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تهدف هذه الدراسة اىل معاجلة االشكالية البحثية املتمثلة يف متطلبات وآليات
تعيني حمافظ احلسابات يف إطار مهمة التدقيق القانوني على مستوى
املؤسسات االقتصادية يف ظل النصوص التشريعية واملعايري اجلزائرية
للتدقيق ،حيث تطرّقنا يف اجلانب النظري اىل شروط ومراحل التعيني حسب
التشريع اجلزائري واملعيار اجلزائري للتدقيق رقم " 210اتفاق حول أحكام
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 TCS+لسنة  2019انطالقا من جتربتنا امليدانية ،وباالعتماد على أسلوب
حتليل املضمون .يف االخري ،توصّلنا اىل وضع مقرتح لرسالة مهمة يف إطار
مهمة التدقيق القانوني للشركة حمل دراسة احلالة ،وخلصنا اىل أنّ عملية
تعني حمافظ احلسابات تتطلّب حتديد شروط والتزامات كل طرف يف
رسالة املهمة بشكل مفصّل ،كما أنّ عملية التعيني تشكل خطة عمل تساهم
يف التنفيذ اجليد ملهمة التدقيق القانوني وحتقيق األهداف املسطرة.
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AbstractThis Study Aims To Address The Research Problem Of The
Requirements And Mechanisms For Appointing The Accounts
Governor In The Task Of Legal Auditing At The Level Of
Economic Institutions According To The Legislative Texts And
The Algerian Auditing Standards. We Dealt With The Conditions
And Stages Of Appointing In The Theoretical Side According To
The Algerian Legislation And Auditing Standards N: 210, Which
Is An Agreement On Auditing Tasks. While For The Applied
Aspect Of The Study, We Have Tried To Address The Process Of
Appointing Accounts Portfolios In Its Various Stages, At The
Company Level TCS + For The Year 2019 Based On Our Field
Experience, And Based On The Method Of Content Analysis.
Finally, We Came Up With A Proposal For An Important Message
In The Context Of The Legal Audit Mission Of The Company
Under Study, And We Concluded That The Process Of Appointing
The Account Portfolios Requires Detailed Terms And Obligations
For Each Party In The Mission Message In Detail, And That The
Appointment Process Constitutes An Action Plan That Contributes
To The Good Implementation Of A Legal Auditing Task And
Achieving The Desired Goals.
Key WordsAccount Portfolio - Assignment - Criteria - Mission Letter.

: مقدمة- .1
يٌعدّ تعيني حمافظ احلسابات يف شركات األموال من أهم مراحل عملية
التدقيق القانوني اليت تُفضي اىل إبداء رأي فين حمايد حول مدى مصداقية
 ويأخذ هذا التعيني أشكاال،وصحة القوائم املالية للشركة حمل التدقيق
خمتلفة فقد يكون يف التأسيس أو بواسطة وكالة جديدة أو جتديد
 كما ميكن أن يتم يف بعض احلاالت اخلاصة بأمر من رئيس،لوكالة
 فإنّ العملية تتم وِفقا للنصوص، ومهما اختلفت طريقة التعيني،احملكمة
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التشريعية وطبقا ملعايري التدقيق اجلزائرية ،اليت تشمل مجلة من االجراءات
الضرورية اليت يتعني لطريف العملية (حمافظ احلسابات والشركة)
احرتامها وتنفيذها طبقا ملتطلبات املهنة ،وذلك من أجل ضمان السري
احلسن ملهمة التدقيق.
بناء على ما سبق ،ميكننا صياغة اإلشكالية البحثية للموضوع على النحو
التالي:
ماهي متطلبات وإجراءات تعيني حمافظ احلسابات على مستوى شركات يف
ظل املعايري اجلزائرية للتدقيق؟
من أجل االملام باملوضوع ومعاجلة إشكاليته حاولنا صياغة األسئلة الفرعية
التالية:
 ما هي الضوابط القانونية واملعايري اليت تُنظّم عملية تعيني حمافظ
احلسابات على مستوى الشركات؟
 ما هي التزامات وحقوق كل من إدارة املؤسسة وحمافظ احلسابات يف مرحلة
التعيني؟
 ماهي متطلبات إعداد رسالة مهمة يف إطار التدقيق القانوني ،وكيف يكون
شكلها ومضمونها؟
نسعى من خالل هذه الدراسة اىل حتقيق مجلة من األهداف ،أهمها:
 التعرّف على أهم الضوابط واالجراءات القانونية لتعيني حمافظ احلسابات
؛
يف ظل القانون التجاري ،قانون املهنة ،واملعايري اجلزائرية للتدقيق
 دراسة وعرض خمتلف صور وأشكال تعني حمافظ احلسابات يف إطار مهمة
التدقيق القانوني؛
 حتليل مراحل االرتباط بني إدارة املؤسسة وحمافظ احلسابات مع التفصيل
يف التزامات ومسؤوليات االطراف املعنية يف مهمة التدقيق القانوني؛
،
 حماولة اقرتاح رسالة املهمة يف إطار التدقيق القانوني ،لشركة
على شكل منوذج يُفيد الباحثني واملهنيني من الناحية العلمية والعملية.
 - .2أُسس تعـيني حمافظ احلسابات وفقا للقوانني والنصوص التنظيمية:
يهدف التدقيق إىل دعم درجة ثقة مستعملي القوائم املالية ،انطالقا من
الرأي املعرب عنه من طرف حمافظ احلسابات حول القوائم املالية .1ويعد
بن حيي علي ،لعمور رميلة
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تعيني حمافظ احلسابات مرحلة أساسية يف عملية التدقيق اليت ترتكز على
مجلة من النصوص القانونية والتنظيمية؛ وفيما يلي سنتطرق إىل أهم هذه
النصوص:
 - .1.2تعريف املدقـق اخلارجيُ :يقصد باملدقق اخلارجي ،حسب املعايري
اجلزائرية للتدقيق ،2اخلبري احملاسب أو حمافظ احلسابات ،فاخلبري
احملاسب يُمكنه أداء مهمة التدقيق التعاقدي والقانوني ،إالّ أنّ حمافظ
احلسابات يؤدي مهمة التدقيق القانوني فقط
 - .1.1.2اخلبري احملاسيب :يعد خبرياً حماسبياً ،يف مفهوم القانون ()01/10
كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمة
تنظيم وفحص وتقويم وحتليل احملاسبة وخمتلف أنواع احلسابات
للمؤسسات واهليئات يف احلاالت اليت نص عليها القانون واليت تكلفه بهذه
املهمة بصفة تعاقدية خلربة احلسابات. 3
 - .2.1.2حمافظ احلسابات :عرّف قانون املهنة ( )01/10حمافظ احلسابات
على أنّه كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته
مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات واهليئات وانتظامها
ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به.4
من التعريفات السابقة نستنتج أن املدقق اخلارجي هو املهين املستقل الذي يتوىل
عملية التدقيق حتت مسؤوليته ،بهدف املصادقة على صحة ومصداقية
القوائم املالية سواء وتكون هذه املهمة بصفة إلزامية أو تعاقدية.
- .2.2تعيني حمافظ احلسابات :يتم تعيني حمافظ احلسابات يف القانون
األساسي للهيئة أو املؤسسة ،وهذا ضمن اجلمعية العامة التأسيسية ،ملدة
ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،حيث يتم اختيارهم من بني املهنيني
املسجلني يف جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات ،5ويف حالة عهدتني
متـتـالـيـتـني ال ميكن تعيني نفس حمافظ احلسابات إالّ بعد مضي ثالث
سنوات .6أما بالنسبة للتعيني البعدي يتم خالل أجل أقصاه شهر بعد إقفال
آخر دورة لعهدة حمافظ احلسابات ،حيث يتعني على جملس اإلدارة أو املكتب
املسري أو املسري أو اهليئة املؤهلة إعداد دفرت الشروط بغية تعيني حمافظ
احلسابات أو حمافظي احلسابات من طرف اجلمعية العامة العادية.7
بن حيي علي ،لعمور رميلة
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- .1.2.2التعيني من طرف اجلمعية العامة أو اجلهاز املكلف باملداوالت :يتم
تعني حمافظ احلسابات يف هذه احلالة يف إطار الشروط التالية:
ُ تعني اجلمعية العامة التأسيسية مندوب أو مندوبو احلسابات األولون يف
القانون األساسي ،وجيب إثبات قبول التعيني يف حمضر اجللسة8؛
 يعني حمافظ احلسابات من بني املهنيني املعتمدين واملسجلني يف جدول
الغرفة الوطنية ،بعد املوافقة الكتابية ،وعلى أساس دفرت الشروط ،9وذلك
خالل أجل أقصاه شهر بعد اقفال آخر دورة لعهدة حمافظ أو حمافظي
احلسابات.10
 دفرت الشروط :فصّل املرسوم التنفيذي  11 32- 11مضمون دفرت الشروط
الواجب إعداده من أجل تعيني حمافظ أو حمافظي احلسابات.
 رسالة قبول العهدة :يرسل حمافظ احلسابات رسالة قبول العهدة للجمعية
العامة للهيئة أو املؤسسة املعنية خالل أجل أقصاه مثانية " "08أيام بعد تاريخ
وصل استالم تبليغ تعيينه.12
- .2.2.2التعيني من طرف رئيس احملكمة (التعيني االضطراري) :إذا مل يتم
تعيني حمافظ احلسابات أو يف حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من
حمافظي احلسابات يتم اللجوء اىل تعيينهم أو استبداهلم بأمر من رئيس
احملكمة بناء على طلب جملس االدارة أو جملس املديرين ،وميكن تقديم هذا
الطلب من طرف كل معين يف الشركات اليت تلجؤ علنيا لالدخار وذلك
عن طريق السلطة املكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.13
- .3.2.2التعيني من طرف أحد املساهمني :جيوز لكل مساهم أن يطلب من
العدالة تعيني حمافظ احلسابات ويـبـلغ قانونا باحلضور رئيس جملس
اإلدارة أو جملس املديرين .وتـنـتـهي املهمة املمنوحة عندما تقوم اجلمعية
العامة بتعيني حمافظ أو حمافظي احلسابات.14
- .4.2.2عهدة املهمة :حتدد عهدة املدقّق اخلارجي يف إطار مهمة التدقيق
القانوني بثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،وال ميكن تعيني نفس
حمافظ احلسابات بعد عهدتني متتاليتني ،وتتنتهي مهام حمافظ احلسابات
بعد اجتماع اجلمعية العادية اليت تفصل يف حسابات السنة املالية الثالثة.15
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- .3.2رفض حمافظ احلسابات ملهمة التدقيق القانوني واالستقالة:
قبول وكالة حمافظة احلسابات يعد نقطة انطالق مهمة حمافظ احلسابات،
حيث بعد طلب تعيينه من طرف املؤسسة يكون حر يف قبول الوكالة أو
رفضها.16
- .1.3.2رفض املهمة :ميكن للمدقـق رفض املهمة إذا مل يـتم احرتام الشروط
املسبقة للتدقيق* جمتمعة أو على أساس احلدود املفروضة من طرف االدارة
وبعد املناقشة مع هذه األخرية أو القائمني على احلكم ،إال إذا نص القانون
على عكس ذلك.17
- .2.3.2االستقالة :ميكن حملافظ احلسابات أن يستقيل دون التخلص من
التزاماته القانونية ،وجيب عليه أن يلـتـزم بـإشـعـار مسـبـق مـدتـه ثـالثــة ()3
أشهر ويقدم تقريراً عن املراقبات واإلثباتات احلاصلة ،18ويف حالة التدقيق
التعاقدي ،ميكن للمدقق االستقالة إذا تعذر قبول تعديل أحكام مهمة
التدقيق ،عندما ال ترخص له اإلدارة ملتابعة مهمته األولية.19
- .4.2حاالت الـتـنايف واملوانع :
يتعيّن على حمافظ احلسابات قُبيل قبوله لوكالة يف إطار تدقيق قانوني،
احلرص على عدم الوقوع يف احلاالت اليت ال تسمح له بتنفيذ املهمة أو يكون
ممنوعا بقوة القانون ،وهو ما يُسمى حباالت التنايف واملوانع اليت تناوهلا كلّ
من القانون التجاري وقانون املهنة كما يلي:
20
- ..4.21حاالت الـتـنايف واملوانع طبقا للقانون التجاري :
ال جيوز أن يعيّن مندوبا للحسابات يف شركة املساهمة:
 األقارب واألصهار لغاية الدرجة الرابعة ،مبا يف ذلك القائمني باإلدارة
وأعضاء جملس املديرين وجملس مراقبة الشركات؛
 القائمون باإلدارة وأعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة وأزواج القائمني
باإلدارة وأعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة للشركات اليت متلك
عشر ( )10/1رأس مال الشركة أو إذا كانت هذه الشركة نفسها متلك
عشر ( )10/1رأس مال هذه الشركات؛
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 أزواج األشخاص الذين يتحصّلون حبكم نشاط دائم غري نشاط مندوب
احلسابات على أجرة أو مرتّبا ،إمّا من القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس
املديرين أو من جملس املراقبة؛
 األشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة حبكم وظائف غري وظائف مندوب
احلسابات يف أجل مخس سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم؛
 األشخاص الذين كانوا قائمني باإلدارة أو أعضاء يف جملس املراقبة أو
جملس املديرين ،يف أجل مخس سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم.
- ..4.22حاالت الـتـنـايف طبقا للقانون  :01- 10يعترب متنافيا مع ممارسة
21
مهنة حمافظ احلسابات يف مفهوم هذا القانون:
 كل نشاط جتاري ،السيما يف شكل وسيط أو وكيل مكلف باملعامالت
التجارية واملهنية؛
 كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوني؛
 كل عهدة إدارية أو العضوية يف جملس مراقبة املؤسسات التجارية املنصوص
عليها يف القانون التجاري ،غري تلك املنصوص عليها يف املادة  46من القانون
01- 10؛
 اجلمع بني ممارسة مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب
املعتمد لدى نفس الشركة أو اهليئة؛
 كل عهدة برملانية؛
 كل عهدة انتخابية يف اهليئة التنفيذية للمجالس احمللية املنتخبة؛
 يتعني على املهين املنتخب لعضوية الربملان أو لعضوية اهليئة التنفيذية
جمللس حملي منتخب ،إبالغ الـتـنـظيم الذي يـنـتـمي إليه يف أجـل أقـصـاه
شهر واحد من تاريخ مباشرة عهدته يتم تعيني مهين الستخالفه يتوىل
تصريف األمور اجلارية ملهنـتـه ،طبقاً ألحكام املادة  76من 01- 10؛
ال تـتـنافى مع ممارسة مهنة اخلبـري احملـاسب أو حمافـظ احلسابات أو احملـاسـب
املعتمد مهام التعليم والبحث يف جمال احملاسبة بصفة تعاقدية أو تكميلية،
طبقا للتشريع الساري املفعول وكذا احلاالت املذكورة يف املادتني  46و 52
من هذا القانون.
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-حاالت املوانع طبقا للقانون 10

..4.23
مينع حمافظ احلسابات من:22
 القيام مهنياً مبراقبة حسابات الشركات اليت ميتلك فيها مساهمات بصفة
مباشرة أو غري مباشرة؛
 القيام بأعمال تسيري سواء بصفة مباشرة أو باملساهمة أو اإلنابة عن
املسريين؛
 قبول ولو بصفة مؤقتة مهام املراقبة القبلية على أعمال التسـيـري؛
 قـبـول مهام الـتـنـظـيم يف حمـاسـبـة املـؤسسة أو اهلـيـئـة املراقـبـة أو االشراف
عليها؛
 ممـارسة وظـيفـة مستشار جبائي أو مهمة خبري قضائي لدى شركة أو هيئة
يراقب حساباتها؛
 شغـل منـصـب مأجـور يف الشـركـة أو اهلـيئـة اليت راقبها بعد أقل من ثالث ()3
سنوات من انتهاء عهدته.
زيادة على حاالت التنايف واملوانع املنصوص عليها خصوصاً يف املادة 715
مكرر  6من القانون التجاري ،ال ميكن تعيني األشخاص الطبـيـعيـني أو
املعنويــني الذي حتصلوا على أجــور أو أتعاب أو امتيازات أخرى ،ال سيما يف
شكل قروض أو تسبيقات أو ضمانات من الشركة أو اهليئة خالل الثالث ()3
سنوات األخرية كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة أو اهليئة.
يف األخري ،إذا أراد اخلبـري احملاسب أو حمافظ احلسابات أو احملاسب املعتمد أن
ميارس نشاطا منافيا بصفة مؤق ـتـة كما هو منصوص عليه يف املواد أعاله.
يتعني عليه طلب إغفاله من اجلدول لدى جلنة االعتماد يف أجل أقصاه شهر
( )1واحد من تاريخ بداية نشاطه ،ومتنح جلنة االعتماد املوافقة إذا كانت
املهمة اجلديدة للمهين ال متس بطبيعتها باملصاحل األخالقية للمهنة.
- 3إجراءات تعيني حمافظ احلسابات وفقا ملعايري التدقيق:
- .1.3إجراءات االرتباط والتعاقد وفقا للمعيار الدولي للتدقيق :210
عندما تشري نتائج تقييم املعلومات عن العميل بنزاهة اإلدارة واخنفاض
خماطر نشاط العميل ،وأن مكتب التدقيق ميتلك الكفاءة واإلمكانيات
الالزمة لتنفيذ املهمة ،وال توجد ظروف متوقعة ميكن أن تؤثر يف
بن حيي علي ،لعمور رميلة
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االستقاللية ،فإن النتيجة النهائية هي اختاذ قرار بقبول املهمة ،ويكون هذا
القبول معبّر عنه يف شكل مكتوب ،ويسمى بـ " :خطاب االرتباط والتعاقد" ،أو
"رسالة مهمة".
ينص املعيار الدولي للتدقيق  ISA210يف فقرته الثانية على أنّه من الضروري
على املدقّق والعميل تثبيت شروط التكليف املتّفق عليها يف كتاب التكليف
بالتدقيق أو يف أيّ شكل مناسب آخر من أشكال العقد .وعادة ما يتضمن
خطاب االرتباط والتعاقد أية معلومات واشرتاطات وتدابري يراها املراجع
ضرورية لتحديد مهمته ومسؤولياته بشكل واضح ودقيق ،إذ يضم اخلطاب ما
يلي:23
 بيان اهلدف من مراجعة القوائم املالية؛
 بيان مسؤوليات اإلدارة عن القوائم املالية وأنظمة الرقابة الداخلية؛
 حتديد نوع أو نطاق عملية املراجعة ومسؤوليات والتزامات املدقق ( يف ضوء
القواعد املهنية ومتطلبات القوانني األخرى املنظمة)؛
 الرتتيبات الالزمة لتخطيط عملية املراجعة ،وتوقيتها؛
 أنواع التقارير واملراسالت املرتبطة بعملية املراجعة؛
 اإلقرارات املكتوبة اليت يرغب املدقق يف احلصول عليها من اإلدارة؛
 إيضاح للمخاطر اليت ال ميكن تفاديها نظراً للقيود على املراجعة أو الرقابة
الداخلية؛
 تسهيل مهمة املدقق يف االطالع على املستـنـدات والسجالت الالزمة؛
 اخلدمات األخرى ( كاخلدمات الضريبية واحملاسبية) خالل املراجعة؛
 األتـعـاب وأسـس حسابهـا وطريقة سدادها.24
ويٌمكن توضيح إجراءات االرتباط والتعاقد من خالل الشكل التالي:
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الشكل رقم ( :)01إجراءات التعاقد وقبول املهمة

حتديد

تقييم العالقة

تقييم

تقييم

إعداد

العميل

بني املدقق

إمكانية

أمانة

خطاب

املرتقب

والعميل

املراجعة

االدارة

التعاقد

املرتقب

املصدر :أمني السيد أمحد لطفي ،فلسفة املراجعة ،الدار اجلامعية،
القاهرة  -مصر ،2009 ،ص.475 :
فاملدقق يف هذه املرحلة يتأكد من أن مهمة التدقيق اليت وكّلت له ميكن
القيام بها على أكمل وجه ،وعليه ،فإنّ مرحلة قبول املهمة تـتمحـور حول
عنصرين أساسني ،همـا:25
 امتالك الكفاءة الضرورية والكافية ألداء املهمة واليت تكون يف املدقّق يف
حد ذاته؛
 توفري التقنيني والوقت الكافيني ألداء املهمة.
يف نهاية هذه املرحلة حيرر املراجع رسالة اقرتاح جيمع من خالهلا
استنتاجاته فيما خيص جماالت اخلطر والصعوبات اليت قد تواجهه ،ويقرتح
كيفيات تدخالته األساسية إىل جانب اقرتاح ميزانية املهمة.26
- . 2.3متطلبات إعداد رسالة املهمّة يف ظل املعيار اجلزائري للتدقيق رقم :210
تُعدّ مرحلة االرتباط من أهم مراحل التدقيق ،حيث فيها يتم االتفاق
على أحكام مهمة التدقيق وإجراءات سري العملية من بدايتها إىل نهايتها،
وتتجسّد هذه املرحلة يف رسالة املهمة اليت يقوم بإعدادها املدقّق اخلارجي ،وجيب
عليه أن يتأكّد من موافقة املؤسسة على أحكام الرسالة ،حيث تُمضى من
الطرفني ،العميل واملدقّق (أنظر الشكل رقم  .)04ختضع عملية إعداد رسالة
املهمة إىل عدة إجراءات ،27ميكن عرض أهمّها من خالل النقاط التالية:
- ..2.31الشروط املسبقة إلعداد رسالة املهمّة :تطرّق املعيار اجلزائري
للتدقيق رقم  210اىل مجلة من الشروط اليت جيب على املدقق أن حيرص على
وجودها قبل إعداد وإمضاء رسالة املهمة ،تتمثّل هذه الشروط فيما يلي:
بن حيي علي ،لعمور رميلة
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 املرجع احملاسيب املطبق مقبول بالنظر خلصائص الكيان وكشوفه
املالية؛
 االدارة تعرتف ،تدرك وتتحمل مسؤولياتها فيما خيص االعداد والعرض
الصادق للكشوف املالية؛
 تعترب اإلدارة من الضروري وضع نظام للرقابة الداخلية الفعال؛
 ال تضع اإلدارة أية حدود أو قيود على الفحوص واملراقبات املؤداة
والضرورية للقيام باملهمة.
إذا توقع املدقق عدم قدرته على تقديم رأيه حول الكشوفات املالية
بافرتاض عدم اجتماع الشروط املسبقة أو على أساس احلدود املفروضة من االدارة
فانه يتوجب على هذا األخري مناقشة األمر مع االدارة أو القائمني على احلكم،
ويف حالة عدم معاجلة األمر يرفض املهمة ،إال إذا كان القانون مينع ذلك.
- ..2.32الشروط الضمنية لرسالة املهمة:
جيب أن تدوّن أحكام مهمة التدقيق يف رسالة مهمة وجيب أن تتضمن:
 هدف ونطاق التدقيق املتضمن الكشوف املالية ،مرجع التشريع املطبق،
القوانني السارية املفعول ومعايري التدقيق؛
 مسؤوليات املدقق؛
 مسؤوليات اإلدارة؛
 تعريف املرجع احملاسيب املطبق عند إعداد الكشوف املالية؛
 إشارة إىل الشكل واملضمون املقرر استعماله يف كل تقرير للمدقق؛
 قاعدة حساب التعويضات وكيفية الدفع؛
 خمطط وتنفيذ التدقيق؛
 نظرا للحدود املرتبطة بالتدقيق وكذلك تلك املرتبطة باملراقبة
الداخلية فإنه يوجد خطر ال ميكن تفاديه مرتبط بعدم القدرة على كشف وجود
اختالالت معتربة حتى لو مت التخطيط للتدقيق وتنفيذه بشكل صحيح.
- ..2.33واجبات اإلدارة :على املدقق أن حيرص على إدراج مجلة من
الواجبات يف رسالة املهمّة اليت على اإلدارة أن تتحمّلها ،ويتعلّق األمر بـ:
 جيب على اإلدارة تقديم تصرحيات كتابية لتربير العناصر املثبتة
للكشوف املالية أو التأكيدات اليت تقوم عليها؛
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 جيب على اإلدارة أن تقدم مشروع الكشوف املالية وكل املعلومات
الضرورية يف الوقت املناسب للمدقق حتى تسمح له بإمتام التدقيق وفق الرزنامة
املقرتحة؛
 جيب على اإلدارة إعالم املدقق باألفعال اليت قد تؤثر على الكشوف
املالية ،واليت قد تعلم بها يف الفرتة بني تاريخ تقرير التدقيق وتاريخ املصادقة
عليها؛
- ..2.34رسالة املهمة اجلديدة ورسالة املهمة التكميلية:
تنصُّ الفقرات  12،11و 13من املعيار اجلزائري للتدقيق رقم  210على أنّه:
جيب أن تتم املصادقة من الطرفني املعنيني ،على رسالة املهمة األولية املعدة
من طرف املدقق يف السنة األوىل من املهمة ،وذلك قبل الشروع يف أعمال املرادعة.
حيدد املدقق أثناء تأدية مهمته إذا كان من الضروري تذكري الكيان
مبحتوى رسالة املهمة أو إعادة صياغتها السيما عند:
 وجود مؤشرات تظهر سوء تقدير اإلدارة طبيعة ونطاق تدخالت املدقق؛
 مواجهة املدقق ملشاكل خاصة لدى مباشرته ألعماله؛
 حدوث تغيريات يف اهليئة املسرية أو القائمني على االدارة أو املساهمني؛
 مالحظة تطور يف طبيعة وأهمية نشاطات الكيان؛
 وقوع حدث أو طلب من الكيان يتطلب واجبات إضافية من طرف املدقق؛
تدمج العناصر اليت متت مراجعتها إما يف رسالة مهمة جديدة تعوض
السابقة ،أو تدرج ضمن رسالة مهمة تكميلية.
- ..2.35االرتباط والتعاقد مع املؤسسة (العميل) :تعتمد هذه املرحلة
على:28
 توفري البيانات األولية عن العميل :يسعى املدقّق للحصول القدر الكايف
من البيانات قبل الشروع يف عمليات الفحص والتدقيق ،وذلك لتحديد مدى
أمانة ونزاهة إدارة العميل ،إضافة إىل التعرف على خماطر العميل.
 االتصال باملراجع السابق للعميل :هذا االجراء يسمح للمدقّق بربح
الوقت واالستفادة من املعلومات اليت يتحصّل عليها من زميله.
 تقييم الكفاءة واالستقاللية عند االرتباط بالعميل :يقوم املدقق من
خالل هذا االجراء بتقييم ومطابقة مدى مالءمة الكفاءة املهنية مع طبيعة
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ومتطلبات نشاط العميل ،إضافةً إىل عامل االستقاللية الذي يلعب دورا هامّا
أثناء أداء مهمة التدقيق.
من أجل فهم العالقات اليت تربط املدقق باملؤسسة حمل التدقيق ،حاولنا
وضع الشكل رقم (،)02والذي يظهر على النحو التالي:
الشكل رقم ( :)02عالقة املدقّق بإدارة الشركة وَمساهميها
املساهمون

تعيني أعضاء االدارة

استالم القوائم

قوائم مالية

املالية وتقارير

للتصديق

التدقيق

التقرير

االدارة

قوائم مالية

تعيني

ووثائق أخرى

املراجعة

التنصيب
املدقّق
الفحص

واملصادقة على
القوائم املالية

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على القوانني ذات الصلة.
نالحظ من خالل الشكل رقم ( )02أنّ األطراف الثالثة  :املساهمون ،اإلدارة
واملدقّق تربطهم عالقات متعدّدة تضبطها معايري وتشريعات ،تهدف اىل تنظيم
وتنفيذ مهمة التدقيق على أحسن وجه ،حيث أنّ املدقّق يتم تعيينه من طرف
اجلمعية العامة للمساهمني وتنصيبه يكون من طرف اهليئة املكلّفة باإلدارة،
كما أنّ هذه األخرية ُتعِدّ قوائم مالية وَوثائق أخرى وجتعلها يف متناول املدقّق
للفحص واملصادقة ،ثم تُعرَض على اجلمعية العامة للتصديق من طرف
املساهمني ،وهؤالء بدورهم يستفيدون من تقرير التدقيق.
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- ..2.36مراحل تعيني حمافظ احلسابات حسب التشريع اجلزائري:
كما سبق وأن أشرنا إليه يف هذه الورقة البحثية ،يتم تعيني حمافظ
احلسابات وفقا للتشريع اجلزائر طبقا ملراحل وإجراءات تضبطها النصوص
التشريعية والقوانني وكذا املراسيم التنفيذية ،إضافة اىل املعايري اجلزائرية
للتدقيق؛ فيما يلي سنحاول شرح وتوضيح صور ومراحل تعيني حمافظ
احلسابات يف اجلزائر ،وذلك من خالل الشكل رقم ( ،)03على النحو التالي :
الشكل رقم ( :)03مراحل تعيني حمافظ احلسابات حسب التشريع اجلزائري
تعيني حمافظ احلسابات يف
شركات األموال
التعيني االضطراري

التعيني الطوعي
التعيني البعدي (مؤسسة يف
طور النشاط)

التعيني األولي
تزامنا مع إنشاء املؤسسة

بطلب من أحد املساهمني

إعداد دفرت شروط
إستالم عروض املناقصة

يف القانون األساسي
من طرف اجلمعية العامة
التأسيسية

فتح األظرفة
وتقييم العروض
عدم اجلدوى

إختيار أحسن عرض
حترير حمضر التنصيب من
طرف اإلدارة
إعداد وإمضاء رسالة املهمة
من الطريفني

من طرف رئيس احملكمة
( يف حالة عدم التعني الطوعي)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد النصوص التشريعية واملعايري
اجلزائرية للتدقيق.
- .4الطريقة واألدوات :
تستدعي طبيعة الدراسة استخدام املنهج الوصفي يف بعض األجزاء
النظرية ،من خالل تقديم خمتلف املفاهيم والتعاريف ،معتمدين يف كل ذلك
على القوانني ،اجلرائد الرمسية ،األطروحات ،الكتب ،املقاالت...،اخل ،باإلضافة
إىل استخدام أسلوب حتليل املضمون من خالل حماولة عرض خمتلف
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اإلجراءات املطلوبة يف مرحلة االرتباط بني حمافظ احلسابات والشركة حمل
دراسة احلالة ،حماولني وضع مقرتح لرسالة مهمة وفقا ملتطلبات معايري التدقيق
احمللية ،وذلك باالعتماد على اهليكل التنظيمي إضافة اىل خم ــتلف الوثــائــق
واملعلــومات وكذا الكشــوف املال ـيـة للشركة حمل دراسة احلالة.
- .5النتائج ومناقشتها:
يف هذا اجلزء من الورقة البحثية ،وانطالقا من املفاهيم النظرية اليت
تطرّقنا إليها يف هذه الدراسة ،واعتمادا على التجربة واخلربة يف ميدان التدقيق،
حاولنا إسقاط اجلانب النظري للدراسة على واقع ممارسة املهنة خاصة يف
مرحلتها األوىل املتعلّقة بتعيني حمافظ احلسابات على مستوى مؤسسة وما
يرتتّب يف مرحلة االرتباط من إجراءات تُمليها النصوص التنظيمية واملعايري.
سنعتمد يف اجلانب التطبيقي هلذه الدراسة على توضيح وشرح املراحل
اليت متُرّ بها عملية تعيني حمافظ احلسابات يف الشركة حمل دراسة احلالة،
حماولني يف اخلتام صياغة رسالة املهمة اليت تُعد وثيقة أساسية تضبط خمطط
وإجراءات مهمة التدقيق .ونظرا لاللـتــزام بالسر املهين الذي تنص عليه القوانني
السيما أحكام املادة  715مكرر  13واملادة  830من القانون التجاري ،واملادة  71من
القانون  ،01- 10واملادة  302 ،301من قانون العقوبات ،إضافة إىل التنظيمات
املتعلقة بأخالقيات املهنة وَالثقافة السائدة يف معظم املؤسسات اجلزائرية
املتعلقة بالتزام بالسرية يف حساباتها ومعلوماتها املالية وتقاريرها املختلفة،
يـ ـت ــوجّـب منا إغفال بعض التفاصيل حتى نــتمكن من القيام بالدراسة
التطبيقية على أحسن وجــه.
إلجراء هذه الدراسة متّ االعتماد على معلومات شركة TCS+
املتخصّصة يف األشغال العمومية والبناء ،حيث قامت هذه األخرية بإصدار دفرت
شروط من أجل تعيني حمافظ حسابات لوكالة مدتها ثالث سنوات بداية من
السنة املالية .2019
فيما يلي سنحاول عرض أهم املراحل اليت اتبعتها شركة  TCS+من أجل
تعيني حمافظ احلسابات للفرتة من  2019اىل .2021
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- .1.5جمتمع الدراسة:
متثل جمتمع الدراسة يف هذه الورقة البحثية يف شركة TCS+
املتخصصة يف األشغال العمومية والبناء والري ،واليت سنعرّفها باختصار كما
يلي:
أنشئت الشركة ذات املسؤولية احملدودة (ت س اس  )+يف اجلزائر
العاصمة يف أواخر سنة  ،2013برأمسال قدره  50 000 000دج ،لثالث شركاء
بنسب مساهمة متفاوتة ،وتنشط يف والييت اجلزائر َو وهران .يتوىل إدارة الشركة
مسري غري شريك ،ويتمثل نشاطها يف :أشغال البناء ،التهيئة ،والري .حقّقت
الشركة يف السنة املاضية ( )2018رقم أعمال قدره 274 982 021 :دج .كما
حقّقت يف السنوات اخلمسة املاضية نتائج ميكن توضيحها يف اجلدول املوالي:
اجلدول رقم  :01تطور النتيجة ورقم األعمال املؤسسة (بالكيلو دينار)
2014
رقم األعمال
النتيجة العادية
قبل الضريبة
النتيجة الصافية

2015

2016

2017

2018

563223

390250

862254

672167

982274

55917

41821

79822

1749

53926

52013

49216

55417

0637

43520

املصدر :من اعداد الباحثني باالعتماد على القوائم املالية للشركة TCS+
يتضح لنا من اجلدول رقم ( )01تطور رقم األعمال و النتائج احملققة من
طرف شركة  TCS+خالل الفرتة املمتدة من  2014اىل  2018حيث تُبني املعطيات
حجم الشركة ونشاطها ،مع مالحظة إخنفاض حمسوس لنتائج سنة 2017
نظرا لتأخر إجناز مشروع سد مائي بسبب سوء األحوال اجلوية.
- .2.5دفرت شروط تعيني حمافظ احلسابات:
بهدف تعني حمافظ حسابات شركة  ،TCS+وانطالقا من أحكام
القانون التجاري وقانون املهنة وكذا املرسوم التنفيذي رقم  2932- 11أعدّت
شركة  TCS+دفرت شروط وفقا لضوابط املرسوم الرئاسي  30247- 15حيت
تضمّن العرض ما يلي:
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- .1.2.5إعالن االستشارة :أصدرت شركة  TCS+بتاريخ  22جانفي
إعالن يتضمّن استشارة من أجل تعيني حمافظ حسابات لوكالة مدّتها ثالث
سنوات  ،2020 ،2019و  ،2021حيث تضمّن دفرت الشروط ما يلي:
 دفرت الشروط و وثائقه ،ممضى وخمتوم من طرف املتعهّد؛
 خمطط تنفيذ املهمة واآلجال احملدّدة؛
 نسخة من شهادة أداء اليمني؛
 نسخة من الرقم اجلبائي؛
 السرية الذاتية للمهنية؛
 شهادة السوابق العدلية؛
 نسخة من شهادة التسجيل يف جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات
سارية املفعول.
- .2.2.5ملف الرتشح:
العرض التقين:
 التصريح بالرتشح مملوء وخمتوم ومؤرّخ؛
 التصريح بالنزاهة مملوء وخمتوم ومؤرّخ؛
 نسخة من القانون األساسي بالنسبة للشركات؛
 نسخة من املراجع املهنية.
العرض املالي:
 جدول األسعار الوحدوية السنوية؛
 الكشف الكمي والتقديري.
وقد حُدّد آخر أجل لدفع العروض بعشرة أيام من تاريخ إعالن االستشارة.
- .3.5التعيني وإعداد رسالة املهمة:
ظهرت نتائج فتح األظرفة يف اآلجال احملدّدة وتقييم العروض طبقا
للقوانني والتنظيمات السارية املفعول واملصرّح بها يف إعالن االستشارة ،مت اختيار
حمافظ احلسابات من بني مخس ( )05عارضني أداعوا عُروضهم على مستوى
إدارة الشركة ،بعدها متّ تنصيبه من طرف إدارة الشركة وتعينه يف منصبه
ملباشرة مهامه عن طريق حمضر مؤرّخ يف  10فيفري .2019
2019
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- .4.5إعداد رسالة املهمة:
بعد إمتام اجراءات تعيني وتنصيب حمافظ احلسابات ،يقوم هذا األخري
مبباشرة االتصاالت األولية مع االدارة من أجل االتفاق على طُرق وأساليب العمل،
وخمطط التدخل ،وقُبيل الشروع يف تنفيذ املهمة ،البد من إعداد رسالة املهمة
واقرتاحها لإلدارة للموافقة واالمضاء عليها.
بناء على ما سبق ،واعتمادا على جتربتنا امليدانية يف جمال التدقيق،
حاولنا يف هذه الورقة البحثية إسقاط ما تطرقنا إليه يف اجلزء النظري على
اجلانب التطبيقي ،من خالل حماولة إعداد رسالة مهمة يف هذه الدراسة
امليدانية ،واليت هي على شكل اتفاق يربط حمافظ احلسابات بإدارة الشركة
 TCS+وفق متطلبات املعيار اجلزائري للتدقيق  ،NAA 210ومبا أنّنا مل
حنصّل على رسالة املهمة احلقيقية من باب االلتزام بالسرية املهنية ،حاولنا
اعداد مقرتح لرسالة مهمة طبقا للمتطلبات واملعايري املهنية ،واليت نعرضها يف
الشكل رقم ( )04املوالي:
الشكل رقم ( :)04رسالة املهمة
مكتب حمافظة حسابات
رقم العتماد - xxxx :رقم التسجيلxxxxx :
العنوان xxxxxxxxxxxxx :
هاتف فاكسxxxxxxxxxxx :
غرداية بتاريخ 17 :فيفري 2019
إىل إدارة شركة TCS+
سادتي ،حتية طيبة وبعد؛
يف إطار عهدة حمافظ حسابات لكيانكم ،أؤكد أدناه األحكام املتعلقة
مبهميت ألجل السنوات  2019إىل .2021
أوال  :هدف و نطاق تدقيق الكشوف املالية:
يف إطار هذه املهمة املوكّلة لي ،سأقوم بإجراء تدقيق الكشوف املالية
لشركتكم بهدف تقديم رأي حول انتظام وصحة حسابات شركتكم .وسيجسد
بتحرير تقرير إبداء الرأي وتقارير خاصة كما ينص عليها القانون التجاري
بن حيي علي ،لعمور رميلة

119

جملَّة الواحات للبحوث و الدراسات اجمللد 13العدد 126 - 102 : )2020(1

والقانون رقم  01- 10املتعلق مبهن اخلبري احملاسب ،حمافظ احلسابات
واحملاسب املعتمد والنصوص املنبثقة.
سأقوم بإجراء التدقيق وفقا ملعايري التدقيق املطبقة يف اجلزائر ،هذه
املعايري تتطلب وضع حيز تنفيذ الواجبات اليت تسمح باحلصول على ضمان
معقول بعدم احتواء احلسابات على اختالالت معتربة.
أذكركم يف هذا اإلطار أن التدقيق يتمثل يف فحص الكشوف املالية،
تقييم االجراءات واملبادئ احملاسبية املتبعة ،التقديرات املعتربة املتخذة إلقفال
احلسابات وتقدير حمتوى وعرض الكشوف املالية و كذلك املعلومات املقدمة.
ثانيا  :مسؤولية حمافظ احلسابات:
يستوجب عليّ أن أشري أنه نظرا لتقنيات التدقيق وحدود أخرى مرتبطة
حبجم مؤسستكم وكذلك تلك املتعلقة بسري نظام حماسبة والرقابة الداخلية
فإن خطر عدم اكتشاف االختالالت وارد ،خاصة تلك املنبثقة عن حاالت الغش
أو نتيجة لألخطاء أو النسيان ،حيث ال ميكن اكتشافها مجيعا .هلذه األسباب ال
ميكنين منح ضمان بأن كل النقائص املهمة يف النظام احملاسيب والرقابة
الداخلية الناجتة عن االحنرافات املعتربة ،ميكن حتديدها.
أنا أخضع للسر املهين طبقا ألحكام املادة رقم  71من القانون 01- 10
املذكور آنفا ،وال ميكن أن أعفى منه إال ضمن الشروط احملددة من خالل املادة
 72من نفس القانون.
ثالثا :مسؤولية املسريين االجتماعيني لشركتكم:
أذكركم أن إعداد الكشوف املالية السنوية لكيانكم يقع على عاتق
املسؤولني االجتماعيني ،وهذه املسؤولية تستلزم :
 مسك حماسيب وفقا للقواعد و املبادئ احملاسبية املنصوص عليها يف
القانون  11- 07املؤرخ يف  25نوفمرب  2007املتضمن النظام احملاسيب املالي و
النصوص املنبثقة؛
 وضع نظام رقابة داخلية مناسب؛
املسريون االجتماعيون ملزمون كذلك بـ :
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 تزويدي بكل الوثائق احملاسبية للكيان و بصفة عامة كل املعلومات
الضرورية للقيام مبهميت على أحسن وجه ،خاصة حماضر مجعيات املساهمني و
جمالس اإلدارة؛
 السماح لي بالتواصل احلر مع املستخدمني والذين أعترب أنه من
الضروري التواصل معهم للوصول إىل أدلة إثبات.
 جيب أن يرسل إلي مشروع الكشوف املالية السنوية اليت ستعرض على
مجعية املساهمني 45 ،يوما قبل تاريخ االجتماع املخصص إلقفال احلسابات .لكن
سأتدخل مسبقا ،من حني آلخر ،حول خمتلف املشاريع اليت ستعدونها.
سأكون ممتنا بتلقي إرساالتكم التالية :
 االستدعاءات املرسلة وفق اآلجال احملددة يف القانون التجاري،
 قائمة االتفاقيات املنظمة اجلديدة يف الشهر الذي يلي عقدها،
 قائمة باالتفاقيات املنظمة قيد التنفيذ يف الشهر املوالي لتاريخ إقفال
السنة..
 وثائق أخرى مهمة ،ذات عالقة باملهمة.
رابعا :خمطط التدخل والفريق املخصص للمهمة:
اجلدول رقم  :02التدخل اخلاص بالسنة املالية األوىل
املوضوع (املهمة)

الفرتة

زيارة ميدانية لالطالع على نشاط ،هياكل واملمتلكات ،وتفقّد

جوان 2019

االرصدة االفتتاحية لسنة 2019
سبتمرب 2019

زيارة ميدانية وفحص حسابات املرحلة الوسيطية

ديسمرب 2019

بداية جانفي  : 2020إجراء عملية املراقبة على جرد املخزون
والتثبيتات

جانفي اىل نهاية

مراجعة تدفق العمليات ،أرصدة احلسابات ،واملعلومات الواردة يف

أفريل 2020

امللحق

خالل ماي 2020

االنتهاء من املهمة ،عرض التقرير العام للتعبري عن الرأي والتقارير
اخلاصة املعنية

املصدر :من اعداد الباحثني بناء على معطيات املؤسسة
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هذا املخطط سيُعدُّ كل سنة بالتشاور مع مصاحلكم .بيد أنين أُلْفِت
انتباهكم إىل أن احرتام الرزنامة يتوقف على افرتاض أن حساباتكم يتم إقفاهلا
وعرضها عليّ يف اآلجال املتفق عليها واليت تسمح لي بالقيام مبهميت يف اآلجال
احملددة.
أعتمد على تعاونكم حتى يتاح لي احلصول على جمموع الوثائق احملاسبية
واملعلومات الضرورية يف اآلجال املعقولة .سيكون ضمن مسؤولييت ضمان خدمة
ذات نوعية .وستتم مساعدتي يف مهميت من طرف مساعد مدقق تابع للمكتب،
وعند االقتضاء سيتم اللجوء إىل أشخاص من أهل االختصاص.
خامسا :رسالة التأكيد:
جتنبا لكل خطر نسيان معلومة مهمة وتأكيد عدد من التصرحيات اجملمعة
أثناء املهمة ،سأطلب من اإلدارة عند نهاية أعمال التدقيق ،تقديم رسالة تأكيد.
هذه الرسالة ستسمح على اخلصوص بإعطاء ضمان أن كل املعلومات والقرارات
املهمة السيما تلك املتعلقة بالتزامات كيانكم اجتاه الغري أو املنازعات اجلارية
أو احملتملة قد مت إدراجها بشكل صحيح يف احلسابات السنوية أو قد مت أخذها
بعني االعتبار عند إعداد الكشوف املالية .
سادسا :األتعاب:
لقد اتفقنا على حتديد أتعابي السنوية مببلغ ××××××× دج
سأعلمكم يف احلني عن كل حدث قد يؤثر بشكل معترب على أتعابي
وسيؤدي ،عند االقتضاء ،إىل مراجعتها.
أرجو منكم إعادة النموذج املرفق بالرسالة خمتوما بإمضائكم ومكتوب عليه
خبط اليد "قرئ ومتت املصادقة عليه".
تقبلوا مين ،سيدي ،خالص عبارات التقدير و االحرتام.
حمافظ احلسابات
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 - .6خامتة:
بعــد إمتامنــا مــن دراســة موضــوع متطلبــات تعــيني حمــافظ احلســابات يف
اجلزائــر يف ظــل القــوانني واملعــايري اجلزائريــة للتــدقيق ،ميكننــا صــياغة النتــائج
التالية:
 إ ّن عمليـة االرتبـاط بـني حمـافظ احلســابات واملؤسسـة حمـل التـدقيق ُتعـ ّد
ٍّمهــا و ٌتح ـدّد إطارهــا مجلــة مــن القــوانني
أوىل مرحلــة مهمــة التــدقيق ،حيــث تٌنظ
والتشــريعات والنص ــوص املرتبطــة مبهن ــة التــدقيق ،كالق ــانون التجــاري وق ــانون
املهنة ،إضافة اىل نصوص تنظيمية ذات عالقة؛
 تع ــيني حم ــافظ احلس ــابات يف املؤسس ــات اجلزائري ــة يأخ ــذ عـ ـدّة أش ــكال
ختتلـ ــف حسـ ــب احلالـ ــة ،فـ ــالتعيني أثنـ ــاء االنشـ ــاء يكـ ــون يف القـ ــانون األساسـ ــي،
والتعــيني البعــدي يكــون يف مجعيــة عامــة وعلــى أســاس دفــرت شــروط ،أمّــا التعــيني
االضطراري فيكون من طرف رئيس احملكمة؛
 يتم إعـداد رسـالة املهمـة مـن طـرف حمـافظ احلسـابات ،ثـم يقرتحهـا علـى
إدارة املؤسسة أو اهليئة املكلفة بالتسيري من أجل إمضـائها ،وذلـك قبـل الشـروع يف
تنفيد مهمة التدقيق القانوني ،وتُع ّد هذه الرسالة مبثابة إتفاق بني الطرفني؛
 تتضمن رسالة املهمة كل االجراءات والرتتيبات اليت من شأنها أن تضـبط
سريورة عملية التدقيق على مستوى املؤسسة وتُساهم يف جناحها؛
 تنـ ــاول املعيـ ــار اجلزائـ ــري للتـ ــدقيق رقـ ــم  210االحكـ ــام املتعلّقـ ــة مبرحلـ ــة
االرتباط والتعرّف على الشركة ،حيث عـا بالتفصـيل إجـراءات إبـرام االتفـاق و
إع ــداد رس ــالة املهم ــة قب ــل مباش ــرة أش ــغال الت ــدقيق يف ش ــكل عق ــد أو اتف ــاق ب ــني
حمافظ احلسابات والشركة يتضمّن شروط والتزامات كل طرف؛
ُ تعـ ّد رســالة املهمــة جتســيد ملرحلــة االرتبــاط الــيت تُعتــرب أوىل وأهــم مراحــل
التدقيق اخلارجي ،ويتعيّن على ألطـراف املعنيـة احلـرص اجليـد علـى تنفيـذ هـذه
املرحلة كونها نقطة انطالق مهمة التدقيق ،ومؤشّر لنجاح املهمة من عدمه؛
إنطالقا من النتائج املتوصل إليها ،ميكننا صياغة التوصيات التالية:
حتسيس املدقّقني بأهمية مرحلة االرتباط ،واحلرص على تنفيذها وفقاملتطلبات املهنة من نصوص تنظيمية ومعايري للتدقيق؛
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توعية اهليئة املكلّفة باإلدارة يف املؤسسة على أهمية تطبيق النصوصالتنظيمية واحرتام املعايري املعنية أثناء مرحلة اختيار وتعيني املدقّق اخلارجي؛
 إعادة النظر يف طريقة تعيني حمافظ احلسابات عن طريق دفرتالشروط ،كون العملية قد تؤثر يف جودة ونوعية األداء؛
 ضرورة العمل على تكثيف الدورات التكوينية لفائدة املهنيني للتعرّفعلى املعايري املعنية من أجل تطبيقها ميدانيا.
املراجع:
1
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France, Page : 152.
 - 2وزارة املالية ( ،)2016املقرر رقم 002 :املؤرخ يف  2016/02/04واملتضمن املعايري
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 - 9اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ( ،)2010املادة،26 :
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للحكومة" ،املرسوم التنفيذي رقم  ،"32- 11املؤرخ يف 27 :جانفي  ،2011املادة،03 :
يتعلق بتعيني حمافظي احلسابات ،العدد ،07 :بتاريخ 02 :فيفري  ،2011ص.23 :
 - 11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ( ،)2011األمانة العامة
للحكومة" ،املرسوم التنفيذي رقم  ،"32- 11املؤرخ يف 27 :جانفي  ،2011املادة،04 :
يتعلق بتعيني حمافظي احلسابات ،العدد ،07 :بتاريخ 02 :فيفري  ،2011ص.23 :
 - 12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ( ،)2011األمانة العامة
للحكومة" ،املرسوم التنفيذي رقم  ،"32- 11املؤرخ يف 27 :جانفي  ،2011املادة،04 :
يتعلق بتعيني حمافظي احلسابات ،العدد ،07 :بتاريخ 02 :فيفري  ،2011ص.24 :
 - 13اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،رئاسة اجلمهورية ( ،)2007األمانة العامة
للحكومة ،القانون التجاري ،املادة  715مكرر  ،7سنة  ،2007ص.326 :
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 - 15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ( ،)2010املادة،27 :
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édition, DUNOD, France, Page : 22.
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رقم .07
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فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر ،2012 - 2011 ،ص.86 :
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حمافظي احلسابات ،العدد ،07 :بتاريخ 02 :فيفري .2011
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