)   

- Plafond des honoraires de la tranche inférieure X  

- Honoraires correspondants à la fraction de la tranche X  

Total (A) A A 

Critère total des produits (en milliers de D)   

- Plafond des honoraires de la tranche inférieure X  

- Honoraires correspondants à la fraction de la tranche X  

Total (B) B B 

Critère effectif   

- Plafond des honoraires de la tranche inférieure X  

- Honoraires correspondants à la fraction de la tranche X  

Total (C) C C 

Montant des honoraires : total général = A+B+C  A+B+C 
 

Arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de :  Source
l’artisanat du 24/09/2003, modifiant l’arrête du 28/02/2003 portant du barème des 
honoraires des auditeurs des comptes des entreprise de Tunisie, journal officiel de la 

république tunisienne n° 78, 2003.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 435 

  .مترمجة إىل اللغة الفرنسية) 29/06/2006نسخة (معايري املراجعة الدولية ): 2-5(امللحق رقم 
  

PRINCIPES GENERAUX ET RESPONSABILITES 
ISA 200 - Objectif et principes généraux en matière d'audit d'états financiers. 
ISA 210 - Termes de la mission d'audit.  
ISA 220 - Contrôle qualité des missions d'audit d'informations financières historiques. 
ISA 230 - Documentation d’audit. 
ISA 240 - Responsabilité de l'auditeur dans la prise en considération de fraudes dans 
l'audit d'états financiers. 
ISA 250 - Prise en compte des textes législatifs et réglementaires dans l’audit des états 
financiers. 
ISA 260 - Communication des questions soulevées à l’occasion de l'audit aux 
personnes constituant le gouvernement d'entreprise. 
 
EVALUATION DES RISQUES ET ELEMENTS DE REPONSE AUX RISQUES 
IDENTIFIES 
ISA 300 - Planification d’une mission d'audit d'états financiers. 
ISA 315 - Connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque 
d'anomalies significatives. 
ISA 320 - Caractère significatif en matière d'audit. 
ISA 330 - Procédures à mettre en oeuvre par l'auditeur en fonction de son évaluation 
des risques. 
ISA 402 - Facteurs à considérer pour l'audit d'entités faisant appel à des services 
bureau. 
 
ELEMENTS PROBANTS 
ISA 500 - Eléments probants. 
ISA 501- Eléments probants – Considérations supplémentaires sur des aspects 
spécifiques. 
ISA 505 - Confirmations externes 
ISA 510 - Missions initiales – Soldes d'ouverture. 
ISA 520 - Procédures analytiques. 
ISA 530 - Sondages en audit et autres modes de sélection d’éléments à des fins de 
tests. 
ISA 540 - Audit des estimations comptables. 
ISA 545- Audit des évaluations en juste valeur et des informations fournies les 
concernant. 
ISA 550 - Parties liées. 
ISA 560 - Evènements postérieurs à la date de clôture. 
ISA 570 - Continuité d'exploitation. 
ISA 580 - Déclarations de la direction. 
 
UTILISATION DES TRAVAUX D'AUTRES PROFESSIONNELS 
ISA 600 - Utilisation des travaux d'un autre auditeur. 
ISA 610 - Prise en compte des travaux de l'audit interne. 
ISA 620 - Utilisation des travaux d'un expert. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

 436 

 
CONCLUSIONS DE L'AUDIT ET RAPPORT 
ISA 700 - Rapport de l'auditeur (indépendant) sur un jeu complet d'états financiers à 
caractère général. 
ISA 701 - Modifications apportées au contenu du rapport de l'auditeur (indépendant). 
ISA 710 - Données comparatives 
ISA 720 - Autres informations présentées dans des documents contenant des états 
financiers audités. 
 
DOMAINES SPECIALISES 
ISA 800 - Rapport de l'auditeur (indépendant) sur des missions d'audit spéciales. 
 

CNCC-IRE/CC-DSCH/acs/Version 29 juin 2006  
Copyright IFAC 

 
 
Source: CNCC-IRE: Traduction des normes ISA, version du 29 Juin 2006 et 18 
décembre 2006, disponible sur le site:  
http://www.ibr-ire.be/fra/documentatie_vertalingen_ISA.aspx  
(consulté le 01/03/2008) 
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دليل سنة و) 2011نسخة (مقارنة بني دليل معايري املراجعة يف اململكة املغربية ): 1-6(امللحق رقم 
  .)2010نسخة أفريل ( ومعايري املراجعة الدولية 1998

Référentiel 1998  (Maroc) Référentiel 2011 (Maroc) Handbook ISA 2010 
(IFAC) 

Tome 0 : La mission d’audit 
légal et 
contractuel 
Tome 1 : Les normes relatives 
au comportement 
professionnel 
110. Compétence. 
111. Indépendance. 
112. Qualité du travail 
113. Secret professionnel. 
114. Acceptation et maintien 
des Missions. 
Tome 2 : Les normes de 
travail 
210. Certification. 
211. Vérifications spécifiques. 
212. Révélation des 
irrégularités, inexactitudes et 
infractions au conseil 
d’administration et à 
l’assemblée générale. 
213. L’audit et les fraudes. 
214. Prise en compte des 
textes législatifs et 
réglementaires dans l’audit des 
états de synthèse. 
215. Relations du commissaire 
aux comptes avec le conseil 
d’administration et les 
dirigeants. 
Tome 3 : Les normes de 
rapport 
301 - Forme de rapport. 
302 – Destinataire. 
303 - Etendue de la mission 
304 - Opinion. 
305 – Informations. 
306 - Datation du rapport. 
307 - Signature du rapport. 
308 - Présentation du rapport à 
l’Assemblée. 
309 - Dépôt du rapport au 
greffe. 
310 - Rapport sur les comptes 
consolidés. 

Titre 0 : Cadre 
conceptuel  
Titre 1 : Principes   
généraux et 
responsabilités 
1200. Objectif et principes 
généraux en matière 
d'audit d'états financiers. 
1210. Termes de la 
mission d'audit. 
1220. Contrôle qualité des 
missions d'audit 
d'informations financières 
historiques. 
1230. Documentation 
d’audit. 
1240. Responsabilité de 
l'auditeur dans 
la prise en considération 
de fraudes dans l'audit 
d'états financiers. 
1250. Prise en compte des 
textes législatifs et 
réglementaires dans 
l’audit des états financiers. 
1260. Communication des 
questions soulevées à 
l’occasion de l'audit aux 
personnes constituant le 
gouvernement 
d'entreprise. 
Titre 2 : Evaluation des 
risques et 
éléments de réponse aux 
risques identifies 
2300. Planification d’une 
mission d'audit d'états 
financiers. 
2315. Connaissance de 
l'entité et de son 
environnement et 
évaluation du risque 
d'anomalies significatives. 
2320. Caractère 
significatif en matière 

ISA 200: Overall 
objectives of the 
independent auditor and 
the conduct of an audit in 
accordance with 
international standards on 
auditing.  
ISA 210: Agreeing the 
terms of audit 
engagements.  
ISA 220: Quality control 
for an audit of financial 
statements. 
ISA 230: Audit 
documentation.  
ISA 240: The auditor's 
responsibilities relating to 
fraud in an audit of 
financial statements.  
ISA 250: Consideration of 
laws and regulations in an 
audit of financial 
statements.  
ISA 260: Communication 
with those charged with 
governance.  
ISA 265: Communicating 
deficiencies in internal 
control to those charged 
with governance and 
management. 
ISA 300: Planning an 
audit of financial 
statements.  
ISA 315: Identifying and 
assessing the risks of 
material misstatement 
through understanding the 
entity and its environment 
ISA 320: Materiality in 
planning and performing 
an audit.  
ISA 330: The auditor's 
responses to assessed 
risks.  
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Référentiel 1998  (Maroc) Référentiel 2011 (Maroc) Handbook ISA 2010 
(IFAC) 

311 - Les chiffres comparatifs. 
312 - Evénements postérieurs 
à la date de clôture du bilan. 
313 - Modification des règles 
et méthodes comptables 
314 - Continuité de 
l’exploitation. 
315 - Irrégularités, 
inexactitudes et aspects 
fiscaux. 
316 - Le critère d’importance 
relative. 
317 - Situation intermédiaire 
318 - Rapport spécial sur les 
conventions réglementées. 
319 - L’examen limité des 
états de synthèse. 
320 - L’examen 
d’informations financières sur 
la base de procédures de 
vérifications convenues. 
321 - L’examen d’une 
rubrique des états financiers. 
322 - L’examen des comptes 
prévisionnels. 
323 - Rapport sur les comptes 
condensés. 
324 - Rapport sur une mission 
de compilation. 
Tome 4 : Les normes relatives 
aux interventions connexes à 
la mission générale 
410. Augmentation de capital 
par compensation avec des 
créances. 
411. Suppression du droit 
préférentiel de souscription. 
412. Emission d’obligations 
convertibles en actions. 
413. Réduction de capital. 
414. Transformation de la 
société. 
415. Emission de certificats 
d’investissements. 
416. Création d’actions à 
dividende prioritaire. 
417. Convocation de 
l’assemblée générale en cas de 
carence des organes sociaux. 

d'audit. 
2330. Procédures à mettre 
en œuvre par l'auditeur en 
fonction de son évaluation 
des risques. 
2402. Facteurs à 
considérer pour l'audit 
d'entités faisant appel à 
des Services de  conseil ou 
d’assistance. 
Titre 3 : Eléments 
probants 
3500. Eléments probants 
3501. Eléments probants – 
Considérations 
supplémentaires sur des 
aspects spécifiques. 
3505. Confirmations 
externes. 
3510. Missions initiales –
Soldes d'ouverture- 
3520. Procédures 
analytiques. 
3530. Sondages en audit et 
autres modes de sélection 
d’éléments à des fins de 
tests. 
3540. Audit des 
estimations comptables. 
3545. Audit des 
évaluations en juste valeur 
et des informations 
fournies les concernant. 
3550 - Parties liées. 
3560. Evènements 
postérieurs à la date de 
clôture. 
3570. Continuité 
d'exploitation. 
3580. Déclarations de la 
direction. 
Titre 4 : Utilisation des 
travaux d'autres 
professionnels 
4600. Utilisation des 
travaux d'un autre auditeur 
4610. Prise en compte des 
travaux de l'audit interne. 
4620. Utilisation des 

ISA 402: Audit 
considerations relating to 
an entity using a service 
organization.  
ISA 450: Evaluation of 
misstatements identified 
during the audit.  
ISA 500: Audit evidence.  
ISA 501: Audit evidence - 
Specific considerations for 
selected items.  
ISA 505: External 
confirmations.  
ISA 510: Initial audit 
engagements - Opening 
balances.  
ISA 520: Analytical 
procedures.  
ISA 530: Audit sampling.  
ISA 540: Auditing 
accounting estimates, 
including fair value 
accounting estimates, and 
related disclosures.  
ISA 550: Related parties.  
ISA 560: subsequent 
events. 
ISA 570: going concern. 
ISA 580: Written 
representations.  
ISA 600: Special 
considerations - Audits of 
group financial statements 
(Including the work of 
component auditors).   
ISA 610: Using the work 
of internal auditors.  
ISA 620: using the work 
of an auditor's expert. 
ISA 700: Forming an 
opinion and reporting on 
financial statements.  
ISA 705: modifications to 
the opinion in the 
independent auditor's 
report. 
ISA 706: Emphasis of 
matter paragraphs and 
other matter paragraphs in 
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Référentiel 1998  (Maroc) Référentiel 2011 (Maroc) Handbook ISA 2010 
(IFAC) 

418. Attestations et visas 
particuliers. 
419. Certification du bilan et 
chiffre d’affaires semestriel. 
Tome 5 : Le commissaire aux 
comptes et la prévention des 
difficultés des entreprises 
510 - Rappel des textes. 
520 - Identification des 
facteurs de risque par le 
commissaire aux comptes. 
530 - L’appréciation de la 
capacité de l’entreprise à 
poursuivre son activité. 
540 - Incidences sur la mission 
du commissaire aux comptes. 
Annexe 1 : Modèles de 
rapports 

travaux d'un expert. 
Titre 5 : conclusions de 
l'audit et rapport 
5700. Rapport de 
l'auditeur (indépendant) 
sur un jeu complet d'états 
financiers à caractère 
Général. 
5701. Modifications 
apportées au contenu du 
rapport de l'auditeur 
(indépendant). 
5710. Données 
comparatives. 
5720. Autres informations 
présentées dans des 
documents contenant des 
états financiers audités. 
5800. Rapport de 
l'auditeur (indépendant) 
sur des missions d'audit 
spéciales. 
Annexe 1 : Modèles de 
rapports 

the independent auditor's 
report.  
ISA 710: comparative 
information -
Corresponding figures and 
comparative financial 
statements. 
ISA 720: the auditor's 
responsibilities relating to 
other information in 
documents containing 
audited financial 
statements. 
ISA 800: Special 
considerations - Audits of 
financial statements 
prepared in accordance 
with special purpose 
frameworks.  
ISA 805: special 
considerations - Audits of 
single financial statements 
and specific elements, 
accounts or items of a 
financial statement. 
ISA 810: Engagements to 
report on summary 
financial statements.  

 
Source : Ordre des experts comptables, Manuel des normes : audit légal et contractuel, 
Royaume du Maroc, 1998. 
- Ordre des experts comptables, Manuel des normes : audit légal et contractuel, 
Royaume du Maroc, Janvier 2011. 
- Site officiel de l'IFAC : www.ifac.org  (consulté le 05/08/2011). 
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  150  .................................................... الوطنيةمهام املنظمة  .4-3-2-2

  151  .................................................. هياكل املنظمة الوطنية .4-3-2-3

  154  ......................................الوطنية  ملنظمةاملشاكل اليت عرفتها ا .4-3-2-4

  155  ....................................اجلديدة املنظمة للمهنة يف اجلزائر اهليآت  .4-3-3

  155  ................................................الس الوطين للمحاسبة  .4-3-3-1

  161  .........................................املصف الوطين للخرباء احملاسبني  .4-3-3-2

  163  ........................................الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات  .4-3-3-3

  165  .....................................................معايري املراجعة يف اجلزائر  .4-4

  165  ................................... املعايري املتعلقة بشخص املراجع يف اجلزائر .4-4-1

  165  ................................................. املراجعوحياد ستقالل إ .4-4-1-1

  167  .......................................................... كفاءة املراجع .4-4-1-2

  168  .................................................... العناية املهنية الالزمة .4-4-1-3

  168  .......................................................... السـر املهين .4-4-1-4
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  169  ................................... مـعايري األداء املهين للمراجعة يف اجلزائر .4-4-2

  169  .......................................... العمل الشروع يفقبول املهمة و .4-4-2-1

  171  .......................................................... ملفات العمل .4-4-2-2

  174  .........................................يف اجلزائر  تقاريـر املراجعةمعايري  .4-4-3

  175  .............................التقرير العام للشهادة على احلسابات السنوية  .4-4-3-1

  177  ......................................................... التقرير اخلاص .4-4-3-2

  178  ............................................ التصريح باألعمال غري الشرعية .4-4-4

  179  .................................. يف اجلزائر املراجعة ةدستور آداب وسلوك مهن .4-5

  179  .......................................................... واجبات املراجع .4-5-1

  179  ................................... واجبات املراجع يف عالقاته مع عمالئه .4-5-1-1

  180  ........................نةللمهنظمة املاهليئة واجبات املراجع يف عالقاته مع  .4-5-1-2

  180  ................................... واجبات املراجع يف عالقاته مع زمالئه .4-5-1-3

  181  .................................. واجبات املراجع اخلاصة بتأطري املتدربني .4-5-1-4

  182  ............................................ حقوق املراجع يف ممارسة مهامه .4-5-2

  182  ........................................................ يف التعاونق احل .4-5-2-1

  183  ..........................................حق احلصول على مقابل أتعابه  .4-5-2-2

  185  .......................................................................... خالصة

  244-186  التنظيم املهين للمراجعة يف تونس: الفصل اخلامس

  187  ............................................................................. متهيد

  188  ..........................................تونس املراجعة يف  نشأة وتطور مهنة .5-1

  188  .................................... 1982مرحلة ما بعد اإلستقالل إىل غاية . 5-1-1

  188  ........................................) 1988 -1982(مرحلة تنظيم املهنة . 5-1-2

  189  .....) ......................2000 -1988(مرحلة إعادة تنظيم مهنة املراجعة  .5-1-3

  189  ...) ...............2000بعد سنة (مرحلة اإلصالحات وتوسيع مهمة الرقابة  .5-1-4

  191  ...................................تونس  رسة مهنة املراجعة يفاإلطار العام ملما  .5-2

  191  ..............................تونس مارسة مهنة املراجعة يف العامة ملشروط ال .5-2-1

  191  ............................... احملاسبني اخلرباء هيئة جبدول الترسيم شروط .5-2-1-1

  193  ....................................شروط الترسيم جبدول جممع احملاسبني . 5-2-1-2

  194  ......شروط ممارسة مهمة مراقب حسابات من طرف املختصني يف احملاسبة . 5-2-1-3

  195  ..................... تونسمارسة مهنة املراجعة يف شروط املعرفة املتخصصة مل .5-2-2
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  196  ..............................شهادة الدراسات العليا للمراجعة يف احملاسبة . 5-2-2-1

  200  .......................................................التربص التطبيقي . 5-2-2-2

  201  ..................................إعداد مذكرة اخلربة احملاسبية ومناقشتها  .5-2-2-3

  201  ...........................................احلسابات يف تونس مهام مراجع  .5-2-3

  201  ..........................................................املهام الدائمة  .5-2-3-1

  202  ..................................................املهام اخلاصة والظرفية . 5-2-3-2

  203  ..................................... تعيني وإاء مهام املراجع يف الشركات .5-2-4

  203  .................................... يف الشركات مراجع احلسابات تعيني .5-2-4-1

  207  ................................ يف الشركات مراجع احلسابات إاء مهام .5-2-4-2

  208  ................................................... تونساملراجع يف  أتعاب .5-2-5

  210  .............................................. تونسمسؤوليات املراجع  يف  .5-2-6

  210  .............................. احلسابات يف تونس ملراجعاملسؤولية املدنية  .5-2-6-1

  212  .............................  تونسيفاحلسابات  ملراجع املسؤولية اجلزائية. 5-2-6-2

  216  .......................... احلسابات يف تونس املسؤولية االنضباطية ملراجع. 5-2-6-3

  217  ...................................اهليآت املهنية املنظمة ملهنة املراجعة يف تونس  .5-3

  217  .......................................هيئة اخلرباء احملاسبني بالبالد التونسية  .5-3-1

  217  ..............................................هيئة اخلرباء احملاسبني مهام  .5-3-1-1

  217  .............................................هيئة اخلرباء احملاسبني  هياكل .5-3-1-2

  223  ..............................................هيئة اخلرباء احملاسبني  متثيل .5-3-1-3

  224  .............................................نسية جممع احملاسبني بالبالد التو .5-3-2

  224  ......................................جممع احملاسبني بالبالد التونسية  مهام. 5-3-2-1

  225  ....................................جممع احملاسبني بالبالد التونسية هياكل  .5-3-2-2

  227  ..............................................راجعة يف تونس معايـري مهنة امل .5-4

  227  .....................................................معايري املراجعة الدولية  .5-4-1

  228  ..............................................املبادئ العامة واملسؤوليات . 5-4-1-1

  228  ................................ األخطاء واالستجابة يف تقديرطر خليم اتقي. 5-4-1-2

  229  ........................................................... راجعةأدلة امل. 5-4-1-3

  229  ..............................................عمل آخرين  اإلستفادة من .5-4-1-4

  229  ..................................................املراجعة وتقارير نتائج  .5-4-1-5

  230  .....................................................تخصصة امل ااالت .5-4-1-6

  230  ............................الصادرة عن هيئة اخلرباء احملاسبني  خرىاملعايري األ. 5-4-2
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  231  ............................معيار اإلجتهادات اخلاصة واألتعاب املقابلة هلا  .5-4-2-1

  234  ..................................معيار املهمة التضامنية حملافظة احلسابات . 5-4-2-2

  238  .................................. يف تونس املراجعة ةدستور آداب وسلوك مهن. 5-5

  238  ............................عالقات املهنيني باهليئة والزبائن والزمالء واإلدارة  .5-5-1

  238  ..................................................عالقات املهنيني باهليئة  .5-5-1-1

  239  ................................................عالقات املهنيني بالزبائن  .5-5-1-2

  239  ................................................عالقات املهنيني بالزمالء . 5-5-1-3

  240  ................................................عالقات املهنيني باإلدارة  .5-5-1-4

  240  .....................................تهم نإلتزامات املهنيني عند ممارستهم مله. 5-5-2

  240  ...................................حقوق أعضاء اهليئة عند ممارستهم ملهنتهم . 5-5-3

  241  ....................................................احلق يف التعاون معه  .5-5-3-1

  241  ............................................تعاب احلصول على مقابل األ .5-5-3-2

  242  ...............................................أحكام تنطبق على املتربصني  .5-5-4

  244  .......................................................................... خالصة

  303-245  بية التنظيم املهين للمراجعة يف اململكة املغر: الفصل السادس

  246  ............................................................................. متهيد

  247  .........................نشأة مهنة املراجعة يف اململكة املغربية وتطورها التارخيي . 6-1

  247  ..................................................مرحلة ما قبل االستقالل . 6-1-1

  248  ..................................................مرحلة ما بعد االستقالل . 6-1-2

  248  ............................................مغربة إطارات ومهنة احملاسبة  .6-1-2-1

  249  ...........................مرحلة اإلصالحات اهليكلية واإلصالح احملاسيب  .6-1-2-2

  253  ...........................اإلطار العام ملمارسة مهنة املراجعة يف اململكة املغربية . 6-2

  253  ......................الشروط العامة ملمارسة مهنة املراجعة يف اململكة املغربية . 6-2-1

  253  ..............................اسبني اخلرباء احملهيئة شروط القيد يف جدول . 6-2-1-1

  254  ..............................................طرق مزاولة مهنة املراجعة . 6-2-1-2

  255  ............شروط املعرفة املتخصصة ملمارسة مهنة املراجعة يف اململكة املغربية  .6-2-2

  256  ................ املهين للخبري احملاسب نكويشروط القبول والتسجيل يف الت .6-2-2-1

  257  .................................... املهين للخبري احملاسب كوينسيـر الت. 6-2-2-2

  258  ..................................... مراقبة التربص املهين للخبري احملاسب .6-2-2-3

  259  ...................................................املصادقة على التربص  .6-2-2-4

  259  .....................................مناقشة مذكرة اية التكوين حتضري و .6-2-2-5
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  260  ............................................مهام املراجع يف اململكة املغربية  .6-2-3

  260  ..........................................................املهام الدائمة  .6-2-3-1

  261  ..........................................................املهام اخلاصة  .6-2-3-2

  263  ..................................... تعيني وإاء مهام املراجع يف الشركات .6-2-4

  263  .................................................سابات تعيني مراجع احل .6-2-4-1

  266  .....................................إاء مهام أو عزل مراجع احلسابات . 6-2-4-2

  266  ..................................أتعاب مراجع احلسابات يف اململكة املغربية  .6-2-5

  267  .............................احلسابات يف اململكة املغربية مسؤوليات مراجع  .6-2-6

  267  .......................املسؤولية املدنية ملراجع احلسابات يف اململكة املغربية  .6-2-6-1

  268  .....................املسؤولية اجلزائية ملراجع احلسابات يف اململكة املغربية  .6-2-6-2

  269  ..................ملراجع احلسابات يف اململكة املغربية  نضباطيةاملسؤولية اإل .6-2-6-3

  271  ...........................املنظمة ملهنة املراجعة يف اململكة املغربية  املهنية اهليآت. 6-3

  271  ................................ 1993اجلمعيات املهنية للخرباء احملاسبني قبل  .6-3-1

  271  ...........................................جممع اخلرباء احملاسبني باملغرب  .6-3-1-1

  271  ..............................اجلمعية املغربية حلاملي شهادة خبري حماسب  .6-3-1-2

  272  ......................اجلمعية املغربية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات  .6-3-1-3

  272  ....................................جممع اخلرباء احملاسبني احمللّفني باملغرب  .6-3-1-4

  272  ......................................................هيئة اخلرباء احملاسبني . 6-3-2

  272  ..............................................هيئة اخلرباء احملاسبني نشأة  .6-3-2-1

  273  ..............................................هيئة اخلرباء احملاسبني مهام  .6-3-2-2

  273  .............................................هيئة اخلرباء احملاسبني هياكل  .6-3-2-3

  277  .............................................معايري املراجعة يف اململكة املغربية  .6-4

  280  ................................................املبادئ العامة واملسؤوليات . 6-4-1

  280  ...........................تقييم املخاطر وعناصر االستجابة للمخاطر احملددة . 6-4-2

  281  ..............................................................أدلة اإلثبات  .6-4-3

  281  .............................................إستخدام أعمال مهنيني آخرين . 6-4-4

  282  ....................................................نتائج املراجعة والتقرير . 6-4-5

  282  ..................العامة للمراجع  ت ذات الصلة باملهمةمعايري متعلقة بالتدخال .6-4-6

  283  .......................................مقابل الديون احملرر رفع رأس املال  .6-4-6-1

  283  ..............................................إلغاء حق األفضلية يف االكتتاب. 6-4-6-2

  284  ..................................ات قابلة للتحويل إىل أسهم إصدار سند .6-4-6-3
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  285  .......................................................خفض رأس املال . 6-4-6-4

  285  .........................................................حتويل الشركة  .6-4-6-5

  285  ..............................................اإلستثمار  إصدار شهادات .6-4-6-6

  285  ...................................إصدار أسهم ذات األولوية يف األرباح  .6-4-6-7

  286  ...................يف حالة خلو اهليآت االجتماعية العامة إستدعاء اجلمعية  .6-4-6-8

  286  ..............................................ات خاصة شهادات وتأشري .6-4-6-9

  286  ..........................التصديق على امليزانية ورقم األعمال للسداسي  .6-4-6-10

  286  .........................................االندماج أو االنفصال ت عمليا .6-4-6-11

  287  ..........................اية املؤسسات من الصعوبات وقاحلسابات و مراجع .6-4-7

  288  ..........................احلسابات  حتديد عوامل اخلطر من طرف مراجع .6-4-7-1

  289  ................................تقييم قدرة املؤسسة على مواصلة نشاطها  .6-4-7-2

  290  ......................................سابات احل اآلثار على مهمة مراجع .6-4-7-3

  291  ................................................معايري متعلقة باملهام اخلاصة . 6-4-8

  291  ........................................................حمافظة احلصص  .6-4-8-1

  293  ..........................جعة يف اململكة املغربية دستور آداب وسلوك مهنة املرا .6-5

  294  ............................................ ةيئاهلالواجبات اخلاصة بأعضاء  .6-5-1

  294  ...........................................................ممارسة املهنة  .6-5-1-1

  294  ...........................................ألعضاء اهليئة التكوين املستمر  .6-5-1-2

  295  .....................................................التغطية االجتماعية  .6-5-1-3

  295  ........................................اإلشهار الشخصي ألعضاء اهليئة  .6-5-1-4

  295  ....................................................لزبائن العالقات مع ا .6-5-1-5

  296  ...............................................العالقات بني أعضاء اهليئة  .6-5-1-6

  297  ......................................................العالقات مع اهليئة  .6-5-1-7

  297  ..........................................واملتربصني  املهينات بني العالق .6-5-1-8

  298  ..................................................العالقات مع اإلدارات  .6-5-1-9

  298  ..........................................ستقاللية عد االاحاالت التنايف وقو .6-5-2

  299  ................................................... زانية الوقت واألتعابمي. 6-5-3

  300  .......................................................مراقبة النشاط املهين  .6-5-4

  303  .......................................................................... خالصة

  304  ...............................................................صة الباب الثاين خال
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  388-305  تطوير تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائرل سامهةالدراسة املقارنة وم: الباب الثالث

  306  ...............................................................مقدمة الباب الثالث 

الدراسة املقارنة لعناصر التنظيم املهين للمراجعة بني اجلزائر : الفصل السابع
  357-307  وتونس واململكة املغربية

  308  ............................................................................. متهيد

  309  .........................مراجعة املهنية لل ةالدراسة املقارنة لإلطار العام للممارس .7-1

  309  ...............................الدراسة املقارنة للشروط العامة ملمارسة املهنة  .7-1-1

  313  .....................املعرفة املتخصصة ملمارسة املهنة  الدراسة املقارنة لشروط .7-1-2

  319  ...............................................املراجع ملهام الدراسة املقارنة  .7-1-3

  323  .................... تعيني وإاء مهام املراجعختلف جوانب الدراسة املقارنة مل .7-1-4

  332  ............................................الدراسة املقارنة ألتعاب املراجع . 7-1-5

  335  .........................................املراجع سؤوليات قارنة ملالدراسة امل. 7-1-6

  335  ...............................للمراجع لمسؤولية املدنية لقارنة الدراسة امل .7-1-6-1

  337  ..............................للمراجع لمسؤولية اجلزائية لقارنة الدراسة امل. 7-1-6-2

  342  ...........................للمراجع مسؤولية االنضباطية للقارنة ة املالدراس. 7-1-6-3

  345  .................الدراسة املقارنة للهيآت املهنية املشرفة على تنظيم مهنة املراجعة  .7-2

  350  ...............................................الدراسة املقارنة ملعايري املراجعة  .7-3

  352  ...................................الدراسة املقارنة لدستور آداب وسلوك املهنة . 7-4

  356  .......................................................................... خالصة

  387-358  لمراجعة يف اجلزائر  لهيناملتنظيم مسامهة لتطوير ال: الفصل الثامن

  359  ............................................................................. متهيد

  360  .................املشرفة على تنظيم مهنة املراجعة يف اجلزائر  للهيآتمقترح  نظام. 8-1

  361  ..................................................مهام اهليئة املنظمة للمهنة  .8-1-1

  361  ..................................................إدارة اهليئة املنظمة للمهنة  .8-1-2

  362  ........................................للمهنة االس اجلهوية للهيئة املنظمة . 8-1-3

  362  ........................................للمهنة اللجان الدائمة للهيئة املنظمة  .8-1-4

  362  .....................................جلنة التعليم ومتابعة التربصات املهنية  .8-1-4-1

  363  ..............................................جلنة التكوين املهين املستمر  .8-1-4-2

  364  ......................................................جلنة مراقبة اجلودة  .8-1-4-3

  365  ............................................................جلنة املعايري  .8-1-4-4
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  365  ................................................جلنة آداب وسلوك املهنة . 8-1-4-5

  366  ...........................................................جلنة اجلدول  .8-1-4-6
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 ملخص 
  التنظيـم املهنـي للمراجعـة

  -دراسة مقارنة بني اجلزائر وتونس واململكة املغربية-

العديد من بلدان تربطها  ةتناولت هذه الرسالة دراسة مقارنة للتنظيم املهين للمراجعة يف ثالث
من خالل قتصادية وهي اجلزائر وتونس واململكة املغربية، وقد متت املقارنة اخلصائص التارخيية واال

 : عناصر التنظيم املهين للمراجعة املتمثلة يف
 ،اإلطار العام للممارسة املهنية -

 ،هليآت املهنية املشرفة على تنظيم املهنةا- 
 ،معايري املراجعة -
  .دستور آداب وسلوك املهنة -

ة املغربية، وعلى ضوء الدراسة املقارنة لعناصر التنظيم املهين للمراجعة بني اجلزائر وتونس واململك
فقد مت التوصل إىل أن التنظيم احلايل للمهنة يف اجلزائر ال يتوفر على العديد من اخلصائص واملتطلبات 
الكفيلة بنجاح وتطور املهنة، وقد قدم البحث مسامهة لتطوير التنظيم املهين للمراجعة يف اجلزائر مبا 

  .يسمح باإلرتقاء مبستوى املهنة وحيقق أهدافها
  

Résumé 
 

L’organisation professionnelle de l’audit  
Etude  comparative entre l’Algérie,  la Tunisie et le Royaume du Maroc 
La présente  thèse  se présente  comme étant une étude comparative de  l’organisation  

professionnelle de l’audit dans trois pays du Maghreb à savoir l’Algérie, la Tunisie et le 
Maroc. Pays liés par de nombreux liens tant  historiques, qu’économiques. 

  Cette comparaison a mis en évidence les éléments essentiels de l'organisation 
professionnelle : 

-  Cadre général de la pratique professionnelle, 

-  Organismes professionnels  encadrant la profession d’audit, 

-  Normes d'audit, 

-  Charte de l'éthique et de déontologie.  

 L'étude comparative des éléments sus cités  de l'organisation professionnelle de 
l’audit  entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, a démontré que l'organisation actuelle de la 
profession en Algérie présente des lacunes  sur de nombreuses caractéristiques et exigences  
qu’il faut nécessairement levés afin d’assurer le succès et le développement de la profession. 

L’étude  se définit, aussi, étant comme une  contribution à  la recherche pour le 
développement de l'organisation professionnelle  en Algérie, afin de  promouvoir la 
 profession d’audit  et lui permettre l'atteinte de ses objectifs.  
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