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الحمد هلل الذي  أعاننا ووفقنا على اتمام هذا العمل بفضل نعمة العلم 

 :أهدي هذا العمل ،واملعرفة 

َوٱْخِفْض لَُهَما َجَناَح  ﴿: تعالى قائل لقوله إلى من قال فيهم أعز من

َياِنى َصِغيًرا بِّ ٱْرَحْمُهَما َكَما َربَّ ْحَمِة َوقُل رَّ لِّ ِمَن ٱلرَّ   24اإلسراء . ﴾ ٱلذُّ

 ساطعا في ظلمات الحياةإلى  
ً
وال يمكن للكلمات أن  التي كان دعائها نورا

 توفي حقها وال األرقام تحص ي فضلها

 حفظها هللا ورعاها  الوالدة الكريمة

من أنار لي درب الحياة وانتعشت به من انتظر هذا اليوم بشغف  إلى

 فلك كل حبي واحترامي أيامي في الشدة والرخاء 

 إلى والدي الكريم جزاك هللا خيرا أبي 

 .الحياة اخوتي في كما اتقدم بجهدي إلى سندي 

وغلى كل  الدرب كما ال يمكنني ان أنس ى األهل واألقارب واألحبة ورفقاء

 والتقدير االحتراممنبع ، من كان لي الشرف التعارف بهم

 كل رافع للواء العلم ساطعا أمام ظلمات الجهلإلى  -

 من وسعهم قلبي ولم تسعهم هذه الورقة إلى كل  -

    ضعأهدي ثمرة جهدي املتوا                                                    

 آملين التوفيق والسداد .                                                             

 .هشام م.                        



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 قال تعالى:

 " وإن لإلنسان إال ما سعى، عن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء األوفى"
 41-40سورة النجم اآليات  

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 من لم يشكر الناس لم يشكر هللا "" 

 رواه اإلمام عبد هللا بن أحمد

أوال وقبل كل ش يء نشكر املولى جل شأنه على نعمه وتنويره لنا بفضيلة العلم ونعمة العقل -

ل العموعلى العزيمة والصبر الذي منحني إياهما طيلة مشواري الدراس ي ليتكلل جهدي بهذا 

 ,وأتمنى أن يكون سندا علميا نافعا لكل من يطلع عليه 

أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير العميق والخاص لألستاذ املشرف الدكتور برياطي حسين ملا -

 الظروف.ذكرة يي أحسن وأسسر املمنحه لي من وقت وتوجيه ومن نصائح مما سمح لي إتمام 

باملؤسسة الوطنية للصناعة امليكانيكية ولواحقها عبر بخالص شكري إلى كل املوظفين وأ-

ومؤسسة هيدروكنال    GP1Z سوناطراك مؤسسة التربص على املشرفينكذلك أورسيم، و 

 مشجعة.لكل من ساعدني ولو بكلمة طيبة أو ابتسامة 

 م.مستغانكما أتقدم بخاص الشكر إلى القائمين على مكتبة جامعة عبد الحميد بن بادسس - 

 وقرة التي قبلت تكبد عناء وتصويببالجزيل الشكر ألعضاء اللجنة املناقشة املأتفضل 

ومناقشة هذا العمل املتواضع، وعلى تضحياتهم املستمرة وعطائهم املتواصل من أجل إرشاد 

 الطلبة.وتوجيه 

  عيناه مذكرتنا ساهم يي تعليمنا ومن تطأ من بارك هللا لنا يي

وم نبعثون راجين من الحي القيوم أن يزدني وم خلقنا إلى يالقول الحمد هلل من ي ويي مجمل

  درجات ويرزقني علما نافعا.

 .وأن الحمد هلل رب العاملين-                                               
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 :مقدمة العامة

 تنظيمهما ومع اتساع حجمهاإن التطور الكبير الذي شهدته املؤسسة عبر الزمن من تطور في طريقة            

ه وملواكبة هذ نشاطها ووظائفها وأهدافها و باعتبارها الوحدة الفعالة والنشطة في النسيج االقتصادي، و 

ها التسيير الحسن وفعالية نشاطاتالتطورات عليها إتباع سياسات مسطرة أو إيجاد تقنيات ووسائل تضمن لها 

واالهتمام بالعمليات واإلجراءات التنظيمية داخل أقسامها، وحسن اختيار القرارات مهما كان نوعها والتي تمكنها 

ن بين ومبغية الوصول إلى األهداف املرسومة  استغالل أمثال ، من استغالل مختلف الوسائل املادية والبشرية

حيث أدى التغير  الحادث في منظمات األعمال أهم هذه الوسائل التدقيق وكما يعرف بمصطلح آخر املراجعة، 

 هذا.إلى تطور عملية التدقيق منذ بداية نشأتها إلى يومنا 

ية من بدأت هذه العمل املستخدمين حيثلقد نشأ علم تدقيق الحسابات ملساعدة املنشأة في تلبية متطلبات 

إلى مدى صحتها وإبالغهم بالتطورات مجرد قراءة للحسابات على أصحاب األعمال أو املسؤولين حتى يطمئنوا 

بتعاد املالك من أي تدخل في املنشأة من وا امللكية عن اإلدارة انفصالواألحداث التي تتم داخل املنشأة في ظل 

ناحية تشغيلها ومراقبتها حيث ال يتعرفون بشكل مباشر وكافي على الواقع الحقيقي للمؤسسة ورأس مالهم 

  املساهم به فيها كل ذلك يحتم وجود طرف ثالث آخر محايد ووسيط لطمأنة هؤالء املالك. 

ي محايد مدعم بأدلة وقرائن إثبات عن مدى شرعية وصدق فإذا كان هدف املدقق أثناء تدخله هو إعطاء رأ

الحسابات الذي يعطي املعلومات املحاسبية قوة قانونية، فاملجاالت املختلفة واملتعددة أفرزت تعدد وإختالف 

في أنواع التدقيق ليصل إلى مجال الحسابات الختامية وعناصر امليزانية من األصول والخصوم الذي تهدف إلى 

 نحرافات وأسباهها والعمل على رفع املستوى اإلداري ااتخاذ القراراتا والكفاية االقتصادية.تحديد اال 

و بعد التحوالت السياسية االقتصادية التي عرفتها الجزائر خالل العقدين اآلخرين والتي أثرت مباشرة على -

قتصادية التي قامت هها املحيط االقتصادي واالجتماعي للمؤسسات االقتصادية خاصة بعد اإلصالحات اال

السلطات العمومية والتي تحاول من خاللها إحداث نمط جديد للتسيير بإحالل آليات السوق محل التخطيط 

 الستثمار ااملركزي ولتضمن املؤسسة في مثل هذا املحيط الذي تشوبه املخاطر واملنافسة نتيجة االنفتاح على 

ي حاجة ملحة إلى التدقيق الذي ال غنى عنه في تزويد مختلف األجنبي وفي مثل هذه الظروف أصبحت املؤسسة ف

 األطراف املعنية معلومات دقيقة وذات مصداقية تمكنهم من ترشيد القرارات.

ترشيد مراجعة وتدقيق الحسابات توجيه ومن خالل ما سبق سوف نتطرق في بحثنا هذا إلى موضوع دور 

 .قتصاديةاالالقرارات في املؤسسة 

 الرئيسية: اإلشكالية

 ي:كاآلتومن خالل ما تقدم ملعالجة هذا املوضوع وإلعطاء صورة واضحة يمكننا تحديد إشكالية الدراسة 

 في ترشيد القرارات في املؤسسة االقتصادية؟تدقيق الحسابات ما هو دور -
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  األسئلة الفرعية:

 .نصيغها في النقاط التاليةوملناقشة هذا اإلشكال الرئيس ي تتمحور مجموعة من األسئلة الفرعية 

  القرارات؟ الحسابات وترشيدتدقيق أساسيات ما هي 

 ما مدى مساهمة التدقيق املحاسبي فاتخاذ القرارات في الجزائر؟ 

 دور في إثبات أدلة في ترشيد القرارات؟ هل مراجعة وتدقيق الحسابات 

 الدراسة: فرضيات

 وضع مجموعة من الفرضيات كمنطلق للدراسة تتلخصتم على التساؤالت وكإجابة مؤقتة عن اإلشكالية 

 :فيما يلي 

 التدقيق املحاسبي يسمح ملتخذي القرارات بترشيدها 

 .يساهم التدقيق املحاسبي في اتخاذ القرار 

 .نعم للتدقيق املحاسبي دورا هاما في إثبات أدلة في ترشيد القرارات 

 لحساباتهل تعتمد املؤسسات االقتصادية الجزائرية على تدقيق ا 

 أسباب اختيار املوضوع:

 تتلخص مبررات اختيارنا للموضوع في:

  .التطورات التي تشهدها الجزائر في ظل انتقالها للنظام املحاسبي املالي 

  إيمانا منا بأهمية التدقيق املحاسبي في الدور الذي يلعبه في اتخاذ القرارات مع ازدياد الطلب عليه خاصة

 السوق وتوسيعا ملعارفنا وذلك إلمكانية تطبيقه في الحياة العملية املستقبلية.في ظل الظروف االقتصادية 

 قابلية املوضوع للبحث والدراسة وتوفير املراجع في هذا اإلطار 

 محولة تسليط الضوء على عمل مدقق الحسابات 

  بحداثة وأهمية املوضوع أكثر وشعورناالبقاء ضمن التخصص والتوسع فيه 

 لب ملواضيع التدقيق والرغبة في االطالع كل ما هو جديد فيما يخص املوضوعامليول الشخص ي للطا. 

 .فتح املجال أمامنا في املستقبل كباحثين في مجال التدقيق الخارجي 

 أهداف الدراسة:

 يهدف موضوعنا إلى تحقيق عدة أهداف ولعل أهمها:

  إبراز أهمية مهنة التدقيقالخروج بمفهوم عن تدقيق الحسابات 

  دور تدقيق الحسابات في ترشيد القرارات في مؤسسة من خالل القوائم املالية.تبيان 

 .إثراء املكتسبة وتوسيع مجال البحث العلمي 
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:أهمية الدراسة  

، في ترشيد القرارات عدة وتساهممن أهمية تدقيق الحسابات كونه وسيلة تخدم أطراف بحثنا  تنبع أهمية    

يسديدها ملستخدمي القوائم وباعتبارها الضرورة الحتمية التي ال مناص منها وهذا من خالل الخدمة التي 

 البوصلة التي تقوم بمسار املؤسسة.

 حدود الدراسة:

 : قمنا باملجموعة من املقابالت املباشرة من أهل االختصاص من مسؤولين وإطارات وموظفيناملقابلة

 والية مستغانم. ONABام : تم اختيار مؤسسة وحدة تغذية األنعالحدود املكانية

 .2019-2018سنة  الحدود الزمانية:

: ركزنا في بحثنا على دور مراجعة وتدقيق في ترشيد القرارات في مؤسسة اقتصادية، دراسة حدود املوضوع

 للصناعات امليكانيكية ولواحقها  ORSIMحالة مؤسسة 

 صعوبات البحث:

 الصعوبات من بينها:عند القيام بإعداد البحث واجهتنا جملة من 

  عدم توفر املراجع الكافية واملتعلقة بحداثة املوضوع على مستوى املكتبات الجامعية 

 قلة الدراسات السابقة 

 ى املعلومات نظرا لحساسية املوضوع.صعوبة الحصول عل 

 منهج البحث وأدوات املستخدمة: 

في هذا البحث على املنهج الوصفي التحليل واالستقرائي في عرض محاولتنا تسليط الضوء على دور  اعتمدنا

كوسيلة من وسائل ترشيد القرارات واملنهج في إعطاء مفاهيم وأطروحات تم إسقاطها على  تدقيق الحسابات

في  أما األدوات املستخدمةالواقع عن طريق تقديم دراسات تطبيقية إلى الجانب أسلوب االستقراء واالستنتاج 

كل  االطالع على الكتب املقاالت والوثائق الرسمية واملذكراتك ةدراستنا النظرية وامليدانية فكانت النسخ املكتبي

 ماله صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوعنا من أجل تعزيز فهي جيدة لالستفادة من الدراسات السابقة.

 البحث: هيكل

ونظرا لإلملام كل جوانب البحث اعتمدنا على خطة  هيكلها  إشكالية الدراسة وتحقيق أهدافهالإلجابة على سعيا 

نا وترشيد القرارات، تناول تدقيق الحساباتثالثة فصول حيث تم تطرق في الفصل األول إلى عموميات حول : 

 يسبي ، أما املبحث الثانفي هذا الفصل مبحثين، املبحث األول : املبحث األول : عموميات حول التدقيق املحا

العالقة بين التدقيق املحاسبي وعملية اتخاذ عموميات حول ترشيد القرارات  ، وفي الفصل الثاني تطرقنا إلى 

القرار، حيث تناولنا في هذا الفصل  مبحثين ، املبحث األول تدقيق الحسابات وعملية اتخاذ القرار  وفي املبحث 

طبيقية دراسة تالفصل الثالث تطرقنا إلى  وأخيرا األدلة في ترشيد القرارات ، الثاني: دور التدقيق في إثبات 

نبذة تاريخية حول نشأة املؤسسة ، والثاني: عملية التدقيق ودراسة في هذا الفصل إلى مبحثين ،األول : تناولنا 

 ورسيم .أحالة ميدانية ومنهجية إنجاز املدقق الخارجي ملؤسسة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول 

 املحاسبة التحليليةو طرق  ماهية
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 تمــــهيــد فصل األول:    

يعتبر التدقيق املحاسبي ميدان واسع شهد تطورا كبيرا وبشكل ملحوظ ومتواصل أدى به أن يحتل            

أهمية بالغة في اتخاذ القرارات، كما شهد التدقيق املحاسبي تطورات مستمرة وفي مسار مواز للمحاسبة إذ أن 

ة ة التدقيق املحاسبي الذي يتولى عملياملحاسبة نظام هدفه توفير املعلومات االقتصادية لتكون نقطة بداي

فحص البيانات، الحسابات واملستندات للتأكد من صحتها وتحديد درجة االعتماد عليها ومدى داللة القوائم 

 املالية

فالتدقيق بمثابة العين الساهرة على كل ما يتعلق باملؤسسة سعيا لتحقيق أهدافها وسياساتها املتبعة   -      

ة بالغة لذا يجب القيام بمهمة املراجعة والرقابة من طرف األشخاص ذوي كفاءات علمية إذ يضطلع بأهمي

صداقية ها بامليجب أن تتصف بالتقارير التي يحرر ومؤهالت فنية باإلضافة إلى امتيازهم باالستقاللية كما 

وذلك من أجل اتخاذ ات وخلوها من األخطاء وربما التالعب والحكم على مدى سالمة القوائم املالية واملوضوعية 

املؤسسات من أجل  اس ي ملحافظة على أموال وأمالكقرارات تتصف بالرشاد والصواب والتي تعتبر محور األس

  .وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى عموميات حول تدقيق الحسابات وترشيد القرارات ،هدافاأل تحقيق أفضل 
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 الحسابات.تدقيق  عموميات حول املبحث األول: 

لقد ظهر التدقيق منذ القدم وتطور مع مرور الزمن ليصاحب هذا التطور تغيرا في األهداف مقرونا بالتطور 

حاولنا أن نسلط الضوء على بعض العموميات و الذي شهدته مختلف املؤسسات ومن خالل هذا املبحث 

ن فة في ثالث مطالب انطالقا ماملختل طار العام  للموضوع و تناول جوانبهاملتعارف عليها و ذلك من تحديد اإل 

ك رة و خطوة ال بد من املرور بها وكذلماهية املواجهة في املطلب األول التي تشتمل على التطور التاريخي كضرو 

 ومخاطرة وأما املطلب ومبادئه وفروضهي املطلب الثاني أنواع التدقيق وف ،طرقه وأهداف وأهميتهمفهومه و 

 .ملتعارف عليها ا يتضمن معايير التدقيق الثالث 

 .التدقيق املحاسبي ماهية األول: املطلب

 وبعضالبد من استعراض التطور التاريخي للتدقيق  كانللموضوع  بغية وضع اللبنة األساسية              

ان األهمية وطرقه باإلضافة إلى تبي وكذلك خصائصهضمن املفهوم  وباحثين الواردةاملختلفة ملفكرين  التعاريف

 واألهداف املراد تحقيقها. 

 .مراحل تطور التدقيق 1-1

 ة:عرض أهم املالمح التالي وكمهنة يمكن" كعلم 1في مجال استعراض تطور "التدقيق            

 بدأ التدقيق كمهنة غير منظمة يتوارثها األبناء عن اآلباء. .1

لتأكد ا املدققين بغيةالتدقيق املحاسبي يرجع إلى حكومات قدماء املصريين واليونان الذين استخدموا  .2

 1من صحة الحسابات العامة 

كانت ايطاليا وانجلترا موطنا لتطور املهنة في العصر الوسيط والحديث، وكان هذا طبيعيا حيث واكب  .3

 يلي: التطور ما ن مظاهر ومالتدقيق في ذلك تطور املحاسبة في هذين البلدين 

انت وكعليها كلية املحاسبة  وقد أطلقم في فيينا بإيطاليا، 1581تأسست أول جمعية للمحاسبين عام  -

 تمرين عملي بجانب النجاح في االمتحان للحصول على لقب خبير محاسب.ثالث سنوات  تطلب

 ملكة املتحدة.م بامل1883شخاص أسمائهم في سجل املحاسبين بمدينة أدنبره عام أ 6سجل  -

 م تأسس مجمع املحاسبين القانونيين بإنجلترا.1990في عام  -

حاسبين امل وتأسس مجمعبدأ االهتمام بالتدقيق كعلم مند أن افتتحت أول كلية للمحاسبين بإيطاليا،      .4

بإنجلترا، حيث بدأ االهتمام بالتعارف على األصول العلمية املمكنة في مجال املهنة وإذا حاولنا التعرف 

 على أهم مظاهر تطور املهنة في مصر يمكن أن نالحظ ما يلي: 

 م.1936 واملراجعين املصريةتأسيس جمعية املحاسبين  -

 م.1951لسنة  33املهنة رقم  تنظيمصدور قانون  -

 2.م1954لسنة  26صدور قانون شركات املساهمة رقم  -

                                                                    

اإلطار النظري واملمارسة التطبيقية ديوان املطبوعات الجامعية، -محمد التهامي، مسعود صديقي، املراجعة والتدقيق الحسابات-1

 06ص2003بن عكنون الجزائر 

 .14، ص1992، مصر، سنة والنشر والتوزيع، للطباعة واملمارسة، املراجعة إطار النظرية السيد الناغي محمد-2
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 م.1955تأسيس نقابة املحاسبين املدققين املصرية عام  -

 م.1958عام  املحاسبة واملراجعةإصدار دستور مهنة  -

 م.1934إنشاء الجهاز املركزي للمحاسبات عام  -

 م.1988لسنة  144م ثم القانون 1965لسنة  44صدور القانون رقم  -

 .واملدققين ونقابة املحاسبينلتجاريين تأسيس نقابة ا -

 م.1981لسنة  159صدور قانون الشركات رقم  -

 1.م1991ل سنة 203العام  األعمالصدور قانون شركات قطاع  -

في ذلك بمراحل ثالث وراء كل منها أساس ولكل منها  اف يمكن القول بأن التدقيق قد مر تطور األهد ومن حيث

 نتائجها كم يلي:

 األولى: مرحلة اكتشاف األخطاء.املرحلة 

تزوير غش والاليلة الهدف منها اكتشاف األخطاء و املمارسة كان ينظر إلى التدقيق على أنه وس في بداية               

أن مهمة مراقب الحسابات قاصرة فقط على تعقب تلك األخطاء واكتشافها، بمعنى أن املوجود بالدفاتر، و 

ابة كانت تحددها في التحقق من الدقة الحسابية للدفاتر والسجالت وقد تساعد على النظرة وقتها ألهداف الرق

 وجود هذا الهدف ما يلي:

 العمليات املالية. وضآلة عددصغر حجم املنشآت  .1

 سيادة نظرية امللكية املشتركة في الفكر املحاسبي. .2

 املحاسبية وكان من اإلجراءاتفي  األخطاءوتصيد ابات على أن مهمته هي تعقب النظر إلى مراقب الحس .3

 يلي: نتيجة ذلك التدقيق ما

 طريقة التدقيق التفصيلية )الشاملة(. إتباع -

 التدقيق عناصر املركز املالي.التركيز على تحقيق و  -

 املنشأة. وهو صاحبمسؤولية مراقب الحسابات كانت مسؤولية مدينة اتجاه عمله  -

 2 هو صلب عمل املراقب.املستندي كان التدقيق  -

 املالية.مرحلة إبداء الرأي في داللة القائم  الثانية:املرحلة 

التحول إلى هذه املرحلة عندما قرر في بعض أحكامه الصادرة  إظهار كان للقضاء االنجليزي الفضل في 

ضا أن مفرو يس أنه لبالدفاتر و  والغش املوجود األخطاءالهدف الرئيس ي للتدقيق ليس اكتشاف  أنم 1897عام 

 ويقدمون لهأو من يعاونوه  هو يشك في كل ما يقدم إليه،يقوم بعمله و  أنسريا، يكون جاسوسا أو بوليسا 

3لبيانات واملعلومات التي يطلبها.ا

                                                                    

 .14املرجع السابق، صالسيد الناغي،  محمد- 1
 .16، ص1998. محمد سمير العبات، عبد هللا هالل، االسس العلمية والعملية ملراجعة املحاسبات، االسكندرية، الدار الجامعية، 2
 .16نفس املرجع ، ص- 3
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ائم املالية القو  التي تتضمنهاومن هنا بدأ املراقب يفصح عن رأيه الفني املحايد في تقريره عن صحة البيانات 

 يلي:وقد ساعد على ظهور هذه املرحلة ما 

 القضاء خصوصا القضاء االنجليزي. أحكام -

 تعدد عملياتها.كبر حجم املنشأة و  -

 ذلك على التدقيق كما يلي: وكان نتيجةظهور النظرية الشخصية املعنوية في القطر املحاسبي  -

 ظهور أهمية املراقبة الداخلية كوسيلة للرقابة الداخلية. -

 ة االختيارية.أسلوب املراجع واالعتماد علىصعوبة إجراء مراجعة تفصيلية  -

 الغير أيضا. ولكن أمامأصبح املراقب مسؤوال ليس فقط أمام عملية  -

قوائم الدخل بجانب قائمة  وظهور أهمية األموالبجانب فحص مراكز  األموالاالهتمام بفحص حركة  -

 ز املالي.كاملر 

 قاملرحلة الثالثة: مرحلة تعدد أهداف التدقيق املسؤولية االجتماعية للتدقي

اص ، كان ال منوتقاريرهذات منفعة نسبية أكبر من التدقيق ات أكثر شمال و ازدياد الحاجة إلى معلوممع 

 .1نطاق املراجعة ومن ثمة أهدافها بما يحقق املسؤولية االجتماعية املعلقة عليهامن أن يتسع 

 ي:في الجدول التال الداخلية وأهمية الرقابة ومدى الفحصالتطور التاريخي ألهداف التدقيق  ويمكن تلخيص 

 الداخلية. وأهمية الرقابة ومدى الفحصالتاريخي ألهداف التدقيق  التطور  (:I-01الجدول رقم )

 مدى الفحص الهدف من عملية التدقيق املدة
أهمية الرقابة 

 الداخلية

 بها عترافعدم اال  بالتفصيل  االختالس اكتشاف التالعب و   1500قبل 

 عدم االعتراف بها  بالتفصيل  االختالس التالعباكتشاف  1500-1850

1850-1900 
 املركز املاليتحديد مدى سالمة وضعية التقرير و 

 اكتشاف األخطاء الكتابية 

بعض االختيارات و لكن األساس هو 

 التدقيق التفصيلي
 عدم االعتراف بها.

1905-1922 
تحديد مدى سالمة وضعية تقرير املركز املالي 

 واألخطاءاكتشاف التالعب 
 اعتراف سطحي والتدقيق اختياري بالتفصيل 

1922-1940 
املركز املالي  تحديد مدى سالمة وضعية تقرير 

 األخطاء.اكتشاف التالعب و 
 االهتمام.بداية في  التدقيق اختياري 

 تركيز قوي.اهتمام و  التدقيق اختياري  تحديد مدى سالمة وضعية تقرير املركز املالي. 1940-1960

 

 .16، ص1998، الدار الجامعية،اإلسكندريةاملحاسبات،  والعملية ملراجعةالعلمية  األسسمحمد سمير العبات، عبد هللا هالل،  املصدر:

  

                                                                    

 .16محمد سمير العبات، املرجع السابق ص-1
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 .اخصائصهو تعريف عملية تدقيق الحسابات  مفهوم :1-2

 سوف نقوم في هذا الفرع التطرق ملفاهيم التدقيق املحاسبي إبتداءا من تعريفه إلى خصائصه.

 الحسابات:مفهوم عملية تدقيق  1-2-1

 مفهوم تدقيق الحسابات  -     

، وتعني االستماع حيث كان املدقق يستمع Audireمن التعبير الالتيني    Auditingتشتق كلمة التدقيق أو املراجعة 

 1 العامة والتي يتم فيها قراءة الحسابات بصوت مرتفع. االستماعجلسة في 

 املختلف أما من أهمها نجد: وجهات النظر هذا حسب للتدقيق املحاسبي و دت التعاريف تعد    

 للحصول وموضوعية  هو عملية منتظمة" AAA :األمريكيينلجنة مفاهيم التدقيق التابعة لجمعية املحاسبين 

وذلك للتحقق من درجة حداث االقتصادية، ادلة اإلثبات وتقويمها فيما يتعلق بحقائق حول واقع وأعلى 

 2"املعلومات.التطابق بيت تلك الحقائق واملعايير املحددة وإيصال النتائج إلى مستخدمي 

كذلك مهنة تدقيق الحسابات: "جمع وتقييم األدلة عن املعلومات لتحديد مدى التوافق مع املعايير  وتعرف

 3كفء ومستقل". أداء املراجعة بواسطة شخص ذلك، ويجباملقررة سلفا والتقرير عن 

 الشامل:التعريف  1-2-2

 من التعاريف السابقة يمكن استخالص التعريف التالي:

أدلة  بغية الحصول على األساليبو  القواعداملنظم بواسطة املبادئ واملعايير و  نتقادياال التدقيق هو الفحص 

إبداء  هدفوالسجالت بالبيانات، الحسابات املثبتة في الدفاتر  ،ظمة الرقابة الداخليةلفحص أن اإلثباتقرائن و 

دى مسسة في نهاية فترة زمنية معينة و الرأي فني محايد عن مدى داللة القوائم املالية عن الوضع املالي للمؤ 

 يةملعناخسارة عن تلك الفترة ثم توصيل تلك النتائج إلى األطراف  أو تصويرها لنتائج أعمال املؤسسة من ربح 

 يشمل التدقيق ثالث عناصر: وبالتالي

 فحصالExamination:  املؤسسة للتأكد من صحة الدفاتر الخاصة بفحص املستندات والسجالت و

 .(سالمة العمليات التي تم تسجيلها، تحليلها، تبويبها أي فحص القياس املحاسبي )الكمي، النقديو 

 تحقيقالVerification:  الحكم على صالحية القوائم املالية النهائية كتعبير سليم لنتيجة  إمكانيةهو

بطتان إذ تمكننا من إبداء رأيه مترا وتحقيق وظيفتانإن الفحص  أعمال املؤسسة عن فترة زمنية معينة.

 مركز املالي.بات صورة عادلة لنتيجة املؤسسة و ذلك من خالل إثو 

                                                                    

 .06، ص2000"املدخل الحديث لتدقيق الحسابات " دار الصفاء عمان الطبعة األولى  أحمد حلمي جمعة،- 1
2-  ،  A Commitee On Basic Auditing Concepts، A statement of basic Audit-ing، Concepts، American Accounting، 

Association,1973، p2. 

ألفين أرينز، جيمس لوبك، ترجمة محمد عبد القادر الديسطي، املراجعة مدخل متكامل، دار املريخ للنشر، الرياض، بدون سنة، -3

.21ص  

 .13، ص.2009، دار النظرية، دار املسيرة، عمان، األردن، الطبعة الثانية، "تدقيق الحسابات املعاصرة"فالح املطارنة،  غسان-4
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 تقريرالReporting:  التحقيق فية لنتائج عملية الفحص و حقيقي بلورةذ هو هو ختام عملية التدقيق إو 

 4 خارجها. أو املعنية سواء كانت داخل املؤسسة  األطرافشكل التقرير يقدم إلى 

 

 خصائص التدقيق املحاسبي: 1-2-3

 للتدقيق عدة خصائص نذكر منها ما يلي:

  يعتمد على التخطيط املسبق بشكل تتابع منطقي. ومنهجية لكونهالتدقيق هو عملية منتظمة 

 ليل املدققودالتقيد بها ألنها بمثابة مرشد تدقيق املوضوعية كأساس للتقييم و بمعايير ال لتزاماالى مد. 

  مؤهل باملهنة املوكلة له إلبداء رأي فني محايد حول القوائم املالية.املدقق هو شخص مستقل و 

  1تقييمها من قبله بطريقة موضوعية.األدلة والقرائن املالئمة و  حصول مدقق الحسابات علىأهمية 

 طرق التدقيق. :1-3

 الطرق التالية: ستعمالاتتضمن عملية التدقيق 

 اءة نظام مدى كفاسبية املستعملة بمشروع العميل و تطبق في الحكم على صالحية الطرق املح: و املالحظة

 عند القيام بعمليات الجرد ألصول املشروع املختلفة. الرقابة الداخلية عالوة استخدامها

 ما تستخدم ك وجودها الفعلياألصول الشبيهة لتقرير في تدقيق االستثمارات املالية و  تطبق: و التفتيش

 نود.بما يشابه ذلك من ى بيانات داعمة لتكاليف األصول واإليرادات واملصاريف العادية و للحصول عل

 :)لتجارية مع أطراف خارج مبالغ العمليات اق للتأكد من أرصدة الحسابات و وتطب التثبيت )التعزيز

 غيرها.عهدة أشخاص خارجية كاإلرساليات وبضائع األمانة و أرصدة األصول املوجودة في املشروع و 

 معادلة  و أالبيانات املالية الجارية مقارنتها مع بيانات شبيهة : وتطبق على األرصدة الحسابات و املقارنة

 الحقة لبيان األسباب الكامنة وراء أي تغيرات هامة. أو بفترات سابقة خاصة 

 لومات صالحية نشرها كمعرية لتقرير مدى االعتماد عليها و البيانات الجا: وتطبق على الحسابات و التحليل

 عن املشروع املعني.

 عميل كاحتساب بضائع آخر املدة وأرصدة العمالء  تطبق على البيانات الرقمية املقدمة من: و االحتساب

 .وغيرهااملستحقات وعات مقدما و املدفو 

 القوائم  عنها في اإلفصاحالقضايا التي يمكن و  األمور طبق على بيانات املشروع املعني و ت: و االستفسار

طبيق كما أن ت التوقعات املنظور هذاشورة مثل : االلتزامات العرضية والخطط املستقبلية و املالية املن

الطرق املذكورة أعاله تمثل جزء ضروري من عملية التدقيق و يستغرق نصيبا من الجهد و الوقت 

 إلحصائيةاقد تم في السنوات األخيرة إيالء املوضوع استعمال العينات ام بعملية التدقيق و للقي الالزمين

امليدانية نجاعة استخدام الطرق  أثبتت التجربةفي اختيار وفحص الدفاتر والسجالت اهتماما كبيرا و 

رصدة حسابات كثيرة في العادة كالذمم واأل نود املركز املالي التي تستلزم فتح بهذه في تدقيق  اإلحصائية

                                                                    

1 -Henri Bouqui، Carles Bécour، L’Audit Opérationnel، Paris، 1996.p08. 



        عموميات حول تدقيق الحسابات وترشيد القرارات                                           األول الفصل 

10 

 

استعملت سريا مع الحكم  مستقبال إذا ما األهميةهذه أن تزيد في  اإلحصائيةيمكن للطرق الدائنة و 

 1 الرأي الذاتي للمدقق.الشخص ي و 

 

 أهداف التدقيق املحاسبي.أهمية و  1-4

 يلي: فيماأهدافه تكمن أهمية التدقيق املحاسبي و 

 أهمية التدقيق: 1-4-1

 من وظائف الفحص لكل وظيفةم وسائل التقييم والرقابة و إن أهمية التدقيق في املؤسسة تجعله من أه

السلبيات التي تواجه و  لوسائل املتوفرة لتشخيص الناقصاالسياسة املتبعة و املؤسسة حسب األهداف 

يعتبر التدقيق وسيلة تخدم العديد من تدقيق دراسة شاملة لكل جوانبها و املؤسسة، لذلك تستوجب عملية ال

حيث أن القيام بعملية التدقيق يجب  ذاته.ال يعتبر غاية في حد صلحة في املؤسسة وخارجها و األطراف ذات امل

 :األطراف ومن هذه ،2في التعرف على العدالة املركز املالي للمؤسسةأن يخدم العديد من الفئات التي لها مصلحة 

 رجال االقتصاد:أهمية بالنسبة إلدارة املشروع واملالك و  -

لتحقيق  ،التخطيط للمستقبلاسبية التي تستخدم في الرقابة، و تعتمد إدارة املؤسسة على البيانات املح

 تكون هذه البيانات مدققة من قبل هيئة محايدة.من هنا تحرص على أن أهدافها بكفاءة عالية، و 

م ثماراتهالقرارات املتعلقة بتوجيه است االقتصادية، التخاذركز املالي لوحداتهم أما فئة املالك فتهتم بمعرفة امل

من جهة أخرى نجد رجال االقتصاد املالية و  وصحة القوائمعلى دقة باالعتماد  ،التي تحقق لهم أكبر عائد ممكن

لخطط في رسم برامج املالية( في تقرير الدخل القومي والناتج الداخلي الخام، وا )القوائميعتمد على هذه األخيرة 

 االقتصادية.

 مؤسسات االقتراض:بالنسبة للدائنين، واملوردين، والبنوك و  أهمية-

 ق لصحة وسالمة القوائم املالية، ملعرفة املركز املاليبالنسبة للدائن واملورد، يعتمدون على تقرير املدق

سسات مؤ البنوك، و التجاري والتوسع فيه، أما والقدرة على الوفاء بااللتزامات قبل الشروع في منح االئتمان 

 اإلقراض األخرى فتعتمد على املركز املالي السليم للمؤسسة في تمويل مشروعاتها.

 الحكومية:الهيئات دارة الضرائب و إالنسبة للنقابات أهميته ب -

تعتمد نقابة العمال على القوائم املالية املدققة في مفوضاتها مع اإلدارة بشأن األجور، وتحقيق مزايا 

العمل، واملشاركة في األرباح، كما تعتمدها الهيئات الحكومية، إدارة الضرائب في أغراض عدة منها التخطيط، 

 3.تقديم اإلعانات لبعض الصناعاتي، و لرقابة، تحديد الوعاء الضريبا

  

                                                                    

 .15-14، ص1996خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات، الناحية العلمية، دار وائل، عمان، -1

 .23ص، مرجع سبق ذكره، محمود التهامي طواهري، مسعود صديقي-2
بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى يوسف محمد جربوع، مراجعة الحسابات -3

 .8.ص2000سنة 
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 أهداف التدقيق املحاسبي: 1-4-2

نظر إلى مدى تطور مضمونة، وأهدافه منذ املنشأة إلى وقتنا ر التاريخي ملهنة التدقيق جعلنا نإن التطو 

 الحالي، لذا يمكن حصر األهداف في عدة نقاط، نذكر منها فيما يلي: 

  د عليها.مدى االعتما وتقدير ثبت دفاتر املؤسسة، وسجالتها املدقة البيانات املحاسبية التأكد من صحة و 

 السجالت.الية مع ما هو مقيد بالدفاتر، و الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم امل 

  الرقابة.تدعيم أنظمة رات املدققة املفاجئة للمؤسسة، و الغش عن طريق زياتقليل فرص األخطاء، و 

  1ها.طرق معالجتو  مدى تحقيق األهداف،تحديد االنحرافات وأسبابهاتنفيذها، و متابعة مراقبة الخطط، و 

 2ما قد يكون بالدفاتر والسجالت من اخطاء وغش وتقليلها عن طريق زيارات املدقق اكتشاف 

 تحقيق و  القضاء على االسراف من خالل تحقيق أقص ى كفاية من إنتاجية ممكنة في جميع نواحي نشاطاتها

 3أقص ى قدر من الرفاهية للمجتمع.

 فروضه.املطلب الثاني: أنواع التدقيق ومبادئه و 

عتمد عليها والعمل ك له مبادئ يجب أن يكذلأنواع مختلفة سوف نتطرق إليها و  التدقيق املحاسبي عدة       

 .فة إلى فروضهبها إضا

 أنواع التدقيق :2-1

نها إلى نظر ميب الزاوية التي الحسابات كل منها يختلف حسلتدقيق توجد عدة أنواع متعددة من ا

فهوم أو أصل من مالتنوع املتعددة للتدقيق هو في الحقيقة تنوع وصفي ال يؤثر في أي عملية تدقيق الحسابات، و 

 بشكل عام يمكن تبويب التدقيق على النحو التالي: هر عملية تدقيق الحسابات ذاتها و جو و 

 يتضمن نوعين:و  يث طبيعة املؤسسة:التدقيق من ح   2-1-1

   :تدقيق املؤسسات العمومية 

ة املستغل أما األموال ،ةيتنصب عملية التدقيق على املؤسسة ذات الصفة الحكومية أو غير الحكوم

 .لها صفة رقابة مباشرة عليهافيها لها صفة عمومية وتمتلكها الدولة و 

   تدقيق املؤسسات الخاصة: 

املؤسسات التي يمتلكها األفراد سواء شركات أموال أو األشخاص ألن الذي يمتلك هي عملية تدقيق 

تختلف عالقة املدقق بأصحاب هذه املنشأة حسب طبيعة العقد املوجود س املال املحدود هو من األفراد، و رأ

 4مهمة مسندة إليه.االلتزام حيث أنها تختار مدقق و  بينهما ودرجة

 

                                                                    

 .09يوسف محمد جربوع، مرجع سابق، ص -1
2.  https://.accdiscussion.com/acc16558.html   18:00 موقع املحاسب العربي يوم -2019/05/07 الساعة             

3 3Brown.RG, Changing Audit Objectives and Techniques, Independent Auditing Standards Ed.J.C.Roy, Holt, 

Rinchart& Winston Inc. N.Y.1964, PP2-18. 
 .24أحمد حلمي جمعة، املدخل إلى التدقيق الحديث، مرجع سبق ذكره، ص-4
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 عملية التدقيق:من حيث التدقيق  2-1-2

 نتطرق إلى نوعين من عملية التدقيق:

 :التدقيق الكامل 

ير محدد ا غاملقصود بالتدقيق الحسابات الكامل، هي عملية التدقيق الحسابات التي تخول املدقق إطار 

 أو  أعماليل فيما يقوم به من فيها يستخدم رأيه الشخص ي في تحديد درجة التفاصللعمل الذي سيؤديه، و 

 العناية املطلوبة منه القيام بها.لفشل في ممارسة املهارة و نتيجة ا

  :التدقيق الجزئي 

عليه  كما يجب ،دقيق الجزئي هو العمل الذي يقتصر فيه عمل املدقق على بعض القيودتواملقصود بال

يذكر بوضوح في تقريره تفاصيل ما أداه عمل وذلك حتى ال يقع عليه مسؤولية ما لم ينص عليه في هذا  أال 

 1االتفاق.

 : بالتدقيق من حيث حتمية القيام 2-1-3

 اإللزامي التدقيق: 

هو التدقيق لذي تلزم به املؤسسات وفقا ألحكام القوانين )مثل قوانين الشركات أو قوانين الضرائب 

كامل( بمعنى عدم وجود قيود على عمل املدقق  )تدقيقتكون كامل  أنهذا النوع من التدقيق ال بد و وغيرها( 

 من قبل إدارة املنشأة.

  االختياري التدقيق : 

بطريقة اختيارية بمعنى عدم وجود إلزام  أو أصحابهاالتدقيق االختياري فهو الذي تطلبه املنشأة  أما

 2قيق قد يكون عامل أو جزئي حسب ظروف املنشأة.قانوني يحتم القيام بها وهذا التد

 من حيث وقت عملية التدقيق:  2-1-4

  :التدقيق النهائي 

يتم م املالية عن الفترة املحاسبية و القوائأ بعد إعداد الحسابات الختامية و يعتبر التدقيق النهائي إذا بد

رة التدقيق املنشآت الصغييناسب هذا النوع من ذه الحالة في نهاية هذه الفترة و العمل الكلي للتدقيق في ه

 املنشآت متوسطة الحجم.الحجم و 

  :التدقيق املستمر 

ذلك سواء كانت تلك العملية تتم املستمر هو الذي يتم فيه العمل وفحص أثناء السنة و التدقيق 

 3املحاسبية.غير منتظمة خالل الفترة  أو بطريقة منتظمة 

  

                                                                    

الحسابات، دار الكنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة محمد فضل مسعد وخالد راغب الخطيب، دراسة متعمقة في تدقيق -1

 .51، ص2009األولى، عمان، األردن، سنة 
 .2، ص2005زاهرة توفيق سواد، مراجعة الحسابات والتدقيق، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، سنة -2
 .18-15التطبيق، مرجع سبق ذكره، صيوسف محمود جربوع، مراجعة الحسابات بين النظرية و -3
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 بعملية التدقيق:من حيث القائمين  2-1-5

  :التدقيق الداخلي 

ة دفاترها وسجالتها ومستنداتها بواسطاخلي بأنه فحص لعمليات املؤسسة و ف التدقيق الدييمكن تعر 

 1هي تمثل جزءا من نظام الرقابة الداخلية.قسم من داخل املؤسسة و  أو إدارة 

السجالت ومدى االلتزام و  ؤسسة يقوم بعملية فحص للدفاتر يقوم بعملية التدقيق شخص من داخل املو 

باملعايير املحاسبية خالل عملية التسجيل في الدفاتر والسجالت، وفي هذه الحالة يسمى هذا التدقيق الداخلي 

ي فيعتبر أداة بيد اإلدارة كونه يتم التدقيق من قبل شخص يعتبر موظف و يعتبر من إحدى أدوات الرقابة و وه

 2اإلدارة.يخضع لسلطة املؤسسة و 

 الداخلي نتيجة ما يلي:  وتطور التدقيق ظهر وقد 

 تحول التدقيق من التدقيق كامل تفصيلي إلى تدقيق كامل اختياري. -

ه صحة هذالتأكد من دقة و  وحاجتها إلىة كوسيلة رقابة إدارية اعتماد اإلدارة على البيانات املحاسبي -

 البيانات.

هدف تحقيق أكثر كفاية إنتاجية ممكنة تحليل عمليات املؤسسة الداخلية بحاجة اإلدارة لتقييم و  -

 تضييق هامش الربح بين املؤسسات املختلفة.شتداد املنافسة و ال 

ها بالبيانات تزويداتجاه هيئات الرقابة الحكومية والتزامها بتنفيذ تعليماتها وقراراتها و  مسؤولية اإلدارة -

ي للتأكد من دقة وصحة البيانات التدقيق الداخلعلى كلية التي تطلبها مما أدى إلى اعتماد اإلدارة 

 3التقارير املطلوبة.و 

 :التدقيق الخارجي 

السجالت تة بالدفاتر و املنظم ألنظمة الرقابة الداخلية والبيانات املحاسبية املثب االنتقاديوهو فحص 

ا االعتماد عليهمفردات القوائم املالية إلعداد تقرير يحتوي رأي فني محايد عن عدالة القوائم املالية ومدى و 

 ،نتائج األعمال إن أهداف التدقيق الخارجي تلتقي مع أهداف التدقيق الداخليو  ةللداللة على املراكز  املالي

وبذلك فإن التعاون الوثيق بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي يؤدي إلى ضمان سالمة تسجيل العمليات 

املركز  نأمان تغيير القوائم املالية الختامية بشكل صحيح غير املالية للمؤسسة في الدفاتر والسجالت وكذلك ض

 4 .خسائر أو املالي للمؤسسة ونتائج أعمالها من ربح 

ويعرف أيضا أنه عملية فحص من أجل املصادقة على نظامية الحسابات يقوم به شخص مستقل عن 

 5إدارة املؤسسة ويدعى مدقق الحسابات.

                                                                    

 .5محمد فضل مسعدو خالد راغب الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص-1
 .51، ص2005نواف محمد عباس الرماحي، مراجعة املعامالت املالية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة-2
 .15، ص2006ألردن، سنة غسان فالح املطارنة، تدقيق الحسابات املعاصرة، الطبعة األولى، ا-3
 .02، ص2200د. محمد سمير الصبان و د. عبد الوهاب نصر علي، املراجعة الخارجية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، سنة-4

5A. Hamini , L’audit comptable et financier ,Berti, Alger, Première edition,2001 p08 
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 التدقيق الخارجياالختالف بين التدقيق الداخلي و  أوجه (:I-02الجدول رقم )

 

 دار  ،-األول  الجزء-واإلجراءات العمليةسين احمد حدوج وحسين احمد القاض ي، مراجعة الحسابات املتقدمة، اإلطار النظري حاملصدر: 

 .53، ص2009، عمان، الطبعة األولى، سنةوالتوزيعالثقافة للنشر 

 

 مدى املسؤولية في التنفيذ:التدقيق من حيث الشمول و  2-1-6

   :التدقيق العادي 

 التدقيق الخارجي التدقيق الداخلي معيار التفرقة

 الهدف 

خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن النظام 

 دقيقة لإلدارةم بيانات سليمة و املحاسبي كفء ويقد

االنحراف عن ويكون الهدف كشف ومنع األخطاء و 

 السياسات املوضوعة.

خدمة املالك عن طريق إبداء رأي 

 املالية، بينمافني بعدالة القوائم 

 اكتشاف األخطاء هو هدف ثانوي.

 نوعية القائم 
يعين للمؤسسة و موظف من داخل الهيئة التنظيمي 

 بواسطة اإلدارة.

شخص منهي مستقل من خارج 

 املؤسسة يعين بواسطة املالك.

 درجة االستقالل 

يتمتع باستقالل جزئي فهو مستقل عن بعض اإلدارات 

رغبات  ولكن يخدممثل إدارة الحسابات واملالية 

 وحاجات اإلدارات جميعا.

امل عن اإلدارة يتمتع باستقالل ك

داء إبفي عملية الفحص والتقييم و 

 .الرأي

 املسؤولية
النتائج من ثم يقدم تقريره بمسؤول أمام اإلدارة و 

 العليا.لى املستويات اإلدارية الدراسة إالفحص و 

من ثم ، و مسؤول أمام املالك

يقدم تقريره عن نتائج الفحص 

ورأيه الفني في القوائم املالية 

 إليهم.

 نطاق العمل
فبمقدار املسؤولية التي  ،تحدد اإلدارة نطاق العمل

 العمل.تعهد للتدقيق الداخلي يكون نطاق 

ك أمر التعيين واألعراف يحدد ذل

 ملهنية، وما تنصاملعايير او السائد 

 األنظمة.عليه القوانين و 

 .يتم الفحص بشكل مستمر على مدار السنة املالية توقيت العمل 

مرة واحدة يتم الفحص غالبا 

قد يكون نهاية السنة املالية و 

أحيانا خالل فترات متقطعة من 

 السنة.
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اتر بالدفالبيانات املحاسبية املسجلة لى فحص أنظمة الرقابة الداخلية و الذي يهدف إهو التدقيق 

ن عختامية عن نتائج أعمال املشروع و السجالت بهدف إبداء رأي الفني املحايد عن مدى تعبير القائم املالية الو 

 1زئي.مركزه املالي في نهاية الفترة املالية وقد يكون التدقيق العادي تدقيق كامل أو ج

 :التدقيق لغرض معين 

ت بتدقيق موضوع محدد لهدف محدد ويتم التكليف كتابة وتعني تكليف جهة ما تدقيق الحسابا

قد يتم هذا التكليف من إدارة املشروع، كأن يكلف املدقق وتحديد فيه نطاق عملية التدقيق والغرض منها، و 

 2دقة.اعلية و دف تصميم نظام آخر أكثر فبفحص نظام الرقابة الداخلية به

 التدقيق من حيث حجم التدقيق: 2-1-7

  :التدقيق املالي 

الدفاتر الخاصة به فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات واملستندات والحسابات و يقصد و       

ة سبهدف الخروج برأي فني محايد عن مدى عدالة تعبير القوائم املالية عن الوضع املالي لتلك املؤس ،باملؤسسة

يشمل الفحص و  ،مدى عدالة تصويرها لنتائج أعمالها من ربح أو خسارة عن تلكنهاية فترة زمنية معلومة و  في

 التقرير.و والتحقيق 

  :التدقيق اإلداري 

املوارد املتاحة لديها في أفضل وجه  ستغاللاهدف التحقق من كفاءة اإلدارة في هو التدقيق الذي يتم ب

لذلك  ،هو يعتبر أداة من أدوات اإلدارة، و عف في النظام اإلداري املطبقالضمواطن وتقديم النصح ملعالجة 

الكفاءة اإلدارية للمؤسسة من تدقيق  ويطلق عليهتدقيق جميع األحداث التي تتم في املؤسسة اليقوم ب

يعطي  نأأنه أصبح لزاما على املدقق املالي  ممكنة، حيثتحقيق أقص ى منفعة  وغيرها بحيثاقتصادية وبشرية 

 3 رأيا فنيا مستقال حول كفاءة إدارة املؤسسة.

 :التدقيق التشغيلي 

يشمل  معينة، فقدالخاصة بعملية هو تقييم األدلة وقرائن حول كفاءة وفعالية نشاط املؤسسة و              

 يبأنه النطاق الذ العمليات، وعرفن مشاكل هامة في مجال يكشف عام و تدقيق العمليات تقييما كامال لنظ

لوحدات ا أو  ،نتائج األدلة للنشاطاتتغطيه الرقابة من حيث اختيار وتقييم النشاطات التشغيلية واإلدارية و 

 4التقليدية.ما تتطلبه عملية التدقيق ع املختلفة، زيادة

  تدقيق االلتزام: أو التدقيق القانوني 

 األنظمة املالية واإلدارية التيالقانونية و ؤسسة قد طبقت النصوص ويقصد به تأكد املدقق من أن امل

 على سبيل املثال : التفتيش الذي يقوم به البنك املركزي  الدولةالتنفيذية في  أو أصدرتها السلطة التشريعية 

التدقيق  أو  صحيحةركزي قد تم تطبيقها بصورة قوانين البنك املالتجارية للتأكد من أن تعليمات و على البنوك 

                                                                    

 .26املعاصرة، مرجع سبق ذكره، صغسان فالح املطارنة، تدقيق الحسابات -1
 .28نواف محمد عباس الرماحي، مرجع سبق ذكره.ص-2
 .13، 2007خالد أمين هللا، علم تدقيق الحسابات، الناحية النظرية والعلمية، دار للنشر والتوزيع، األردن، سنة -3
 .32غسان فالح املطارنة، تدقيق الحسابات املعاصرة مرجع سبق ذكره، ص-4
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 التدقيق الذي تقوم به أو  ،السلطات الضريبية للتأكد من دقة الدخل الخاضع لضريبة الدخلالذي تقوم به 

ة الجمعيات املهني أو مؤسسة التدقيق للتأكد من أن إجراءات الجودة )النوعية( التي وضعتها مؤسسة التدقيق 

 1قد طبقت بصورة جيدة.

  املعلومات:تدقيق نظم  

 ةسالمة املعلومات إلعطاء التقارير املاليهو التحقق من أمن و قيق نظم املعلومات إن الهدف من تد

 مفيدة.و والتشغيلية في الوقت املناسب وصحيحة وكاملة 

 

 2 مبادئ التدقيق. 2-2

 هي:حديد أركانه و تجدر اإلشارة إلى أن تناول مبادئ تدقيق الحسابات يتطلب ت

 ركن الفحص  -

 ركن التقرير  -

 بادئ تدقيق الحسابات يمكن تقسيمها إلى مجموعتين هما: املبناءا على ذلك فإن و 

 املبادئ املرتبطة بركن الفحص: 2-2-1

  :مبدأ تكامل اإلدراك الرقابي 

 ةلفعلية املحتملة على كيان املؤسسآثارها اة التامة بطبيعة أحداث املؤسسة و يعني هذا املبدأ املعرفو 

الوقوف على احتياجات األطراف املختلفة للمعلومات املحاسبية عن هذا القتها باألطراف األخرى من جهة و عو 

 من جهة األخرى. األثر 

 :مبدأ الشمول في الفحص االختياري 

كذلك جميع التقارير املالية ص جميع أهداف املؤسسة الرئيسية والفرعية و يعني أن يشمل مدى الفح

 تلك التقارير.األهمية النسبية لهذه األهداف و  املعدة بواسطة املؤسسة مع مراعاة

  :مبدأ املوضوعية في الفحص 

 الشخص ي أو التمييز أثناء الفحصير إلقالل إلى أقص ى حد ممكن من التقدويشير هذا املبدأ إلى ضرورة ا

ر اصتدعمه خصوصا اتجاه العنبات التي تؤدي رأي املدقق و ستناد إلى العدد الكافي من أدلة اإلثوذلك باإل 

 تلك التي يكون احتمال حدوث الخطأ فيها اكبر من غيرها.و  ،واملفردات التي تعتبر ذات أهمية كبيرة نسبيا

  اإلنسانيةمبدأ فحص مدى الكفاية: 

اجية فحص الكفاية اإلنت بجانب اية اإلنسانية في املؤسسةويشير هذا املبدأ إلى وجوب فحص مدى الكف

ية هي مؤشر للمناخ ملا لها من أهمية في تكوين الرأي الصحيح لدى املدقق عن أحداث املؤسسة وهذه الكفا

 .ةاالتصال واملشاركحتويه املؤسسة من نظام للقيادة والسلطة والحوافز و هو تعبير عن ما تالسلوكي لها و 

 

                                                                    

 .24، ص2006دار وائل للنشر، عمان، الطبعة الثالثة سنة-من الناحية النظرية والعلمية-التميمي، مدخل إلى التدقيقهادي -1
 .13خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات، مرجع سبق ذكره، ص-2
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 املبادئ املرتبطة بركن التقرير: 2-2-2

  :مبدأ كفاية االتصال 

يشير هذا املبدأ إلى مراعاة أن يكون تقرير أو تقارير مدقق الحسابات أداة لنقل أثر العمليات و 

االقتصادية للمؤسسة لجميع املستخدمين لها بصورة حقيقية تبعث على الثقة بشكل يحقق األهداف املرجوة 

 من إعداد هذه التقارير.

 مبدأ اإلفصاح : 

تنفيذ األهداف  املبدأ إلى مراعاة أن يفصح املدقق عن كل ما من شأنه توضيح مدىيشير هذا و 

داللة  التي تؤثر على وإظهار املعلومات، والتغير فيهااإلجراءات املحاسبية مدى التطبيق للمبادئ و  للمؤسسة،

 السجالت.ر و الرقابة الداخلية واملستندات والدفات أنظمةجوانب الضعف في  وإبراز  ،التقارير املالية

 مبدأ اإلنصاف : 

املالية منصفة لجميع التقارير  املدقق، وكذاتكون محتويات تقرير  أنويشير هذا املبدأ إلى مراعاة 

 خارجية.  أو املهتمين باملؤسسة سواء داخلية املرتبطين و 

 مبدأ السببية : 

 ،يشمل التقرير تفسير واضحا لكل تصرف غير عادي يواجه به املدقق أنيشير هذا املبدأ إلى مراعاة 

 1.موضوعيةبني تحفظاته ومقترحاته على أسباب حقيقية و وأن ت

على أن املبادئ العامة للتدقيق التي  211قد أكد االتحاد الدولي للمحاسبين في املعيار الدولي للتدقيق رقم و هذا 

 هي:يلتزم بها املدقق  أنيجب 

 اللية.االستق

  .الكرامة 

  العناية املطلوبة.الكفاءة املهنية و 

 .السرية 

 .السلوك املنهي 

 .املعايير الفنية 

ادئ تي تحتوي على املبباإلضافة إلى قيام املدقق بعملية التدقيق وفقا ملعايير التدقيق الدولية ال

ق مراعاة أن تقوم املدق املادية( مع، الجوانب )التفسيراتاإلجراءات الضرورية واألدلة املرتبطة بها األساسية و 

                                                                    

 .13املرجع السابق، ص، خالد أمين عبد هللا-1
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ة مع األخذ بعين االعتبار الظروف التي ربما تؤدي إلى األخطاء املادي ،تنفيذ التدقيق بنظرة الحذر املنهيبتخطيط و 

 1في القوائم املالية.

 

 

 لتدقيقا ض: فرو 2-3

لفظ وهو قاعدة تلقى قبول عام، وتعبر الفرض هو عبارة عن فكرة ذهنية يتم التعبير عنها في شكل  

ستعمل 
ُ
              2حل مشكل معين أو بهدف ترشيد السلوك إلى وضع الحد.من أجل عن التطبيق العملي وت

 يلي: فيمايمكن حصر هذه الفروض و 

 فرض استقالل مدقق الحسابات: 2-3-1

املحايد عن عدالة القوائم املالية وتقديم هذه  إن العمل األساس ي ملحافظ الحسابات هو إبداء رأيه الفني     

 3النتائج إلى األطراف املعنية وأن عمل محافظ الحسابات يتميز بالحياد واالستقاللية.

 اإلدارة:تعارض حتمي بين مصلحة املراجعة و عدم وجود  2-3-2

اإلدارة من خالل إمداد هذه األخيرة بمعلومات تبادل في املنافع بين املراجع و  حيث يقوم هذا الفرض على         

العكس كذلك بالنسبة للمراجع بمده اتخاذ على أساسها قرارات صائبة و تمت مراجعتها من طرف املراجع بغية 

ة حقيقة تمثيل املعلومات املحاسبيا رأي فني محايد صائب على واقع و بمعلومات يستطيع أن يبدي على أساسه

 للمؤسسة.

 البيانات املالية للفحص:  قابلية 2-3-3

املستندات املحاسبية بغية الحكم على املعلومات املحاسبية حور املراجعة على فحص البيانات و تتم

الناتجة عن النظام املولد لها ينبع هذا الفرض من املعايير املستخدمة كتقييم البيانات املحاسبية من جهة 

 ثل هذه املعايير في العناصر التالية:ماملعلومات املقدمة من جهة أخرى تتومصداقية 

  املستخدمين املحتملين. حتياجاتال أي مالئمة املعلومات املحاسبية مالئمة املعلومات 

 نتائج أن يصال إلى ال بدو أكثر بفحص املعلومات نفسها ال نه إذا قام شخصان أقابلية الفحص وهذا يعني أ

 نفسها التي يجب التوصل إليها.

  موضوعيا عند تسجيله للحقائقه أن يكون املدقق عادال و يقصد بالتسجيل و عدم التحيز في 

                                                                    

 .41، ص2013عصام الدين محمد متولي، املرجعة وتدقيق الحسابات دار النشر صنعاء، مصر  -1
محمود السيد الناغي" دراسات في املعايير الدولية للمراجعة تحليل وإطار التطبيق"، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، املنصورة -2

 26، ص2000مصر، الطبعة األولى،
 21-20قيق الحسابات املعاصرة مرجع سبق ذكره، صغسان فالح املطارنة، تد - 3
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  يم لى قنه يتم تحويلها إن تتصف به املعلومات املحاسبية وتعني أهذا ما يجب أالقابلية للقياس الكمي و

لوحيد ليس املقياس اود أكبر املقاييس الكمية شيوعا وذلك و تعتبر النقكمية من خالل عمليات حسابية و 

 1 بين املدققين.

 

 

 

 تواطئية:  للفحص من أية أخطاء غير عادية و  أية معلومات تقدمخلو القوائم املالية و  2-3-4

ق بذل العناية املهنية يشير هذا الفرض مسؤولية املراجع عن اكتشاف األخطاء الواضحة عن طري

خاصة عند تقيده بمعايير  فيهاالتواطؤ التالعبات التي تم الالزمة وعدم مسؤوليته عن اكتشاف األخطاء و 

 املراجعة املتفق عليها.
  الداخلية:وجود نظام سليم للرقابة فرض  2-3-5

قوي للرقابة الداخلية للمؤسسة يمكن من التقليل من حدوث األخطاء والتالعبات ظام سليم و إن وجود ن     

 2 االختيارية بدال عن التفصيلية.عملية تبني املراجعة ذفها نهائيا كما يجعل اقتصادية و إن لم نقل ح

 التقرير:فرض الصدق في محتويات  2-3-6

ويرتكز هذا الفرض على ضرورة وجود الصدق في محتوى التقرير املعد من قبل مدقق الحسابات واملقدم إلى 

 الجهة املسؤولة عن تعيينه ويستلزم ذلك من املدقق التحقق من النقاط التالية:

 املؤسسة تلتزم باملبادئ ملحاسبية املقبولة قبوال عاما.  -

 املؤسسة تطبق املبادئ املحاسبية بشكل ثابت. -

 املعلومات التي تتضمنها التقارير املالية هي معلومات تتسم باملالئمة. -

 3 املبادئ املحاسبية املتبعة من طرف املؤسسة تتالئم وطبيعة نشاطها. -

                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                    

تومي نريمان، دور التدقيق املحاسبي ومراجعة الحسابات في ترشيد القرارات دراسة حالة، ديوان الترقية والتسيير العقاري بسكرة،  1

، 2014-2013الجزائر السنة مذكرة ماستر منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .26ص

 26مرجع سابق ص ،تومي نريمان -2
 22-غسان فالح املطارنة، تدقيق الحسابات املعاصرة مرجع سبق ذكره، ص- 3
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 املطلب الثالث: معايير التدقيق.

 تتمثل املعايير العامة )الشخصية( للتدقيق فيما يلي:

أصدر املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين مجموعة من املعايير التي ألقت قبوال عاما من قبل 

ثة معايير تشمل ثالاألساس ي لكل من مزاولي املهنة و  ما زالت املرجعهنة التدقيق لدرجة أنها أصبحت و املمارسين مل

 معايير إعداد التقارير. ،املعايير العامة )الشخصية(، معايير العمل امليداني

 

 املعايير العامة )الشخصية(. 3-1

 الحسابات.لمدقق لالعملي ل: التأهيل العلمي و املعيار األو  3-1-1

املدقق حاصال على مؤهل علمي مناسب بجانب حصوله على قدر كافي من  كون ي أنيتطلب هذا املعيار 

مات أخرى بأي التزاالوفاء نجاز العمل املوكل إليه بكفاءة، و حتى يستطيع ا ،التدريب العملية في ممارسة املهنة

مله رتبطة بعملما ببعض العلوم األخرى امل في هذه الحالة تتطلب مهنة من املدقق أن يكون وقد تطلب منه، 

ه فيما رأياالستنتاج عند إبداء د عليها في القدرة على التحليل و غيرها التي يعتماإلحصاء و مثل علوم اإلدارة و 

تمثل متطلبات هذا املعيار شرطا أساسيا للحصول على الترخيص الالزم قوائم مالية و يعرض عليه من بيانات و 

 املتطلبات األساسية ملنح الترخيص الالزم ملزاولة املهنة.وتحدد كل دولة الشروط و ،ملباشرة املهنة 

 )حياد( املدقق. استقاللملعيار الثاني: ا 3-1-2

دا ن يكون محايأ التدقيق، بمعنىتاما في جميع املراحل  ستقالال ايجب على املدقق أن يكون مستقال 

  .دققكمموضوعيا غير متحيز خالل تنفيذ عمله وأمينا في عمله و 

 كما يمكن تحديد استقالل املدقق في مجالين هما:

 االستقالل املادي بمعنى وجود مصالح مادية للمدقق في املنشأة التي تقوم بتدقيق عملياتها. -

 تدخل أو بمعنى استقالل املدقق مهنيا من خالل عدم وجود أية ضغوط  ،االستقالل الذاتي أو الذهبي -

 ،  1من جانب العميل. 

ة موضوع الرقابة، وأن ال يشاركهم أعمالهم وال يربطه املؤسسأي أن يتمتع بكامل الحرية اتجاه أعضاء 

 . 2بالشركة عقد العمل 

أوص ى املشرع الجزائري على مجموعة من النقاط التي تحفظ له  الحسابات فقدفيما يخص محافظ -

.3استقالليته 

                                                                    

 .5-4، ص0197جمعية املحاسبين القانونين املعتمدين الشرق األوسط، قواعد التدقيق املتعارف عليها، بيروت، لبنان، الجمعية -1
 2005بوتين املراجعة وتدقيق الحسابات من النظرية إلى التطبيق الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة محمد  - 2

 38ص
 التجاري الجزائري. ، القانون 25/04/1993املؤرخ في  08-93، املرسوم التشريعي 06مكرر  715أنظر املادة  3
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 الثالث: بذل العناية املهنية املعقولة.املعيار 3-1-3

يجب على املدقق بذل العناية املهنية املعقولة في جميع مراحل التدقيق حتى يبعد نفسه عن مساءلة 

 الحالة يتعين عليه: وفي هذهيتعرض لها إذا ما قصر في بذل هذه العناية قد 

 من إعداد خطة تدقيق مالئمة. بذل قصارى جهده خالل مرحلة التخطيط لعملية التدقيق حتى يتمكن -

قيق في ذلك بمعايير التد التدقيق، ملتزمابذل العناية املهنية املعقولة خالل الفحص الالزمة لعملية  -

 تقييمها.العينة وجمع األدلة و  واتخاذ الحذر املنهي عند اختيار  ،الدولية

دقق بإبداء رأيه إال بعد تقييم بحيث ال يقوم امل ،بذل العناية املهنية املعقولة خالل مرحلة التقرير -

 تحديد النتيجة النهائية بشكل واضح.و  األدلة

 معايير العمل امليداني. :3-2

حيث تشمل ثالث معايير هي: التخطيط املالئم لعملية  ،ترتبط هذه املعايير بتنفيذ عملية التدقيق

 مالئمة.أدلة إثبات كافية و  والحصول علىنظام الرقابة الداخلية،  وتقييم التدقيق، دراسة

 التخطيط املالئم لعملية التدقيق. األول:املعيار 3-2-1

يجب على املدقق أن يعد خطة مالئمة لتنفيذ عملية التدقيق يتم ترجمتها في برنامج تدقيق يمكن 

 أن يوضح هذا البرنامج ما يلي: عمليا، ويجبتنفيذها 

 ختبارات املطلوبة.توزيع الوقت املتاح لعملية التدقيق على اال  -

 بمكاتب التدقيق على أعمال التدقيق املختلفة. واملشرفين( )املساعدينتخصيص العمال  -

 املختلفة. التدقيق أعمالاملشرفين على اإلشراف املناسب على املساعدين و  -

-  

 الرقابة الداخلية. وتقييم نظاماملعيار الثاني: دراسة  3-2-2

 ،تقييم نظام الرقابة الداخلية التي يتم تطبيقه داخل املنشأةبدراسة و ذا املعيار قيام املدقق يتطلب ه

تقدير مخاطر و جود أخطاء طط بهدف تحديد نواحي القصور به و وتحديد ما إذا كان يتم تنفيذه ملا هو مخ

تيال، مما يساعد في تحديد حجم االختبارات جوهرية في البيانات املالية سواء كانت بسبب الخطأ أو االح

 1توقيت إجراءات التدقيق.ساسية للعمليات، وتحديد طبيعة و األ 

 

 .ومالئمةعيار الثالث: الحصول على أدلة إببات كافية امل 3-2-3

يتطلب هذا املعيار الثالث من معايير العمل امليداني ضرورة حصول املدقق الخارجي على أدلة إثبات 

دالة هذه م الثقة في عالقوائم املالية للمنشأة للعميل، كما تدعكافية ومالئمة بحيث تساعده في إبداء الرأي في 

لذلك يجب التوصل إلى األدلة والقرائن الجديرة بالثقة من خالل عدة وسائل في الحالة الحصول القوائم، و 

دلة من خارج املنشأة أ و أغيرها، الحسابات ومستندات القيد و  مثل: دفاتر املدقق على أدلة من داخل املنشأة 

 2غيرها.و واالستفسارات الخارجية  اتثل: املصادقم

                                                                    

 .7-6، صسبق ذكره رجع، مجمعية املحاسبين القانونين املعتمدين -1
 .8-7، صسبق ذكره ، مرجعجمعية املحاسبين القانونين املعتمدين -2
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 معايير إعداد التقارير.-3-3

هو وسيلة مكتوبة لنقل وإيصال املعلومات ورأي حلة األخيرة في عملية التدقيق، و يعد تقرير املدقق املر 

فيذ واجباته. بتنن قيام املدقق موثوق فيه إلى جميع املستفيدين، كما يعد وثيقة تمكل واضح ومفهوم و املدقق بشك

محتوى تقرير املدقق الذي يصدره في نهاية عمله ويوضح فيه رأيه عن ( إلى شكل و 700عيار الدولي رقم )أشار املو 

ها في يجب اإلشارة إلي إعداد هذا التقرير وفقا ملا جاء بمعايير التدقيق أربعة معايير مهنية املالية، ويحكمالقوائم 

 التقرير وهي:

 القوائم املالية مع مبادئ املحاسبة املتعارف عنها: مدى اتفاق 3-3-1

يجب أن يشير املدقق في تقريره إلى أن القوائم املالية للعميل تم إعدادها وفقا ملبادئ املحاسبة املتعارف 

 عرض القوائم املالية.هي األساس الذي يقاس عليه صدق و  عنها واملقبولة قبوال عاما، حيث تعتبر هذه املبادئ

ول محاسبية أصعاما أن يتم إتباع تطبيق قواعد  قبوال املقبولة بادئ املحاسبية املتعارف عليها و باملويقصد 

 .في مختلف الحاالت التي يواجهها املحاسب في عمله، والتي صادق عليها املختصين في مجال املهنة

 السياسات املحاسبية املتعارف عليها:ببات املنشأة في تطبيق املبادئ و مدى 3-3-2

في  استخدمتاملحاسبية املتعرف عليها والتي  السياساتفيما إذ كانت املبادئ و  قيتأكد املدق أنيجب 

تالف وفي حالة وجود اخ إعداد القوائم املالية قيد التدقيق ال تختلف عن تلك التي استخدمت في الفترة السابقة،

 .ي تقريرهلى ذلك فملبادئ فيجب على املدقق اإلشارة عجوهري في تطبيق هذه ا

 :اإلفصاحمدى كفاية ومناسب  3-3-3

لك يجب بخالف ذه من معلومات، و مناسبا عما تحويالقوائم املالية تعبيرا كافيا و  يجب أن تعبر البيانات الواردة في

ات التي كفاية البيانيقرر املدقق مدى  أنلذلك يجب عدم كفاية ومناسبة اإلفصاح و  يشير املدقق في تقريره إلى أن

إذا رأى املدقق أن هناك قصور في كم أو نوع أو محتوى هذا عليها ومدى صحتها حتى يبدي رأيه فيها، و حصل 

 اإلفصاح فسوف يشير في تقريره إلى ذلك.

 :عن الرأي مع ذكر األسباب االمتناعأو  واحدة إبداء الرأي في القوائم املالية كوحدة 3-3-4

سمى في فقرة خاصة تي في القوائم املالية في تقرير مكتوب ويجب على املدقق أن يقوم بإبداء رأيه النهائ

ي الرفض الكل أو ال يعني ذلك املوافقة التامة و  واحدة،يكون رأيه فيها معبرا عن هذه القوائم كوحدة فقرة الرأي و 

 ديها املدقق إلى األنواع التالية:بصفة عامة يمكن تقسيم اآلراء التي يبللقوائم املالية، و 

 تخفيضات.رأي نظيف وفيه يبدي املدقق رأيه بدون أي تعديالت أو  -

 فيه يبدي املدقق رأيه متضمنا بعض التحفظات.رأي غير نظيف و  -

فيه يبدي املدقق عكسيا فقط إذا اعتقد أن القوائم املالية محرفة أو مظلة كليا بمعنى أنها رأي معاكس، و  -

 ئج أعماله وفقا للمعايير املحاسبية املتعارف عليها.نتاوضوح عن املركز املالي للمشروع و ال تعتبر ب

فيه يمتنع املدقق عن إبداء رأيه فيما يتعلق بالقوائم املالية، ويصدر إبداء الرأي و  االمتناع عنسلبي رأي  -

  1ثبات كافية إلبداء رأيه.ئن إقرالة و هذا الرأي عندما ال يصل املدقق إلى أد

                                                                    

محمد سمير صبان، عبد الوهاب نصر علي، املراجعة الخارجية املفاهيم األساسية وآليات التطبيق وفقا للمعايير املتعارف عليها  -1

 .61-60، ص2002واملعايير الدولية، الدار الجامعية، مصر، سنة
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 القرارات.املبحث الثاني: عموميات حول ترشيد 

القرارات املتعلقة بأعمالهم في املؤسسات التي يسيرونها والتي تعتبر  تخاذبامن املرجح أن قيام املسيرين 

لى دعائم أساسية من أجل تحقيق أفضل األهداف ، يجب على هذه القرارات أن تستند إمحور نشاطهم

وم عملية لى مفهوخصائصه وأهميته كما نتطرق إي هذا املبحث إلى مفهوم القرار وأنواعه للمؤسسة وسنتطرق ف

 فيه. والعوامل املؤثرة ونظريات القرار اتخاذها  وأساليب وأهميةاتخاذ القرارات ومراحل اتخاذها 

 القرارترشيد املطلب األول: ماهية 

وعات ر التي تعكس عموما طبيعة إدارة املشن بين العمليات التنظيمية الهامة و القرار م تخاذاتعتبر عملية 

البناء الداخلي اإلداري الذي يوجد داخل الوحدات العامة من  ميكانزيمتكشف أكثر املؤسسات االجتماعية و و 

 املؤسسة أو املشروع لذلك يجب علينا أن نتوصل إلى بعض املفاهيم حول التدقيق.

 .القرار مفهوم: 1-1

 للقرار عدة تعاريف نذكر منها:

موعات أكثر من املج أو التدقيق ألحد البدائل من بين اثنين هو االختيار الحذر و :" القرار وزمالؤهتعريف تانباول 

 1السلوكية."

 نيجيرو" القرار بأنه:" االختيار املدرك الواعي بين البدائل املتاحة في موقف معين".»ويعرف 

 حلول بدائل و ى أساس املفاضلة بين عدة التصرف أو البديل الذي تم اختياره عل أو كما عرفه أيضا:" الحل 

 فعالية بينها ملتخذ القرار."، وهو أكثر البدائل كفاية و ممكنة

صنع القرار فصنع القرار هو: " مجموعة الخطوات التي يتبعها صانع القرار ليقوم وتجنب التفرق بين القرار و 

 باالختيار الفعلي للبديل األفضل."

 هناك عناصر الزمة لوجود القرار يمكن تلخيصها في عنصرين. التعريفات، أنيتبين من هذه 

 يوجد القرار في موقف معين أكثر من طريق أو من مسلك ملواجهته. -

هذا يعني وجود مشكلة إدارية تتطلب حال ، و بإدراك بين البدائل املتوفرة لديهان يختار متخذ القرار و  -

 2معينا.

 : أنواع القرارات.-1-2

 رات الكتابية:يمكننا تصنيف القرا

 :(H.SIMON)تصنيف القرارات حسب 1-2-1 

 مبرمجة كما يلي: وقرارات غير ار هما: قرارات مبرمجة بين نوعين أساسين من أنواع القر  H.SIMON)ميز )

  قرارات مبرمجة(Programme Décisions) : الحكم فيها عادة ما تكون تعتبر قرارات مبرمجة ألن معايير

سبي تأكد نويوجد  ،تتوفر املعلومات الكافية بشأنها ومن السهل تحديد البدائل فيهاغالبا ما واضحة و 

وهي قرارات متكررة روتينية ومحددة جيدا ولها إجراءات معروفة ومحددة مسبقا  املختارة،بشأن البدائل 

 للتعامل معها.

                                                                    

 .22، ص2006كاسر نصر منصور، األساليب الكمية في اتخاذ القرارات، دار الحامد للنشر، األردن،  -1
 .83، ص2003عنعان، اتخاذ القرارات اإلدارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن،نواف  -2
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  قرارات غير مبرمجة(Non Programme Décisions): واجه ها عندما تعادة ما تظهر الحاجة التخاذ

ميع سحب تجال توجد خبرات مسبقة بكيفية حلها ففي هذا النوع عادة ما ياملؤسسة املشكلة ألول مرة و 

التي  ولذلك فإن الظروف ،االختيار بينهماد معايير واضحة لتقييم البدائل و ال توجمعلومات كافية عنها، و 

 ،صنتيجة لهذه الخصائ، و تسود هذه الحالة هي ظروف عدم التأكد بشان بدائل نتائج التصرفات البديلة

 حدة لحل هذا النوعوال يوجد أنماط مو ،خصائص املشكلة ن كل قرارات يتم وضعه ملتطلبات وظروف و فإ

 ،لةرؤيته للمشكو  تقييمهكمه الشخص ي و ح استخدممكن ملتخذ القرار في هذه الحالة يمن املشكالت و 

ز بين التمييو  األهميةغالبا ما تكون على درجة من وهي قرارات غير متكررة وكل منها له طبيعته املميزة و 

 1النوعين من القرارات موضحة في الجدول التالي:

 القرار. (: تصنيفاتI -03 (جدول 

 قرارات غير مبرمجة قرارات مبرمجة أساسيات التفرقة

 غير متكررةغير منتظمة و  متكررةنية و روتي طبيعتها

 الحكم الشخص ييمكن استخدام و  واضحة معايير الحكم فيها

 تتسم بنوع من الصعوبة سهلة تحديد البدائل

 عدم التأكد النسبي تأكد ظروف اتخاذ القرار

 غير محددة مسبقا محدودة اإلجراءات

 غير كافيةقليلة جدا و  متوفرة املعلومات

 املتطورة.الخبرة، برامج الحاسوب  برامج الحاسوب الجاهزة.الطرق الكمية و  أدوات الحل

 .102-101ص  ،م2010خل النظرية القرار، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، سنة حسين بلعجوز، مد املصدر:

 املشاركة:تصنيف القرارات حسب نوع  1-2-2

 القرار: اتخاذيميز القرارات وفقا لنوع املشاركين في 

  فهناك القرارات الفرديةindividuel   Décision  واحد مسير القرارات  باتخاذهاوهي قرارات يقومSingle 

Manger. 

  قرارات تنظيميةOraganizahonnal Décision 

 القرار.هي تلك التي يشارك فيها العديد من متخذي 

 اإلدارية:قرارات حسب املستويات  1-2-3

 وهي:رارات وفقا للمستوى التنظيمي الذي يتخذ فيه القت كما تتميز القرارا

  ا في دارة العلياإل  كل التنظيم بواسطةذ على مستوي القمة الهي: هي قرارات تؤخاالستراتيجيةالقرارات

 االستراتيجية القرارات تتعلق، والسابقةقرارات تغطي مدي زمني طويل مقارنة بالقرارات  املؤسسة وهي

  .البيئةاغتنام الفرص وتجنب مخاطر  السوق وفيالوضع التنافس ي للمؤسسة في ب
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  تؤخذ فيه القرارات التشغيلية، فعند تؤخذ على مستوى إداري أعلى ممافهي قرارات  دارية:اإل القرارات 

على األداء وفرض كذلك الرقابة باتخاذ قرارات لحل مشكالت التنظيم و هذا املستوي يقوم املديرون 

 .ملوارد املؤسسة في سبيل تحقيق أهدافهاالفعال  االستخدامقرارات متعلقة بالتأكيد من 

  مليات املتعلقة بالعفي املستويات التنظيمية الدنيا و هي القرارات التي تصنع  التشغيلية:القرارات

ون متعلقة عادة تكتيار بين البدائل و اخإرشادات منها إلى أقرب إلتباع تعليمات و  للمؤسسة وهيالتشغيلية 

بالتأكد التام ونتائجها معروفة مسبقا، وشكل التالي يبين أنواع القرارات املتخذة على كل مستوى تنظيمي 

 إداري.

 القرارات في املستوى اإلداري أنواع  (:I-01) رقمالشكل 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 105 ص ذكره،سبق  جعمر  ،حسين بلعجوز  املصدر:

 

 خصائص اتخاذ القرار. :1-3

 القرارات من خالل التصنيف التالي:  خصائص Ansoffأوضح أنشوف 

 مثل: خذ من قبل اإلدارة العليا:تالتي ت االستراتيجيةالقرارات  1-3-1

  االستثمار.قرارات اختيار مزيج السلعة السوق التي تساعد على تعظيم معدل العائد على 

 وق.السلخاصة بالفرص املرتبطة بالسلعة و قرارات تخصيص املوارد على استخداماتها البديلة أو ا 

 .قرارات التنويع 

  أنها غير ب االستراتيجيةتصنف القرارات كرر و أزمنة البدء في التوسيع غير املت توقيت اختيار قرارات 

 1تحظى بدرجة عالية من املركزية في اتخاذها. أنهامتكررة كما 

                                                                    

 .35املرجع السابق، ص كاسر نصر منصور،: 1

 قرارات استراتيجية

 قرارات إدارية

 قرارات تشغيلية

 

 املستوى األعلى

 املستوى املتوسط

 املستوى األدنى
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 التنظيمية اإلدارية:  القرارات 1-3-2

 : يليف بالتكرار إذا قارنا بالسابقة وتصدر عن اإلدارة الوسطى ومن أمثلتها ماوهي قرارات التي تصن

  املوارد على استخداماتها البديلة.القرارات الخاصة بإجراءات توزيع 

 تنميتها.لقرارات الخاصة بتنظيم املوارد وتملكها و ا 

 لسلطة(ايات املخولة لألفراد )الصالحاملعلومات وتحديد الحريات و تدفق الالقرارات التنظيمية املرتبطة ب 

 كذلك املسؤولين.و 

 م ع الخدمات والتسهيالت بين األقساالقرارات الخاصة بخطوات بتنفيذ والتدفق األعمال واألنشطة وتوزي

 الوحدات التنظيمية.و 

 

 قرارات تشغيلية: 1-3-3

 من األمثلة على هذه القرارات:مبرمجة و  أنها أيوبالتكرار، و ركزية تتصف هذه القرارات بدرجة عالية من امل

 .توزيع املوارد املتاحة على األنشطة الوظيفية الرئيسية 

  تشغيل املوارد.استخدامها و جدولة اإلنتاج وجدولة 

  الرقابة على العمليات.أساليب اإلشراف و 

 التخزين.خزون و مستويات املستويات التشغيل أي حجم اإلنتاج و تحديد م 

  التنمية والبحوث وسياساتبالتسعير القرارات الخاصة. 

ذه همعروفة و متباينة و ملختلف القرارات خصائص ه القرارات عن مستويات اإلشراف و وتصدر هذ

 1القرارات.الجدول التالي يبين خصائص مستويات اتخاذ مر ضروري ملتخذ القرار و الخصائص أ
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 القرار.(: خصائص مستويات اتخاذ I) -04جدول رقم 

 الخاصية
 القرار اتخاذمستويات 

 املستوى التشغيلي املستوى اإلداري  االستراتيجياملستوى 

 متدني متوسطة عال تنوع املشاكل

 عالية متوسطة متدنية درجة التنظيم 

 متدنية متوسطة عالية درجة الغموض 

 متدنية متوسطة عالية درجة االجتهاد 

 باأليام بالشهور  بالسنين األفق الزمني 

 أكثرها بعضها ال توجد القرارات القابلة للبرمجة 

 قليلة النصف تقريبا أكثرها قرار التخطيط 

 أكثرها. النصف قريبا قليلة قرارات التنظيم 
 

 .23، ص2008، سنةاإلسكندرية، دار الفكرة الجامعي، ونظم دعمهمحمد الصيرفي، قرارات املصدر: 

 القرار.املطلب الثاني: عملية اتخاذ 

التي تعتبر من العمليات األساسية في كل املؤسسات طلب إلى عملية اتخاذ القرارات و ونتطرق في هذا امل

 االقتصادية.

 القرار.: مفهوم عملية اتخاذ 2-1

ضمن أحداث بديلة مختلفة بغرض تحقيق هدف معين أو عدة  اختيار، منيمكن تعريفها كاآلتي: " هي عملية و 

 1أهداف معينة."

يعد اتخاذ القرار اإلداري مرادفا لعملية اإلدارة كلها". هذا ألن الوظيفة سيمون(: " )هيربرتوطبقا لـــ 

 اإلدارية الهامة للتخطيط تشمل سلسلة من القرارات مثل: 

، كذلك فأن التخطيط يشمل اتخاذ القرارات، كما تشمل الوظائف كيف؟ إلخو ما الذي يجب أداؤه؟ ومتى؟ 

 2أيضا. األخرى في اإلدارة على عملية اتخاذ القرارات

 مراحل عملية اتخاذ القرارات. :2-2

 وهي:لعملية اتخاذ القرارات ستة مراحل أساسية 

 .األولى: مرحلة تشخيص املشكلة محل القرار املرحلة-2-2-1

السبب الرئيس ي لظهورها ومعرفة معرفة وتحديد أبعادها و  ويعني تشخيص املشكلة التعرف عليها

هذه املرحلة من متخذ القرار القيام بنشاطاتها وأعمال متعددة تتضمن االستعداد  وآثارها، وتتطلبأعراضها 

  للتعرف على املشكلة وإجراء الدراسات التحليلية للمشكلة وأبعادها.
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 مرحلة تحديد البدائل. الثانية:املرحلة  2-2-2

د تكون هذه البدائل ضمن حدو يجب تحديد البدائل التي لها عالقة مباشرة بتحقيق النتائج املطلوبة على أن 

 املوارد املتاحة أمام متخذ القرار لذا هذه املرحلة تتطلب ما يلي:

 ور في حقل إيجاد الحلول خاصة الجديدة منها.طالتقدرة على تطوير الحلول البديلة و ال 

  يمكن معلومات وخبرات اآلخرين في نفس املجالع على التجارب والسجالت السابقة و الواس عتماداال 

 النواحي املتعلقة باملشكلة وبالتالي بكل الحلول املمكنة.اإلملام بجميع املعلومات و 

 املرحلة الثالثة: مرحلة تقييم البدائل 2-2-3

وتتطلب هذه املرحلة بالدراسة الوافية لكل بديل وهي تتضمن تحديد النتائج لكل بديل بناءا على معايير            

وتعد  ،بعد ذلك يقوم متخذ القرار بمقارنة تلك البدائل مع بعضها البعضمحددة و  اجتماعيةفنية واقتصادية و 

العوامل روف و والظألنها تتطلب التنبؤ بحوادث املستقبل  ،ملرحلتين السابقتينباهذه املرحلة صعبة قياسيا 

 التي تؤثر على القرار.

 املرحلة الرابعة: مرحلة اختيار البديل األمثل. 2-2-4

 االختيار على البديل املناسب من وجهة نظر متخذ القرار وذلك باالسترشاد بما يلي:يقع 

  اختيار أنسب بديل.املترتبة على ذلك في  املتوقعة واملخاطر املوازنة بين الفوائد 

  املناسب. الوقتو املطلوبة اختيار البديل األكثر كفاية من ناحية استغالل املوارد والسرعة 

 وخاصة البشرية التي تعمل على تنفيذه. ،كانية تنفيذه استناد للموارد املتاحةواقعية البديل وإم 

  هاواستراتيجيتيكون منسجما مع سياستها يحقق األهداف التنظيمية ملؤسسة و اختيار البديل الذي. 

 املرحلة الخامسة: تنفيذ القرار )البديل األفضل(. 2-2-5

ي والتنفيذ يأت ،القرار يكون قد صدر أنالسابقة رغم  األخرى وتعد هذه املرحلة تابعة للمراحل             

 ذاهالقرار و ن يضمن متخذ القرار تعاون وتفاعل الجميع على تنفيذ وملموس خاصة بعد أ ،القرار واقعي لجعل

 1للعمال.تحفيز ال بأعمالالقيام  مثل:يتطلب دورا مهما من متخذ القرار إلنجاح تنفيذ القرار 

 واملراقبة.املرحلة السادسة: مرحلة املتابعة واملالحظة  2-2-6

وتتطلب هذه املرحلة من متخذ القرار متابعة تنفيذ القرار عن طريق التوجيه الذي يمارسه على عمل            

يتطلب املزيد من األعمال مثل  التنفيذ، وهذاوعليه أن يقوم بأعمال املالحظة لكيفية  ،املنفذين مرؤوسيه

تسجيل معوقات تنفيذ القرار ويستخلص لتطوير الحلول  القرار علىوبعد ذلك يعمل متخذ  ،االتصال واإلرشاد

 2في املستقبل.
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 األساليب الكمية التخاذ القرارات. 2-3

قرارات موضوعية لى الوصول إ القرار منتستخدم عملية اتخاذ القرار عدة أساليب كمية تمكن متخذ 

 من بين هذه األساليب نذكر:، و مناسبة

 نظرية االحتماالت: 2-3-1

 ها، وتفيدتجريبو ج الرياضية تعتبر نظرية االحتماالت من األساليب الكمية التي تساهم في بناء النماذ

ر لتي تظهااملخاطرة حين يتوفر قدر كاف من املعلومات  التأكد أو في التخفيف من درجة عدم  النظرية هذه

 ية.املستقبليتوقف نجاح القرار املتخذ على قدرة اإلدارة في التنبؤ للحوادث ، و السلوك املتوقع للنموذج

 البرمجة الرياضية: 2-3-2

 إيجاد الحل إن القرارات،اتخاذ  فيوتعتبر من األساليب الكمية األساسية التي تساعد متخذ القرار 

املثلى( لدالة جبرية تضم عدة متغيرات تدعى دالة  )القيمةأو الصغرى  الرياض ي يعني البحث عن القيمة العظمى

جملة القيود ، فإذا كانت دالة الهدف و وهي تخضع لجملة قيود تأخذ صيغة مساويات أو متراجحات ،الهدف

الخطية أما إذا كانت دالة الهدف وبعض  البرمجة فإن الجملة املدروسة تنطوي تحت اسم ،األولىمن الدرجة 

 الخطية.تحت اسم البرمجة غير املسألة املدروسة تنطوي  الثانية، فإنكل القيود من الدرجة  أو 

 املحاكاة:  2-3-3

إن عملية صياغة نموذج بأسلوب املحاكاة هي محاولة يتم من خاللها إيجاد صورة طبق األصل مصغرة 

 ،ج يمثل النظام موضوع الدراسةذلك بتطوير نموذو  ،لنظام ما دون محاولة الحصول على نظام الحقيقي نفسه

ثم وضع املقاييس التي يستخدم في تقدير أداء النظام بإجراء  ،ويظهر جميع التغيرات في الحاالت املمكنة للنظام

لومات الكافية عن أجزاء النظام وحتى تتم هذه العملية ال بد من توفر املع ،تجارب على عينات في النظام

 1والتنبؤ بسلوكه.خصائصه حتى يمكن فهم النظام و 

 القرار.أهمية عملية اتخاذ  2-4

هذا نظرا لألهمية التي تؤديها القرارات ن املهام الجوهرية في أي مؤسسة، و تعتبر عملية اتخاذ القرارات م

 املؤسسة.في تحقيق أهداف 

ليس " ي:يلالقرارات في املستويات التنظيمية للمؤسسات ما  أهميةجاء في تقرير عن دراسة أجريت للبحث في 

مدير في أكثر  6500املقدرة على اتخاذ القرارات قد احتلت املرتبة األولى في األهمية في دراسة مدهشا سماع أن 

 "ا مؤسسات كبيرة منهمؤسسة الكثير  1000من 

 2ولعلى من أهم أدوار عملية اتخاذ القرارات على مستوى إدارات املؤسسات.

  الوظيفة.تعميق املمارسة الفعلية لصالحية 

  واجبات وظيفة املدير.تحقيق أهداف و 

 حكمة املدير.املستقبل أساس الدراسة العملية وخبرة و ارتباط القرار ب 
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  املسؤولية.و االرتباط بنطاق السلطة 

 .1العمل على حل املشاكل املتعلقة بالعمل اليومي 

 العوامل املؤبرة في عملية اتخاذ القرار. الثالث:املطلب 

 العوامل التي تستطيع التأثير في عملية اتخاذ القرار نذكر من بينها ما يلي: هناك الكثير من

 توافر املعلومات الالزمة التخاذ القرار.: دقة و 3-1

 سنوضح ذلك فيما يلي:ة يجب توافر املعلومات الالزمة ودقتها و التخاذ قرارات واضح    

لى أن تكون هذه املعلومة وافية التخاذ القرار ع يكون املدير في وضع أحسن إذا توفرت له املعلومات الالزمة

 كماقرار،الدقيقة بحيث ينتج في النهاية القرار قريبا من الواقع تبعا للمستوى اإلداري الذي يتم فيه اتخاذ و 

 يتضح من خالل الشكل التالي:

 (: نوع املعلومات املطلوبة في كل مستوى إداري.I -02  (الشكل رقم

 

 التخطيط طويل اإلدارة العليا ألغراض األجلمعلومات شاملة 

 التخطيط اإلدارة الوسطى معلومات موسعة ألغراض والرقابة

 الرقابة اإلدارة الدنيا معلومات تفصيلية ألغراض بصفة عامة

 
 .127، ص2002نظم املعلومات )مدخل لتحقيق امليزة التنافسية(، الدار الجامعية،  ،: معالي فهمي حيدراملصدر

 

 خبرة متخذ القرار.درجة ذكاء وتعليم و  :3-2

ات لكي يتخذ قرار يجب على متخذ القرار أن تكون له درجة ذكاء عالية وتعليم متمكنة ذوي خبرة كبيرة 

 تطرق إلى شرح هذا فما يلي:سليمة ومضبوطة وسوف ن

كلة تحديد املش درة علىفاملدير الذي يتمتع بدرجة عالية من ذكاء التعليم والخبرة ال شك أنه سيكون أكثر ق

 بالتالي أكثر قدرة على اتخاذ القرارات املالئمة لحلها.ومعرفة أسبابها و 

 : الخصائص الشخصية ملتخذ القرار.3-3

 تتجسد الخصائص الشخصية ملتخذ القرار فيما يلي:

خاص فاألش ،تتأثر القرارات التي يتخذها املدير في أغلب األحيان بالسمات السلوكية والشخصية له

ذوي العقليات الجامدة سوف يجدون صعوبة في البحث عن املشكلة حتى ولو كانوا يتمتعون بدرجة عالية من 

 2التعليم والخبرة ولديهم نظام جيد للمعلومات.
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 : تأبير العوامل العاطفية.3-4

 سيتم توضيحها كاآلتي:عاطفية أحد ركائز اتخاذ القرار و إن تأثير العوامل ال

ة التعرف على املشكل و أالعاطفية دورا هاما في اتخاذ القرارات بصفة عامة وفي مرحلة تحديد  ب العواملتلع      

فعملية اتخاذ القرارات بصفة عامة ليست عملية اقتصادية رشيدة محضة حتى وإن تم تأسيس  ،بصفة خاصة

 ة ما.ر العوامل العاطفية موجود بدرجالقرارات بناء على معلومات جامدة كاألرقام مثال فإن احتمال تأثي

 : العوامل التي ال يمكن التحكم فيها.3-5

 هي كاآلتي:كم فيها في عملية اتخاذ القرار و هناك عدة عوامل ال يمكن تح

نتيجة وجود عوامل لم تكن في الحسبان أو غير  أو قد يتم اكتشاف املشكلة أحيانا عن طريق الصدفة 

وبدأ  ،النفسية والطبية والبوليسية بنشر كتب للتسلية النشر للكتبمتوقعة فعلى سبيل املثال: قامت مؤسسة 

هذه العوامل التي تتحدث عنها قد تكون خارجة ؤسسة تنئ   لها خط إنتاج مستقل، و اإلقبال عليها مما جعل امل

 1إدارة الشركة.
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 :الفصل األول  خالصة

 

من خالل ما تقدم في هذا الفصل األول نستخلص أن التدقيق املحاسبي هي الركيزة األساسية التي  

يصل املدقق  وحتى ،تجعل من القوائم املالية تتميز باملصداقية واملوضوعية وهذا في ظل املعايير املتعارف عليها

جل الحفاظ ، من أإلى هذه النتيجة يتبع مجموعة من إجراءات مع إحكام الوقاية الداخلية على بعض البنود

الوصول إلى نتيجة هامة هي تطرأ عليها وذلك بغية  أنتالعبات يمكن  أو عليها من أي سوء استغالل أو اختالس 

نتائج التحقق من أصول  وكذلك إعالن ،لين مع املؤسسةمتعام ،مسيرين ،األمر من مالك هيهمتزويد كل من 

خاذ تارات وترشيدها  حيث تعتبر عملية إالقر  تخاذاتمكن من  إيراداتها حتىاملؤسسة وخصومها ونفقاتها و 

القرارات أهم نشاط إداري يتم من خالله تحديد حل املشكالت باختيار الحل األمثل من البدائل املتاحة من 

له في هذا الفصل فقد تم تبيين عموميات حول التدقيق املحاسبي وعموميات حول ترشيد خالل ما تعرضنا 

 القرارات .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثانيالفصل ا

 أساسيات حول التسعير 



 الفصل الثاني                             العالقة بين التدقيق املحاسبي وعملية اتخاذ القرارات

 

33 
 

 تمهيد:

التي  ملتصلةهو سلسلة من الخطوات اإن التدقيق هو عملية منظمة ومتكاملة لتجميع األدلة والقرائن و 

جل الخروج برأيه الفني حول صحة املعلومات االقتصادية الواردة بالقوائم املالية، ولهذا أيقوم بها املدقق من 

إلثباتات ابالبراهين و  مرفوق  موضوعياوتحليال دقيقا من حسابات فحصا  وما تضمنهيقوم بتدقيق هذه القوائم 

راجعة ملاهذا األطراف املهتمة و ل موضوعية إلى إيصال هذه الحقيقة بكمن أجل إضفاء املصداقية عليها و  املبررة

 ترشيدها.القرارات و  أثر فعال في عملية اتخاذ الحسابات من

 دراستنا على ما يلي: وسوف نخصص

 عملية اتخاذ القرار.تدقيق الحسابات و الاملبحث األول: 

 املبحث الثاني: دور التدقيق املحاسبي في إثبات األدلة في ترشيد القرارات.
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 تدقيق الحسابات وعملية اتخاذ القرار.الاملبحث األول: 

يحتاج متخذ القرار إلى معلومات محاسبية الواردة في قوائم املالية يستخدمها في عملية اتخاذ القرار و 

عصر  ننا فيبما أعليه املؤسسة من نظم املعلومات و يحصل على هذه املعلومات املحاسبية من خالل ما تتوفر 

 يناملدققلضمان تدفق معلومات تحمل مواصفات مؤهلة لعملية اتخاذ القرار فيلجأ التكنولوجيا الحديث و 

ن إضفاء مكنوا مإلى املعالجة اآللية للمعلومات املحاسبية خاصة بالقوائم املالية عبر الحاسوب ليت الداخليين

 القرار عبر جميعاتخاذ الشرعية على هذه املعلومات املحاسبية مما يساعد هذا في عملية صيغة املصداقية و 

التأكد من أن عملية اتخاذ القرار سليمة تستعين املؤسسة باملدقق الخارجي حيث يقوم بتدقيق كل املراحل و 

 وضحسجالت ثم يقوم بإيداع تقرير ياردة في القوائم املالية ويتأكد من صحة البيانات و املعلومات املحاسبية الو 

 لك في ما يلي:سوف نوضح ذفيه رأيه حول القوائم املالية و 

  تدقيق الداخلي في عملية اتخاذ القرار.المساهمة 

 .مساهمة التدقيق الخارجي في عملية اتخاذ القرار 

  امليزانية.تدقيق حسابات 

 املطلب األول: مساهمة التدقيق الداخلي في عملية اتخاذ القرار.

يات هم في التحكم بالعمليساعداملالك حيث حيزا كبيرا من اهتمام املسيرين و يشغل التدقيق الداخلي 

من هذا يمكن القول إن التدقيق و  ،من ثم يمس هذا الدور جميع مستويات نشاط املؤسسةو  ،تحسينهاداخليا و 

وبات صعسنتناول املراحل وخطوات األساسية التخاذ القرار و و الداخلي يساهم في عملية اتخاذ القرار السليم 

 التدقيق الداخلي في اتخاذ القرار.

 الخطوات األساسية التخاذ القرار.املراحل و  1-1

مليات العفيعتمد على مساعدتها في التحكم الداخلي  ،يلعب التدقيق الداخلي دورا هاما داخل املؤسسة

دور التدقيق الداخلي داخل  صيتلخ ،تحسينها حيث يمس هذا الدور جميع مستويات نشاط املؤسسةو 

 1املؤسسة في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .37-36، ص2006ؤيد الفضل، املنهج الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية، دار الحامد، األردن ،مـــــ-1 
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 (: طبيعة دور التدقيق الداخلي.II -01 (رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترشيد لقرار، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي تخصص تدقيق في أهمية التدقيق املحاسبي  سالمي،محمد الطاهر املصدر: 

 66ص  2015محاسبي، جامعة الوادي الجزائر سنة 

جميع املجاالت التي يمكن أن يكون للتدقيق الداخلي فيها دور فإنه يتخللها من خالل الشكل نالحظ أن 

لية في عملية صنع القرار السليم الحقيقة أنه بالتالي فإن هناك مساهمة للمراجعة الداخو  ،عملية اتخاذ القرار

ال يمكن الحكم تماما على سالمة وجود القرار دون توفر ما يسمى بالنظرة الخلفية هذا يعني إنه بعد وضوح 

لى الوراء لوجدنا أن القرار الذي تم اتخاذه كان األفضل في ضوء إيتم طرح السؤال التالي: لوعدنا  نتائج القرار 

 تقييمه بعد فترة زمنية من صدوره إن انه معناها الحكم على القرار و عا إال و تي كانت هي األكثر شياملعتبرات ال

الطريقة األخرى للحكم على وجود القرار يتمثل في الحكم ليس على القرار نفسه بل على الكيفية التي صدر بها 

 1. للوصول إلى القرارات الجيدة. إتباعهاطبق لهذه الطريقة منهجية أي هناك خطوات منطقية ينبغي 

 يمكن سردها فيما يلي: وهذه الخطوات

  وتشخيص املوقفتحليل. 

 .تحديد البدائل 

 البديل األفضل ختيار وا تقييم البدائل. 

 تنفيذ البديل الذي تم اختياره. 

 تقييم النتائج. 
                                                           

محمد الطاهر ساملي، أهمية التدقيق املحاسبي في ترشيد لقرار، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي تخصص تدقيق  -1 

 66ص  2015محاسبي، جامعة الوادي الجزائر سنة 

املحضر 

 الجبائي

تحسين 

الضمان 

الذي يتعلق 

 بالرقابة

اإلذعان 

وتذليل 

 الصعوبات

مستشار 

املختلف 

 العمليات

 عمليات اتخاذ القرار

دور التدقيق 

 الداخلي
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القرارات حيث تساعد على يلعب التدقيق الداخلي أدوار هامة في كل خطوة من الخطوات عملية اتخاذ 

كافية ليتم استعمالها في عملية صنع القرار للحصول على يل املعلومة لتكوين جيدة وذات مواصفات كاملة و تأه

دقيق الداخلي له دورة حياة يكون قرارات ذات جودة فعالية باملوازاة مع خطوات عملية اتخاذ القرار فإن الت

 1ة التخاذ القرارات اإلدارية.للوصول إلى تقديم معلومات مؤهل خرهاآ

 (: دورة حياة عملية التدقيق.II)  -02شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .67سالمي، املرجع السابق، صمحمد الطاهر  املصدر:

إعداد إجراءات التدقيق املناسب لذلك بإعطاء نظرة حول موضوع العملية و تبدأ عملية التدقيق 

رجة تحديد دخارجيا و حي  باملوضوع داخليا و فمن خالل النظرة أو التصور يتم تشخيص الوضع امل ،املوضوع

 للقيام بعملية التدقيق لتليها وضع خطة باملرونة والقابلية للتحسين استراتيجيةمن ثم يتم وضع الخطر الناجم و 

في حال أي متغير غير مرغوب فيه ليبدأ املدقق بتنفيذ خطة أو برنامج عملية مع العمل في كل مرة على ضب  

 2الداخلي.من قبل املدير املسؤول على مديرية التدقيق  ويتم ذلكلألداء 

                                                           
 .25، ص1997علي شريف، اإلدارة املعاصرة، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -1
 ، .76ص ذكره سبقمحمد الطاهر سالمي، مرجع  -2

الداخلي وتأسيس التدقيقإعداد   

للتدقيق  استراتيجيةصياغة 

 الداخلي

 ضبط أداء التدقيق الداخلي

إدخال متواصل للتحسينات 

 على عملية التدقيق الداخلي

خطة مرنة قابله لتحسين تنفيذ 

 التدقيق الداخلي

التدقيق الخارجي فحص الوضع الداخلي و 

 الداخلي تشخيص

تخاذ المعلومات 

 القرار
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كل خطوة  إليها في سوف نتطرق خطوة من الخطوات اتخاذ القرار و  في كل هناك مساهمة للتدقيق الداخلي

يمكن إبراز هذه العالقة من خالل الشكل ة التدقيق الداخلي في كل مرحلة و بالتفصيل مع الوقوف على أهمي

 1التالي:

 لتدقيق الداخلي في اتخاذ القرار(: مساهمة اII -03 (شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 68محمد الطاهر سالمي، املرجع السابق، ص :املصدر

 للقياس:نتائج وضع أهداف وأغراض و 

 رةاألخيهذا الكون أن هذه تدقيق الداخلي مشاركة في إعداد ووضع األهداف و في هذه الخطوة يمكن أن يكون لل

بكل موضوعية عن الوضع قي الوظائف تعد في كل مرة رأيا و املستقلة عن باوظيفة مستمرة داخل املؤسسة و 

 في التصور السائد في املؤسسة بل من املمكن أن يذهب التدقيق الداخلي إلى أبعد من ذلك يجب أن يسهم 

 املختلفة لها. االستراتيجياتو السابق لوضع األهداف 

 تحديد املشكلة: .1

بالفحص املستمر للوضع الداخلي والخارجي لكي يتم تحديد  تم إال تاملؤسسة ال يمكن أن  فيتحديد أي مشكلة 

قرار مراقبة الالنتائج و  ثم يتبعمج أو غير مبرمج من ثم معرفة هل أن هذه املشكلة تحتاج لحل مبر املشكلة و 

 املتخذ بشأن تلك املشكلة

 

 

 

                                                           
 70-69ص محمد الطاهر سالمي، مرجع السابق،-1

وأغراض وضع أهداف 

و نتائج للقياس صحيحة  

ةتحديد املشكل  

 اختيار البدائل

 تقييم البدائل

 إيجاد البدائل

 تنفيذ البدائل

التقويم ابعة والتقييم و املت  

 تنقيح

خلي
ق الدا

 التدقي
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 إيجاد البدائل: .2

تباين اآلراء حولها ذلك ألن املشكلة التي ليس لها سوى حل واحد ال تعد مشكلة في  يقتض يوجود املشكلة ن إ

لها سوى حل واحد بل إن  لكن من النادر أن توجد مشكلة ليسبح حقيقة ال بد من التسليم بها و ذاتها بل تص

 الداخلي في يقوعيوب ومساهمة التدقلكل بديل منها مزايا و  ،م هو وجود عدة بدائل لكل مشكلةعالغالب واأل 

 إيجاد مجموعة البدائل يكون في شكل اقتراحات مقدمة في التقرير النهائي بعد تحديد املشكلة.

 : وتقويمهاتقييم البدائل  .3

الذي و كي يتسنى اختيار البديل املناسب  ،كل البدائل في حل ذلك املشكل يتم تحديد أبعادفي هذه الخطوة 

ضرورة األهداف التي يجب هذا في حد ذاته يسبق إلى أهمية سيعطي أفضل النتائج بأقل عواقب غير سليمة 

نع القرار هو إحداث تغيير ما في جذور املشكلة فالهدف األخير لص ،لبدائل املتاحةمراعاتها عند اختيار بديل من ا

دائل اقتراح البأنه يعمل على تقديم و  هو ذه الخطوة التدقيق الداخلي في هفالحل الذي تم يبرز دور  ،املطروحة

 1 هذا بعد دراسة املشكل.اها مناسبة في التقرير النهائي و التي ير 

 اختيار البديل أو الحل األفضل: .4

ا، هنحل املشكلة القائمة إلى قرار يمكنه من بلوغ الهدف و  إن الهدف متخذ القرار نهاية املطاف هو الوصول 

متخذ القرار باختيار الحل من بين عدة حلول مقترحة مستعينا في ذلك بمجموعة من املعايير توفر درجة  يقوم

األمر حسم  ني في الحقيقةيع ختيار اال ملرحلة أدق املراحل جميعا ألن هذه ا االختيار، تعتبر كبيرة من املوضوعية في 

البدائل  يار اختللتدقيق الداخلي دور في  .السابقةالوصول إلى املحطة النهائية للجهد املبذول في املراحل األمر و 

 نبرزه في الشكل التالي:

 اإلدارة.ن املحتمل بين التدقيق الداخلي و (: التعاو II -04 (رقم  شكلال

 

 

 

 

 

 

 70صاملرجع السابق، محمد الطاهر سالمي،  املصدر:

 تنفيذ القرار:  .5

هو و تقييمها يصل إلى مرحلة التنفيذ بعد أن حدد متخذ القرار البديل األفضل من بين البدائل التي تم 

 هي أن يكون القرار قابال للتنفيذ باإلمكانيات املوجودة.القرار املتخذ و  وصول 

                                                           
 71-70محمد الطاهر ساملي، املرجع السابق، ص -1

 الفحص

 إدارة Management املراجعة الداخلية

 

 

 

 

 توكيد
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 التقويم:املتابعة و  .6

 ىهذا لكون طبيعة عمله الرقابي بحيث يعمل عللتدقيق الداخلي و ا ر في هذه الخطوة بالذات يزداد دو 

ي شكل تقرير فع نتائج هذا التقييم تنفيذ القرارات املتخذة ويعمل على تقييم وتنفيذ القرارات املتخذة لرف يةبعت

الخطوات السابقة  أو جميع املراحل  بحكم مشاركة التدقيق الداخلي فينهائي هذا من جهة ومن جهة أخرى و 

تطبيق لى النه أن يجعل قسم التدقيق الداخلي أن يسهم عألة تم اختيار البديل األفضل من شمن تحديد املشك

 1 على التوريد املتوافي للمعلومات حول هذه القرارات املتخذة. القرار وتعملالجيد لهذا 

                                                                                                    

 2 صعوبات التدقيق الداخلي في اتخاذ القرار. 1-2

في جميع املستويات اإلدارية و ،عملية اتخاذ القرار في املؤسسةيلعب التدقيق الداخلي دورا هاما في 

 للتدقيق الداخلي. والسليمةالعادية املختلفة إال أن هذا الدور يكون محدود أو منعدما بالرغم من اإلجراءات 

 عدم التفويض.الشديدة و  ملركزيةا-1-2-1

صرفاته تيتعامل في القيادة املتحكمة فهناك قيادة تعتمد كليا على أسلوب قيادي رقابي هناك أنواع من 

التي توافيه بما تم عمله عند إصدار األوامر للمستويات التي تلي املستويات القيادية في هذا النوع الرقابية و 

 في التي يتم من خاللها التحكمو  ،بح بمثابة اليد اليمنى للقيادةيصلتدقيق الداخلي دورا كبيرا جدا و يكون ل

التي تحكم التدقيق الداخلي وهناك نوع من لرقابية ا راجع بصفة اهذمجريات العمليات داخل املؤسسة و 

ففي هذا النوع من القيادات يكون دور الدقيق الداخلي محدود إلى أبعد  ،يعرف إال بوجهة نظر التي اتالقياد

 التصورات فال تلقى االقتراحات التي ترفع في التقارير النهائية أي صدى لدى قيادات املؤسسة .

 : ضغوط املديرين-2-2-1

خاصة في الدول النامية على اختالف مستوياتهم في يرين و أثبت بعض الدراسات التطبيقية أن املد

ت سمة مميزة للعصر يتعرضون لضغوط أصبح حجمهادارية املختلفة أيا كان نوعها ونشاطها و املؤسسة اإل 

ا الداخلي عمله فبالرغم من أداء خلية التدقيق كما أصبحت البيئة هي مصدر هذه الضغوط،الذي نعيش فيه

نه ال أير النهائية يكون محدودة أو حتى من خالل التقار  هاتمساهمعلى أحسن وجه وفقا لجميع املتطلبات فإن 

في قراراته  ؤثر تالضغوط التي يتعرض لها املدير والتي  يمكن تقسيم هذهو ، أي دورة في عملية اتخاذ القرار يكون 

 التدقيق الداخلي في عملية اتخاذ القرار إلى نوعين:التي تحد بذلك من الدور الذي يلعبه و 

في ضغوط رؤساء وضغوط التنظيمات غير الرسمية ومراكز القوى التي تخلقها  تتمثل: داخليةضغوط -

 البشرية الالزمة.وقصور نظم املعلومات والبيانات ونقص اإلمكانيات املادية و 

تماعية النابعة من العالقات االج قتصاديةاالضغوط الفي ضغوط الرأي العام و  تتمثل :خارجيةضغوط -

كلها عوامل توثر في توجيه قرارات املدير أو الرقابية و و للمدير خارج نطاق العمل وضغوط األجهزة اإلعالمية 

 تحد من فاعليته.

                                                           
 .72ص محمد الطاهر سالمي، املرجع السابق،- 1
 .307نواف كنعان، اتخاذ القرارات اإلدارية بين النظرية والتطبيق، مرجع سبق ذكره، ص-2
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 االستقاللية املحدودة للتدقيق الداخلي. 3-2-1

مرتبطة مع املدير املالي مما يعرض أهداف التدقيق لعل أكثر األمور خطورة في التدقيق الداخلي هي أن تكون 

الداخلي إلى البيروقراطية بل إلى عدم تحقيق األهداف بالكامل في أي حال من األحوال إن تكتمل استقاللية 

 :خالل زاويتين وهذا منالداخلي  املدقق

 ولهو مسؤ املؤسسة يعني تابع لها و أخيرا موظف داخل : بحيث املدقق الداخلي هو أوال و ةتنظيمية رسمي       -

           من خالل تموضع التدقيق الداخلي في الهيكل التنظيمي للمؤسسة. اإلدارة، وذلكمجلس  اتجاهعن أعماله 

د املستمر للمدقق داخل املؤسسة وبين باقي املوظفين والعمال اآلخرين في الدائرة التواج أن هيو : غير الرسمية    -

ملدقق ااملصالح املشتركة بين املوظفين و املصالح األخرى هذه العالقات غير الرسمية تتمثل في بروز نوع هذه و 

بالتالي تؤثر في مسار القرارات التي سوف تتخذ و  ،قارير املعدة حول عمليات معينةالداخلي تؤثر سلبا على الت

األخطاء التي قام  يغطي على بعض داخليق الع عاطفي بحيث يصبح للمدقباإلضافة إلى بروز عالقات ذات طاب

 1بها زمالؤه املوظفين حتى ال يتم اتخاذ قرارات صارمة تضر بمركزهم الوظيفي أو حتى تتسبب في طردهم .

  في عملية اتخاذ القرارات. خارجيب الثاني: مساهمة التدقيق الاملطل

من خالل إيداع مدقق الخارجي )محافظ راشدة و يساهم التدقيق الخارجي في عملية اتخاذ قرارات سليمة 

 يتضمن هذا التقرير ما يلي:ه عن رأيه حول القوائم املالية و الحسابات( معيار تقرير يعبر في

 .معيار التقرير العام للتعبير عن الرأي 

  املعلومات الخاصة.املراجعات و 

 : معيار التقرير العام للتعبير عن الرأي.1-2

 ذلك منحيث سالمتها من أخطاء املعبر و  نم الجاريةهو إبداء رأي محافظ الحسابات للقوائم املالية للسنة 

 التسيير. ر تقريمستندات كمبينة في  حيث مالئمتها للبيانات املعتمدة ومنتها للمرجعية محاسبية حيث مالئم

 2 أشكال إبداء الرأي:1-1- 2

 :قوائم املالية من أخطاء معتبرة عندما يتأكد محافظ الحسابات من سالمة ال املصادقة بدون تحفظ

صحتها باملقارنة مع بيانات املستندات األخرى يصادق عليها و  ا وفق املرجعية محاسبية معتمدمسكهو 

 بدون تحفظ.

  الية بتحفظ عندما يالحظ : يمكن ملحافظ الحسابات أن يصادق على القوائم املاملصادقة بتحفظ

الة في هذه الحاملالية للسنة موضوع التدقيق، و نقائص ال تأثر بطريقة جوهرية على القوائمخطاء و أ

 يلزم محافظ الحسابات اإلدارة على رفع في التخفيضات في السنوات املقبلة.

 محاسبية  وقواعد مرجعية: في حالة مالحظة أخطاء ونقائص جوهرية وتجاوزات ملبادئ عدم املصادقة

  املعتمدة تأثر على القوائم املالية بنسبة ذات أهمية يبدي رأيه بعدم املصادقة على القوائم املالية.

                                                           
 73ص محمد الطاهر ساملي، مرجع سبق ذكره، -1
 .50محمد بوتين، املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ص -2
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 موضع إبداء الرأي:   2-1-2

يبدي محافظ الحسابات رأيه على القوائم املالية الخمسة امليزانية حساب النتائج، جدول تدفقات 

مالحق، يجب على القوائم املالية التي يبدي على أساسها محافظ نة، جدول تغييرات رؤوس األموال و الخزي

تكون مؤشر عليها من طرف املسؤول عن مسكها، موقعه من طرف محافظ الحسابات،  أنالحسابات رأيه 

 1عرف على القوائم املالية املدققتتضمن هذه التأشيرة توقيعها بالحروف األولى تسمح بالت

 :   2دورة التدقيق 2-1-3

قوائم املالية تتضمن أرصدة السنة  أنمحافظ الحسابات القوائم املالية للسنة الجارية علما  وبالتالي يدقق

 السابقة.

 محتوى أو شكل التقرير العام للتعبير عن الرأي:-

 مقدمة التذكير العام: -

 تاريخ التعيين.التذكير بطريقة و  .1

 التعريف بالكيان. .2

 :طرق تعيين محافظ الحسابات .3

 يسمى محافظ الحسابات و تأسيس الشركة: أين يتم اختيار من طرف مساهمين مؤسسة  عند

 التأسيس.

 ار عن طريق اختياره وفق دفتر أعباء يحدد شروط تقييم عروض محافظ الحسابات أين يتم اختي

يعتبر هاء عهدة محافظ حسابات السابق و يكون ذلك عند انتمحافظ الحسابات ذو أحسن عرض و 

 الحسابات جديد.محافظ 

  عند حدوث مانع قانوني  أو ُيعين محافظ الحسابات عن حكم قضائي في حالة نزاع ما بين الشركاء

 معين.

 التعريف بالشركة موضوع التدقيق: .4

  نطاق التقنية تعريفها.سمهاا ،طبيعتهابداية تاريخها و ، 

 .ذكر تاريخ إقفال السنة املالية املعينة 

  .اإلشارة إلى أن القوائم املالية قد تم وقفها من طرف الجهاز املؤهل في الكيان 

 التذكير بمسؤولية املسيرين عند إعداد القوائم املالية. .5

 التذكير بمسؤولية في التعبير عن رأيه حول القوائم املالية. .6

 .ؤشر عليها من طرف محافظ الحساباملالية امل تقرير القوائمتحديد إرفاق  .7

  

                                                           
 .50املرجع السابق، ص محمد بوتين،-1
 .50املرجع، صنفس  -2
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 إيداع التقرير العام للتعبير عن الرأي:  4-1-2-

داع بالتأشير من لدى اإلدارة العامة مع إثبات اإل يجب أن يودع تقريره عن الرأي حول القوائم املالية 

نعقاد الجمعية إيوم قبل  15ال التي يودعها محافظ الحسابات وذلك في آجال طرف اإلدارة على حافظة اإلرس

 1العامة العادية. 

 املعلومات الخاصة.و  : املراجعات2-2

ر هو يكمل التقرير العام لتعبير عن الرأي ويتمحو الرأي حول القوائم املالية و يعتبر جزء هام من تقرير التعبير عن 

 حول العناصر الثالث اآلتية:

 :الخالصة الناتجة عن بعض املراجعات الخاصة 

 األعباء(، الخصوم، املنتجات و )األصول  يةالمتمثل في مراجعة بعض عناصر القوائم امل

  الشكوك ال تأثر على الحسابات السنوية: مخالفات و 

ة ريقة جوهرية على قوائم املاليالتي ال تأثر بطملالحظة من طرف محافظ الحسابات و تتضمن جميع األخطاء ا

ملؤسسة ا الحساباتبالتالي على رأي محافظ الحسابات مثال: عدم تقييد مشتريات كذلك في بعض خطأ في و 

 أخطاء متعلقة بحاسبات مدونة النظام املحاسبي املالي.التي تكون بنسب ضئيلة و 

 :املعلومات التي يجب القانون على محافظ الحسابات اإلشارة عليها 

ملؤسسة ا االستغالل باستمراريةاملعلومات ذات أهمية املتعلقة  يجب على تقرير محافظ الحسابات أن يتضمن

 كل معلومات األخرى.كرهن العقارات واملنقوالت و 

  تاريخ تقريره:فترة إعداد محافظ الحسابات و 

 الحسابات:فترة إعداد محافظ  -

التعبير م املتعلق بإعداد تقريره العاملتعلقة بفحص الحسابات السنوية و يؤدي محافظ الحسابات مهمته ا -

من تاريخ استالم الحسابات السنوية املضبوطة  ابتداء( يوما 45وأربعين )جل قدرة خمسة أعن الرأي في 

 من طرف جهاز التسيير املؤهل.

 تاريخ تقرير محافظ الحسابات:  -

 يجب أن يتطابق مع تاريخ انتهاء الفعلي من مهمة الرقابة. -

  إذا تعلق األمر بشركة محافظي الحسابات: -

من طرف ممثل أو ممثلي محافظ الحسابات ة و لى التقرير من طرف ممثل الشركيجب أن يتم التوقيع ع -

 أو الشركاء أو املساهمين أو املسيرين لهذه الشركة الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير.

توقيع مشترك، في هذه حالة تعدد محافظي الحسابات املمارسين في حالة االختالف في الرأي يتم إعداد و  -

 2املشترك.بين محافظي الحسابات املتضامنين، يدلي كل محافظ حسابات برأيه ضمن التقرير 

                                                           
، يهدف هذا القرار 2011مايو سنة  26لـاملوافق  1432جمادى الثانية عام  23املؤرخ في  202-11من املرسوم التنفيذي، رقم  2 املادة-1

 إلى تحديد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات.
 .2018نوفمبر 21مرحوم محمد لحبيب، محاضرات محافظ الحسابات، مستغانم، الجزائر، يوم -2
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امليزانية.املطلب الثالث: التدقيق حسابات  -  

بات امليزانية بتدقيق حسا وسوف يتم وائم املاليةتتناول في هذا املطلب عملية التدقيق الفعلية لبنود الق

 على النحو التالي:  ويتم املعالجةعلى اختالف أنواعها 

تدقيق ، (األصول املتداولة )تدقيقاألصول  وتدقيق حساباتاألصول الثابتة(  )تدقيقتدقيق الحسابات األصول 

 (.وقصيرة اآلجلحسابات الخصوم )تدقيق ديون طويلة  (، تدقيقملوكةحسابات الخصوم )األموال امل

 1 : تدقيق حسابات األصول )تدقيق أصول الثابتة(.3-1

 بحيث يتم على النحو التالي:ي هذا الفرع عملية مراجعة بنود وحسابات الثابتة و سنتناول ف

 التعريف باألصل املعني. -

 نظام الرقابة الداخلية على هذا األصل. -

 املتبعة لتحقيق تلك األهداف.اإلجراءات  -

 قتناهمغير ملموسة،  أو : هي عبارة عن ممتلكات منقولة أو غير املنقولة، ملموسة تعريف األصول الثابتة 1-1-3 

وات فترة وجودها كأد أصولهاواستعمالها  االستمرار ر أغراض البيع أو التحويل، بل أو منتجة بمعرفة الوحدة لغي

 اإلنتاج.

 نظام الرقابة الداخلية على األصول الثابتة:مقومات  2-1-3

 تتمثل مقومات الرقابة الداخلية على األصول الثابتة بشكل عام في املقومات األساسية التالية:

 كذلك اإلضافات الرأسمالية عليها.ة لعمليات شراء األصول الثابتة و وضع ميزانية التقديري 

  تجديدها. شراء األصول وعمليات بيعها و  عملياتتنفيذ و  اعتمادتحديد الجهة املسؤولة عن 

 سجل أو مجموعة من البطاقات لبيان جميع عناصر األصول الثابتة اململوكة للمشروع مع  صيصتخ

الجرد مع ما هو مسجل في سجل  نتائجلومطابقة ضرورة القيام بجرد دوري لعناصر األصول الثابتة 

 بطاقات األصول الثابتة.

  ات بين من يقوم بالتسجيل في سجل أو بطاقو  ،املشرفين على استخدام األصول الثابتةالفصل التام بين

 األصول الثابتة.

 .ضرورة التأمين على األصول الثابتة ضد األخطار املختلفة التي تلحق بها مثل السرقة أو إساءة االستعمال 

  كيليمة لصرفها من املخازن وضع أسس سلاألدوات واملهمات الصغيرة و إحكام الرقابة على قطع الغيار و 

 تتعرض للسرقة أو للضياع. ال 

 

 

 

 

 
                                                           

  1-عبد الكريم على الرمحي، تدقيق الحسابات في املؤسسات التجارية والصناعية، عمان، األردن،2002، ص 280-278
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 إجراءاتها:أهداف مراجعة األصول الثابتة و  3-1-3

 أهداف مراجعة األصول الثابتة:-أوال

 : يفيمايل املتمثلةثابتة تحقيق مجموعة من األهداف و على مدقق الحسابات عند وضع برنامجه لتدقيق األصول ال

  صحة تقويم األصول الثابتة.التحقق الحسابي من 

 .التحقق من صحة تقويم األصول الثابتة 

 .التحقق من وجود األصول الثابتة 

 1.التحقق من ملكية املشروع لألصول الثابتة 

 

 مراجعة األصول الثابتة: إجراءات-ثانيا 

عام األستاذ الرقام األصول الثابتة بامليزانية من أرصدة الحسابات الظاهرة بدفتر األ التحقق من صحة  .1

 بشكل إجمالي أو تفصيلي.

التحقق من وجود األصول الثابتة: يتم التحقق من وجود األصل الثابت عن طريق الجرد العملي، والتأكد  .2

 بالفعل.الحالة التي يوجد عليها و  من وجود األصل فعال 

 .األصل امتالك املشروع لهذاشروع التحقق من امللكية املشروع لألصول الثابتة: ال يعني وجود األصل في امل .3

التأكد من عدم وجود أية حقوق للغير على األصول على املدقق أن يطلب جميع الوثائق املؤيدة لوجود  .5

 2حقوق الغير على أي أصل من أصوله الثابتة.

 تدقيق األصول الثابتة غير امللموسة: 3-1-4

ة املحل فة مثل شهر املشروعات نتيجة أسباب مختلاألصول الثابتة غير امللموسة هي األصول التي تظهر بعض 

 العالمات التجارية.وبراءة االختراع و 

صول تلك األ تتمثل أهداف تدقيق األصول غير امللموسة لغيرها من األصول في التحقق من الوجود الفعلي لو 

 تقييمها في الدفاتر.وملكية املشروع لها وصحة و 

 جراءات التالية:لتحقيق تلك األهداف يقوم املدقق باإل و 

 قيمتها.مع بيان طبيعة كل منها و  ،الحصول على كشف باألصول الوهمية التي يمتلكها املشروع 

 ة ذلك بالحصول على مصادقتلك األصول بتدقيق ذلك مستنديا وحسابيا و التحقق من ملكية املشروع ل

 3ضروريا.إذا وجد املدقق ذلك  من الجهة الحكومية املختصة
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 تدقيق الحسابات األصول )أصول املتداولة(. :3-2

ض سيتم عرضها على نفس عر الفرع إلى عملية تدقيق البنود وحسابات األصول املتداولة و  سنتطرق في هذا

 األصول الثابتة.

  : تعريف األصول املتداولة 3-2-1

السنة ) عشر بشهر التالية االثنيأثناء  ستعمالهاواتنوي اإلدارة تحويلها إلى نقد  هي تلك األصول التي

 أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.القادمة( و 

 : أهداف تدقيق األصول املتداولة 3-2-2

 يلي: وأصنافها فيماتتلخص أهداف تدقيق األصول املتداولة بصورة عامة أي على اختالف أنواعها 

  العامة.التأكد من وجود األصل املتداول في تاريخ إعداد امليزانية 

 تحديد نوع امللكية.ن ملكية املنشأة لألصل و التأكد م 

 .1 التحقق من صحة التوجيه الحسابي 

 2 مراجعة بضاعة آخر املدة: 3-2-3

  املخزون:مقومات نظام الرقابة الداخلية على -أوال   

 الرقابة على املخزون من أهمها ما يلي: أحكامالتي أخذها بعين االعتبار لغرض هناك الكثير من نقاط الرقابة و    

 .أوامر شراء البضاعة يجب أن يكون مصادقا عليها من شخص مختص أو جهة محددة 

  تكون بناء على حاجة لها وفقا لسياسة الظل عليها. أنيجب مشتريات أي نوع من البضاعة 

  موظف مختص.متابعة أوامر الشراء املتأخرة عن موعد االستالم املتفق عليه من قبل 

  شراء تلك البضاعة لديه  أمر عدم قيام قسم االستالم بقبول أو االستالم أي بضاعة إال بوجود نسخة من 

  مطابقتها للمواصفات قبل إتمام عملية الدفع.التأكد من كمية وجود البضاعة و 

  املتفق الشروط لة من املوردين من حيث األسعار واملواصفات و مراجعة قائمة الحساب املرسفحص و

 عليها.

 إجراءات املراجعة لبضاعة آخر مدة: ثانيا: 

يقوم املدقق الحسابات بالتدقيق من صحة رقم بضاعة آخر املدة بقائمة املركز املالي، فإنه يقوم باإلجراءات 

 التالية:

  مثال: :املستنديالتحقق الحسابي و 

 على مسودة قوائم الجرد املالحظة أية تغييرات االستفسار عنها. االطالع 

  ،كذلك مقارنة مجاميع قوائم الجرد مع و مراجعة العمليات الحسابية لألرقام الواردة في قوائم الجرد

 األرقام الظاهرة في قائمة املركز املالي.
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 :التحقق من وجود البضاعة 

 ال يعتبر مدقق الحسابات مسؤوال طريق الجرد الفعلي لها و خازن عن يتم التحقق من وجود البضاعة بامل

مد املدقق أن يعت علىالغرض عن هذه العملية بل تقوم إدارة املشروع بعملية الجرد بتشكيل لجنة خاصة لهذا 

 التدقيق.على نتائج 

 :التحقق من امتالك املشروع للبضاعة  

 نهاية العام، بغض النظر بالتأكد عن مكانيقوم املدقق بالتأكد من امتالك املشروع للبضاعة في 

املدقق أن يتأكد من عدم إدراج على كما  ،لدى الغير كأمانة أو بالطريقوجودها سواء في مخازن املشروع و 

 .بضاعة غير ملموسة للمشروع ضمن قوائم الجرد

  :التأكد من صحة تقييم البضاعة 

بضاعة آخر مدة في نهاية العام بإتباع املبدأ املحاسبي ) التكلفة أو السوق أيهما أقل، حيث  تقييم يتم

أن سعر التكلفة في الغالب هو األقل، لذا فإن التقييم سعر السوق عن سعر التكلفة ، فإن تقييم البضاعة في 

ما هو دائ ستخدامهاذي يجب بدأ الثبات فإن األساس التطبيقات ملالعام يتم على أساس سعر الصرف و  نهاية

سعر التكلفة ألنه في الغالب سعر أقل ، أما إذا انخفض سعر السوق في أية سنة عن سعر التكلفة فإن تقييم 

ل البضاعة يحصالبضاعة يتم على أساس سعر التكلفة في حساب املتاجرة مع تكوين مخصص هبوط أسعار 

 1.ألخرى  تغييره من سنة معدساس تقييم آخر املدة و ذلك ثبات أالهدف من على حساب األرباح والخسائر و 

 مراجعة األوراق املالية: إجراءات ثالثا:

 مراجعة األوراق املالية ما يلي: وتتلخص إجراءات

  تفاصيل  لم العميل جدوال فيه تحليليا فيه كدتحليل العمليات التي تمت على حساب االستثمارات حيث يق

إلى محاضر جلسات  يجب هنا الرجوع)إن وجدت( تم رصيد آخر املدة و  تاإلضافااالستثمارات أو املدة و 

 البيع.مجلس اإلدارة وعقود الشراء و 

  ذلك بمراجعة أسعار البورصة في تاريخ الشراء أو البيع.قق من صحة سعر البيع أو الشراء و التح 

   ها )مصادقات( من ب الحصول على تأييداتعن طريق جرد محفظة االستثمارات و القيام بالجرد الفعلي

 طرف ثالث.

  إجراء بنفس الوقت وكذلك لتأكد من ملكية حيث أن هذا هدف و اأكد من سالمة التسجيل بالدفاتر و الت

بين ة بين سعر التكلفة لالستثمارات و الذي يجب أن يكون عن طريق املقارنالستثمارات و صحة التقييم لهذه ا

 2 لها.القيمة السوقية 
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 1إجراءات مراجعتها:الداخلية على أوراق القبض و قابة الر  رابعا:

بها  يتم االحتفاظملشروع من الغير ألسباب متعددة و أوراق القبض هي األوراق التجارية التي يحصل عليها ا      

لها للبنك إرسا أو أو تظهيرها  ،في محفظة األوراق التجارية لحين التصرف بها بتحصيلها في تاريخ االستحقاق

تتمثل القواعد املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية على األوراق التجارية الواردة للمشروع أو الخصم و  للتحصيل

 من العمالء فيما يلي:

 يجب أن يعهد إلى موظف مسؤول بمهمة سحب األوراق التجارية على العمالء أو تجديدها. .1

ه التي تتعارض مع طبيعة عمل بين االختصاصات األخرى ين من بعهدته األوراق التجارية و يجب الفصل ب .2

 مثل عمليات الخزينة أو التسجيالت في حسابات العمالء.

املحافظة على األوراق التجارية في املشروع بخزينة خاصة بحيث يتم ترتيبها وفقا التواريخ استحقاقها في  .3

 محفظة األوراق التجارية.

فتر يومية أوراق القبض( يتضمن تخصيص دفتر يومية خاص باألوراق التجارية الواردة للمشروع )د .4

جميع البيانات املتعلقة بتلك األوراق مع متابعة اإلجراءات التي تقع عليها فيما بعد من تحصيل أو تأجيل 

 أو خصم.

 2الرقابة الداخلية على العمليات النقدية وإجراءات مراجعتها: خامسا:

املشروع أو في صندوق النشرية أو صناديق وهي النقود املوجودة في خزينة  النقدية: العملية تعريف -

 الفروع كما تشمل النقدية في البنوك التي يتعامل معها املشروع.

ن قبض أو دفع نقدية، عفي النهاية  ومن املعروف أن أي عملية من العمليات املالية للشركة تتمحور   

 نألذلك فأي نظام الرقابة الداخلية على النقدية يجب ام دقيق للرقابة على هذا البند و هذا يحتم وجود نظو 

 يتوفر على األقل ما يلي:

  ديرية ذلك باستخدام امليزانيات التقاالحتياجات النقدية املستقبلية و املنظم ملواجهة التخطي  الدقيق و

 للنقدية.

 ملصاريف.في ا الدفاتر وإيداعص املتحصالت النقدية من استالم وتسجيل في فصل االختصاصات فيما يخ 

  تتم عن طريق الصكوك باستثناء املصروفات النثرية. أنكل املدفوعات يجب 

 مقبوضات أوال بأول.ع العمليات النقدية من مدفوعات و يجب تسجيل جمي 

 

 هيالبنك( و و  )الخزينةعة الصندوق تتمثل إجراءات مراجعة النقدية في مراجو  إجراءات مراجعة النقدية: .1

 على النحو التالي:

تدقيق األهداف الخاصة بتدقيق النقد في الصندوق بإتباع  )الخزينة(: يتمإجراءات تدقيق النقد بالصندوق 

 اإلجراءات التالية:

                                                           

  1- خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات –الناحية العملية والعلمية، مرجع سبق ذكره، ص193-192 

  2-نفس املرجع السابق ص194.



 الفصل الثاني                             العالقة بين التدقيق املحاسبي وعملية اتخاذ القرارات

 

48 
 

  األهداف الخاصة بتدقيق النقد في الصندوق بإتباع  يتم تدقيق بالصندوق:إجراءات تدقيق النقد

 التالية:اإلجراءات 

ها جرد يتضمن فئات النقد وكمياتاملحاسب مع املدقق ويحضر محضر عملية اليقوم بها القيام بعملية الجرد و 

 )عجز(. أو يقعقد يتساوى الجرد الفعلي مع الدفاتر و 

جميع العمليات قد سجلت إذ قد يعود العجز إلى إهمال تسجيل مستند  أنوفي حالة الصندوق يتأكد أوال من 

صرف باملبلغ الناقص أو عدم ترحيله إلى دفتر الصندوق أما إذا لم يكتشف سبب العجز فتتم معالجته محاسبيا 

 بإحدى الطرق الثالثة اآلتية: 

 العجز.أن يتحمل املشروع كامل قيمة  -

 أن يتحمل أمين الصندوق ما يزيد على ذلك.أن يتحمل املشروع مبلغا معينا على  -

ها نضد خيانة األمانة( أما في حالة الزيادة فتعتبر الزيادة محاسبيا على أ )التأمينتدارك العجز بالتأمين  -

 تعالج على هذا األساس.عنصر إيراد )ربح( غير عادي و 

  ببنود املقبوضات  خاصةالخانات الفرعية في هذا الدفتر و تدقيق دفتر النقدية حسابيا أي جمع

 واملدفوعات للمقارنة مع املجاميع املختلفة لها.

 وضوعية املف من النواحي الشكلية و الصر ستنديا أي تدقيق مستندات القبض و تدقيق دفتر النقدية م

 والقانونية.

 إجراءات تدقيق النقدية بالبنك: .2

 الحصول على كشف لدى البنك. -

 في دفاتر املشروع. إجراء قيود التسوية الالزمة لحساب البنك -

 إعداد مذكرة تسوية البنك. -

تين ظيفالتسوية و  تخدم مذكرةاب البنك في دفاتر املشروع هنا و املستندي لحسالتدقيق الحسابي و 

 أساسيتين هما: 

املثبتة بالدفاتر عن طريق مقارنتها مع العمليات الواردة في صحة العمليات املتعلقة بالبنك و  التأكد من -

 الكشف.

 1إلى الرصيد الحقيقي الواجب إظهاره في امليزانية العامة. التوصل -
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 األموال اململوكة(. )تدقيق: تدقيق حسابات الخصوم 3-3

 تشمل ما يلي:ذاتية اململوكة ألصحاب املشروع و تضم هذه املجموعة مصادر التمويل الو 

 تدقيق رأس املال:  3-3-1

ففي املشروعات الفردية يتكون رأس  ،القانوني للمشروعتختلف مكونات رأس املال باختالف الشكل 

ات شرك املال من املبلغ الذي خصصه صاحب املشروع الستثماره في املشروع بينما يتكون رأس املال في

في شركات املساهمة يتكون رأس املال من مجموعة األسهم املكتتب فيها من األشخاص من حصص الشركاء و

 1قبل املساهمين.

رأس املال في املشروع الفردي تبعا ملؤثرات متعددة منها رغبة  يتغير الفردي: رأس املال في املشروع  مراجعة-1

 إعادة استثمارها في املشروع أو نتيجةنتيجة زيادة األرباح املحققة و  أو تخفيضه  أو صاحب املشروع في زيادته 

 ىاملشروع، وعلسحوبات الشخصية لصاحب أو بسبب امل ،انخفاض رأس املال بسبب الخسائر التي تحققت

 املدقق عند تدقيق هذا البند مراعاة ما يلي:

 أنه يطابق الرقم الظاهر بقائمة املركز املالي في نهاية الفترة املال و  التأكد من صحة رصيد حساب رأس

 املالية السابقة.

  على املستندات املؤيدة لها  االطالعو فيض على رأس املال خالل الفترة تخ أو تتبع ما حدث من زيادة

 سالمة هذه املتغيرات.للتأكد من صحة و 

  اعتمادها من قبل صاحب حة املسحوبات و التأكد من صفحص حساب املسحوبات الشخصية و

 املشروع.

بأن  أكثر  أو تنشأ شركات األشخاص نتيجة عقد يلتزم به شخصان رأس املال في شركات األشخاص:  مراجعة-2

خسارة  أو يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل على أن يقتسم الشركاء كل ما ينتج من أعمال الشركة من ربح 

ن كو تختلف طبيعة الحصص املقدمة فقد تكون نقدية أو عينية تتمثل في مجموعة من األصول، أو قد تو 

ء طبيعة حصة كل شريك ومقدارها ايحدد العقد املكتوب بين الشركالحصة مساهمة الشريك بجهده وعمله و 

على مدقق الحسابات عند وبة عليها ونسبة األرباح الصافية املوزعة و كيفية سدادها ومقدار الفوائد املسحو 

 تدقيق رأس املال مراعاة ما يلي:

 على مقدار رأس املال املستثمر وعلى صحة كل شريك وطبيعة هذه  على عقد الشركة للتعرف االطالع

نصيب كل شريك الواجب احتسابها على هذه الحصص و مقدار الفوائد سدادها و  الحصص وكيفية

 من األرباح الصافية.

 التأكد من عدم تجاوز الحد األقص ى املنصوص عليه لنسب املقررة ملسحوبات كل شريك و التأكد من ا

 في العقد للمسحوبات.

ملال مع رأس ا الشركاء أو نسب الفائدة على املسحوبات أو الفائدة على بين مطابقة نسب التوزيع صافي الربح

 2 التأكد من مراعاة ذلك في حساب التوزيع.نصوص عقد الشركة و 

                                                           
 .303مرجع سبق ذكره، ص عبد الكريم على الرمحي، ،-1

  2 -خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات –الناحية العملية والعلمية، مرجع سبق ذكره، ص268
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يتكون رأس املال في شركات املساهمة من حصص متساوية يسمى  رأس املال في شركات املساهمة: مراجعة-3

ن قبل جميع شرائها مفي تلك األسهم و  االكتتابب تكون قيمة كل سهم منها ضئيلة ويمكن كل منها سهما في الغال

 فئات الشعب بهدف توزيع ملكية رأس املال على أكبر عدد ممكن من املساهمين.

 يلي:ما  على مدقق الحسابات عند تدقيق رأسمال شركة املساهمة مراعاةو 

 على قرارات الهيئة التأسيسية، إذا كانت عملية التدقيق لي و على عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخ االطالع

عرف على لتاالطالع على قرارات الهيئة العامة خالل حياة املشروع، ل أو تتم في السنة املالية األولى للشركة، 

 املال. نوع األسهم املكونة لرأسشروط عملية االكتتاب والتخصيص ومقدار رأس املال املصدر واملكتتب فيه و 

 التأكد من صحة إجراءات عملية تخصيص على القوائم االكتتاب وصور خطابات التخصيص و  االطالع

 األسهم.

 على محاضر جلسات مجلس اإلدارة بهدف التعرف سات الهيئة العامة غير العادية و االطالع على محاضر جل

 عنها.على القرارات التي صدرت 

 االحتياطات: تدقيق 3-3-2

ه تحقيق هدف تسعى إلي أو هو املبلغ الذي يخصم من صافي الربح ملقابلة غرض معين تعريف االحتياطي: -1

من هنا يعتبر االحتياطي توزيعا لألرباح على العكس من املخصص ألحكام قانون الشركات و تطبيقا  أو املؤسسة 

 الذي يعتبر عبئا على األرباح 

 راجعة لالحتياطي اإلجباري:م إجراءات-2

 باإلجراءات التالية:على املدقق القيام 

 من%25إلى  االحتياطيمن صافي األرباح حتى يصل هذا  %10القانوني بنسبة  االحتياطيالتأكد من حجز  -

 رأس املال 

في حالة حدوث زيادة أو نقص في رأس املال يجب التأكد من أن الشركة قد عالجت التغيرات التي تطرأ  -

 النظام الداخلي للشركة االحتياطي اإلجباري حسب بالقانونية و على 

 1.السابقةاإلجباري ما أخذ منه في السنة  االحتياطيالتأكد من أن الشركة قد أعادت إلى  -

 2 على املدقق القيام باإلجراءات التالية: :االختياري مراجعة االحتياطي  إجراءات-3

 التأكد من أن االحتياطي االختياري ال يتعدى النسبة القانونية من األرباح. -

أس املال ما عدا شركات التأمين واملصاريف من ر  %50التأكد من مجموع االحتياطات االختيارية ال يتعدى  -

 التي ال حدود له فيها.و 

 .التأكد من االحتياطي االختياري قد استخدم في إطار الهدف الذي وضع من اجله -

  

                                                           
 269-268خالد أمين عبد هللا، علم التدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلمية، مرجع سبق ذكره، ص-1
 .274ص املرجع،نفس  -2



 الفصل الثاني                             العالقة بين التدقيق املحاسبي وعملية اتخاذ القرارات

 

51 
 

 تدقيق األرباح املحتجزة: 3-3-3

األرباح التي يتقرر عدم توزيعها على الشركاء أو املساهمين تحقيق لعدة األرباح املحتجزة أو املرحلة من 

أهداف منها ثبات نسبة صافي الربح املوزع على الشركاء أو توزيع أرباح مرحلة من سنوات سابقة في سنوات 

لنظام ا حددة فيينخفض فيها رقم صافي الربح أو تدعيما للمركز املالي للمشروع، أو تنفيذ لسياسات إدارية م

تقوم إدارة ملشروع أو مجلس اإلدارة في شركات املساهمة بتحديد قيمة األرباح التي سيتم الداخلي ملشروع و 

الفترات املالية التالية و يتم املوافقة على ذلك من قبل الهيئة العامة للمساهمين في شركات  أو ترحيلها للفترة 

 لية عند تدقيق هذا البند:على مدقق الحسابات مراعاة النقاط التا، و املساهمة

 الظاهرة بقائمة املركز املالي للسنة السابقة.ملرحلة في نهاية العام السابق و  التأكد من رصيد األرباح -

طالع على قرارات مجلس اإلدارة ومعرفة أسباب حجز باال ، و التأكد من املبلغ املحتجز السنة الحالية -

 ع.اتفاق ذلك مع النظام الداخلي للمشرو األرباح و 

قيق، التدالظاهرة بقائمة املركز املالي للسنة الخاضعة لعملية كد من أن رصيد األرباح املرحلة و التأ -

األرباح التي تقرر احتجازها في السنة الخاضعة لعملية رحلة من العام السابق و مجموع األرباح امل يمثل

 1التدقيق.

 (. األجلوقصيرة : تدقيق حسابات الخصوم )تدقيق ديون الطويلة 3-4

 إلى:يمكن تقسيم الديون من حيث طول املدة 

 اآلجل:تدقيق ديون طويلة  3-4-1

 أفضل مثال علىاملشروع بتسديد خالل عدة أعوام و : وهي االلتزامات التي يقوم تعريف ديون طويلة اآلجل -1

القرض الذي يعتبر إسناد التي يعقدها املشروع مع البنوك ومؤسسات اإلقراض و ذلك القروض طويلة اآلجل 

 قرضا طويل اآلجل يتم الحصول عليه االكتتاب العام أو الخاص بإجراءات نص عليها القانون الشركات.

تراض طويل اآلجل في بعض الحاالت، كمصدر تمويل ع باالقيقوم املشرو مراجعة الديون طويلة اآلجل: -2

نوات، سفوائده خالل عدة يتم تسديد القرض و صول الثابتة، على أن خارجي لتمويل عملية التوسع أو شراء األ 

 تدقيق القروض طويلة اآلجل فيما يلي: وتتمثل إجراءات

 جهة  أو من اعتماد ذلك من شخص ، و التأكد من صحة اإلجراءات القانونية التي تمت عند عقد القرض

 مسؤولة.

  ئدة سعر الفاالقرض ومدته و ( على شروطه مثل: قمة )البنكاالطالع على العقد املوقع من الجهة املقرضة

 غير ذلك.وطريقة التسديد ومواعيدها و 

  في حالة وجود هذا الرهن أو الضمان ضمان معين لهذا القرض و عدم وجود رهن أو  أو التأكد من وجود

 على املدقق أن يتأكد من أن التقارير املرفقة بقائمة املركز املالي قد أشارت إلى ذلك بصراحة.

 2ها.املستندات املؤيدة لدفع فوائد تسديد أقساطه و الخاصة باستالم القرض و ق القيود تدقي 
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:مراجعة املستندات إجراءات-3  

  واستهالكيات.األحكام الخاصة بإصدار السندات االطالع على نظام الداخلي للشركة ملعرفة 

  اإلجراءات.الجمعية العمومية للمساهمين للتأكد من صحة طالع على محاضر جلسات اإلدارة و اال 

 بخصم إصدار أو  بعالوة إصدار سمية أو ر إذ قد تصدر السندات بقيمتها اإل التأكد من شروط اإلصدا، 

تعتبر عالوة اإلصدار إيراد رأسماليا يستخدم في أن يكون السداد بعالوة أو بخصم و كما قد ينص على 

قانوني أما خصم اإلصدار يرحل الباقي إلى حساب احتياطي استهالك مصروفات إصدار السندات و 

 فينبغي استهالكه إما على مدة قصيرة أو بمقدار انتفاع السنة املالية بالقرض.

 .1التأكد من استيفاء الشروط القانونية الواردة في القوانين املرعية 

 مراجعة ديون قصيرة اآلجل: 3-4-2

يتم و  ،التي تتغير كثيرا خالل العامو ارة عن حقوق الغير قصيرة األجل هي عبو تعريف الديون قصيرة اآلجل: -1

يتعهد بسدادها خالل فترة دها املشروع و تسديدها خالل العام أيضا ومن أمثلة هذه االلتزامات التي يعق

 .أشهرقصيرة قد تمتد لعدة 

: الذمم الدائنة أو الدائنون هم عبارة عن مجموعة من أرصدة الحسابات الشخصية الذمم الدائنة تدقيق-2

عد يتم تخصيص دفتر أستاذ مسايجة لعمليات الشراء على الحساب و تظهر في دفاتر املشروع غالبا نتالدائنة 

تتمثل إجراءات تدقيق لها حساب إجمالي بدفتر العام، و  لتحليل حسابات هذه املجموعة على أن يخصص

 الدائنين فيما يلي: 

  أو املوردين في نهاية على املدقق أن يطلب من اإلدارة تزويده بنسخ من كشوف تبين أرصدة الدائنين

 السنة

  مطابقة بيانات هذه الكشوف مع مجموع أرصدة املوردين بدفتر األستاذ املساعد دائنين والتحري عن

 أسباب االختالف.

 فتر األستاذ املساعد ومع الحساب مقارنة مجموع أرصدة هذه الكشوف، مجموع أرصدة املوردين بد

 اإلجمالي لها بدفتر األستاذ العام.

ع لصالح الغير مثل: الكمبياالت أوراق الدفع هي األوراق التجارية الصادرة عن املشرو  أوراق الدفع: تدقيق-3

 تتمثل إجراءات تدقيق هذا البند فيما يلي:املسحوب على املشروع من الغير و السندات األذنية و 

 تدقيق لرأسية و الدفع من حيث املجاميع األفقية و تدقيق القيود املحاسبية املسجلة بدفتر يومية أوراق ا

 ترحيل هذه القيود إلى الحسابات الشخصية للموردين بدفتر األستاذ املساعد للدائنين.

 حساباتها  يلها إلىترحركزية بدفتر اليومية املركزية و تدقيق مجاميع دفتر يومية أوراق الدفع مع القيود امل

 بدفتر األستاذ العام.
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  التأكد من صحة عمليات إصدار أوراق الدفع أو قبولها على أن تكون عمليات اإلصدار معتمدة من شخص

 1مسؤول.

: يقوم البنك أحيانا بتقديم تسهيالت بنكية لعمالئه بشروط معينة منها حسابات البنوك الدائنة تدقيق-4

 لكن بشروط أفضل تتمثلوتعتبر تلك العملية و  للشروط،طبقا ذلك ، و للعميل"سحب على كشوف" حساب 

 في حصوله على املبلغ الذي يؤديه في الوقت الذي يؤيده مما يؤدي لتحقيق الفوائد املستحقة عليه.

 تتشابه إجراءات تدقيق تلك الحسابات مع إجراءات تدقيق القروض حيث يقوم املدقق باإلجراءات التالية:و 

على الحد األعلى املسموح بسحبه والفوائد للتعرف  ،البنكعلى شروط االتفاق بين املشروع و  االطالع -

 شروط التسديد على أن يكون االتفاق معتمد من شخص مسؤول.املتفق عليها و 

لتحقيق ل وحسابيا،ارة بالحسابات البنكية الدائنة وتدقيق تلك الحسابات مستنديا طلب كشوف من اإلد -

 دفع الفوائد املستحقة في مواعيدها طبقا لشروط االتفاق.عمليات السحب والتسديد و من صحة 

 فيما إذا تم اإلشارة في تقرير مجلس، و بضمانات معينة أو االستفسار فيما إذ كانت هذه التسهيالت برهن  -

 اإلدارة عن امليزانية.

الحسابات في نهاية السنة بأرصدة تلك  ،ريق إدارة املشروعلحصول على مصادقة من تلك البنوك طا -

 االستفسارات أسباب أي اختالف.، ومطابقتها مع دفاتر املشروع و املالية

 2التأكد من صحة ظهور أرصدة تلك الحسابات في قائمة املركز املالي ضمن الخصوم قصيرة اآلجل. -

من ع و خصمها( ولكنها لم تدف )أيلى الفترة الحالية هي تلك املصروفات التي تعبر ع: و املصروفات املستحقة-5

 أهداف تدقيق املصروفات ما يلي:

 .التأكد من أن الفترة املالية قد حملت بنصيبها من هذه املصروفات 

 .التأكد من صحة تقييم هذه االلتزامات 

 تدقيق املصروفات املستحقة في اآلتي: وتلخص إجراءات

 طلب كشف تفصيلي بهذه املصروفات املستحقة الدفع. -

 هذه املستحقات مع املستندات املؤيدة لها للتأكد من صحة تقييمها.تدقيق  -

 جديتها.أ على هذه األرصدة و تتبع ما يطر اجعة قيود التسوية الخاصة بها، و القيام بمر  -

هي تلك اإليرادات التي يقبضها املشروع مقدما من و  املؤجلة(: أو املكتسبة  )غير اإليرادات املقبوضة مقدما -6

دما فيما مق املقبوضةتتمثل أهداف املراجعة اإليرادات و  الحالية(ألنها ال تخص الفترة الغير )غير مستحقة بعد 

 يلي:

 .التأكد من صحة رقم اإليرادات بالقوائم املالية 

 .التأكد من جدية هذه اإليرادات 

  املحاسبي.التأكد من التوجيه 
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 مقدما في اآلتي: املقبوضةتتلخص إجراءات مراجعة املصروفات و 

 سلفا. املقبوضةطلب كشف تفصيلي من إدارة املشروع بأرصدة هذه اإليرادات  -

 مراجعة قيود التسوية الخاصة بها. -

 تتبع ما يطرأ على هذه املقدمات في بداية الفترة املالية للتأكد من جدية أرصدتها. -

للتأكد من أن السنة املالية قد حملت بنصيبها الكامل و ملقدمات مع املستندات املؤيدة لها تدقيق هذه ا -

 من اإليرادات.

ن م تطاب املنشأةقدية التي يمثل هذا البند التأمينات النو (: )لوكالءمراجعة التأمينات املودعة من الغير -7

 ثابتا ما دام التعامل مستمرا مع الوكيل.يعتبر هذا التأمين إيداعها ضمانا للتعامل معهم، و  وكالئها

   .التأكد من مبلغ التأمينات حسابيا 

   .التأكد من جدية املبلغ مستنديا 

    التسوية.ل و الترحية التوجيه املحاسبي في اإلثبات و صحالتأكد من مبلغ الدقة الحسابية و 

 تتمثل إجراءات تدقيق التأمينات املودعة من الغير فيما يلي: و 

د مقارنتها مع رصيعد من املؤسسة بهذه التأمينات و بمراجعة البيانات الواردة في الكشف امل القيام -

 العام.حساب التأمينات املودعة من الغير في األستاذ 

 1 الخاصة بهذه التأمينات.من الوكالء و  الحصول على بياناتإتباع نظام املصادقات و  -
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 ترشيد القرارات. فيوالقرائن األدلة  إثباتدور التدقيق املحاسبي في  ملبحث الثاني:ا

ن أن يحصل عليه املدقق من أدلة وقرائن في التدقيق يعني كل ما يمك األدلة والقرائن إن اإلثبات

ثبات يعتبر دليل اإلية و يدعم رأيه الفني املحايد حول صحة البيانات املال أن همحاسبية وغيرها مما يستطيع ب

بر عدد كالدليل حيث يلجأ املدقق إلى جمع أأما القرائن فتستعمل لالستعاضة بها عن  ،بينه قاطعة بحد ذاتها

 ممكن من القرائن في الحاالت املستعصية.

 في التدقيق. وقرائن اإلثباتاملطلب األول: ماهية أدلة 

 صل عليه املدقق من أدلة وقرائنفي التدقيق يعني كل ما يمكن أن يح األدلة والقرائن إن اإلثبات

بالغة نظرا ألهمية الحايد حول صحة البيانات املالية و يدعم رأيه الفني امل محاسبية وغيرها مما يستطيع به أن

 ألدلة اإلثبات ارتأينا أن نتناولها في الفروع التالية:

 .أدلة إثبات : تعريف1-1

 التالي:  والقرائن التعريف من أهم التعريف الواردة عن أدلة

 البيانات التي:عن مجموعة من املعلومات و  وهي عبارة

 التحقق منهاتسهل  -

 متعلقة بعمليات معينة تحت الفحص. -

 لها تأثير على تكوين رأي فني محايد حول القوائم املالية. -

للوصول إلى حكم معين عن موضوع متنازع عليه فهي تقدم البرهان وبالتالي وتتمثل كل ما يعتمد عليه الفرد   

املساهمة في تكوين االعتقاد السليم وإصدار الحكم املطلوب القائم على أسباب موضوعية بعكس األحكام التي 

 تعتمد على ميول ونزاعات وآمال وعادات وتنبؤات ومن يتخذ القرار وكأنها عناصر شخصية تختلف من شخص

 1إلى آخر. 

 2ومنه فإن أدلة اإلثبات هي البيانات املحاسبية التي تمثل أدلة اإلثبات املعلومات الواردة في التقارير املحاسبية.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 االسكندرية، الجامعية، الدار الحسابات، ملراجعة والعملية العلمية األسس سليمان، مصطفى محمد.د الصبان، سمين محمد-1

 .166-165ص2005

 168.، ص2006الشيشيني، أساسيات املراجعة، مدخل معاصر، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، مصر حاتم-2 
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 خصائص أدلة اإلثبات في التدقيق. 1-2

 حددت نشرة معايير املراجعة خصائص أدلة اإلثبات حيث يجب أن تتصف بما يلي:

 الكفاية. -

 الصالحية -

 : كفاية دليل اإلثبات -أوال

 ،املقصود بكفاية دليل اإلثبات هو أن تكون كمية األدلة املعقولة متاحة لتدعيم وتأكيد رأي املراجع

ن العينة يجب أن تكون كبيرة بدرجة كبيرة فإ وجمع األدلة ات تستخدم غالبا لتحديدحيث أن أساليب العين

 املراجع.تكفي لتقديم أساس معقول لتكوين رأي 

 

 : صالحية أدلة اإلثبات -ثانيا

 دلةأمالئم واملقصود بالفعالية أن تكون ثبات يجب أن يكون الدليل فعال و حتى تتحقق صالحية دليل اإل    

 تتكون:التي قد تنتاج رأي منطقي و موثوق فيها يمكن االعتماد عليها في االس

  يلمسها املراجع مثل مالحظة املراجع ملخزون تؤكد اصر الطبيعية القابلة للمالحظة والتي يراها و من العن

 وجودها.

   ا الدائنين حيث يمكن إنشائهو  املدينيندفات املرتبطة بحسابات املصا مثل:ويمكن إنشاء أدلة اإلثبات

 بمعرفة املراجع.

   فوية شيمكن تحديد دليل اإلثبات منطقيا )تحديد االستنتاجات املرتبطة بصدق ما يقدمه العميل من أدلة

أو لفظية أو أحكام املتعلقة بجودة أنظمة الرقابة الداخلية( أو رياضيا )عن طريق إعادة إجراء العمليات 

 ،الحسابية للقوائم املالية ( واملقصود باملالئمة أن تكون أدلة اإلثبات ذات عالقة  وثيقة بأهداف املراجعة

من استخدام املصادقات أما إذا كان الهدف هو فإذا كان الهدف هو التحقق من حسابات املدينين فإنه ال 

التحقق من التقويم املناسب الحسابات املدينين فإن استخدام أسلوب الجميع الحسابي وتحليل كل حساب 

 1يعتبر دليل أكثر مالئمة لتحقيق ذلك األهداف.

   ياس قابل للق ي من التحيز خاللتحقيق صالحيته أن يكون موضوعي و ومن ناحية أخرى يتعين على الدليل

 الوصول إلى نفسو أكثر محايدين على فحص الدليل و تفسير هذه الناحية إلى إمكانية طرفين أالكمي و 

 النتيجة.

  ائج ر الشخص ي تقدير نتومن هنا يمكن القول بأن موضوعية الدليل الكبيرة تؤدي إلى تحقيق حدوث التحذي

هرة عدم التأكد املحيطة بما وصل إليه املراجع من الحكم عليها األمر الذي يؤدي إلى تحقيق ظااملراجعة و 

 2رأي.
                                                           

 2001، سنةناشر القاهرة، مصر، دون واملحاسبين القانونيينالسيد احمد لطفي، أساليب املراجعة ملراقبي الحسابات  أمين-1

 .78ص
 .79 املرجع،نفس  -2
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 : أنواع أدلة اإلثبات.1-3

 توجد أنواع عدة ألدلة اإلثبات هي:        

صحة تقييمها وفقا املؤسسة للموجودات بكل أنواعها و : يجب على مراجع إثبات ملكية الفعلي الوجود-أوال

 للطرق املعمول بها.

 تنقسم إلى ثالثة مجموعات هي على النحو التالي: :للعملياتاملختلفة املؤيدة  املستندات-ثانيا

 و أمستعملة داخلها كالفواتير املتعلقة بالشراء ادها من طرف جهات خارج املؤسسة و مستندات ثم إعد -

 الكشوف البنكية مثال.

ائية والتصاريح الجبتندات تم إعدادها داخل املؤسسة ومستعملة خارجها كفواتير البيع والشيكات مس -

 إلى غير ذلك.وشبه الجبائية و 

كما هو الحال  ،في حاالت عدم توفر أصول املستنداتأن يكون املستند أصال وليس نسخة أو صورة و -

حة البيانات صفيجب على املراجع التأكد من  ،بالنسبة لفواتير املبيعات إذ أن أصولها ترسل إلى الزبائن

 باستخدام كافة الوسائل املتاحة.الصور الواردة في النسخ و 

م ؤسسة وتض: تتسنى هذه اإلقرارات املكتوبة من أطراف خارجة عن املاإلقرارات املعدة خارج املؤسسة-ثالثا

 البنوك.شهادات من املوردين والعمالء و 

ة لوارد: تستعمل اإلقرارات املعدة داخل املؤسسة كدليل للمعلومات ااملعدة داخل املؤسسة اإلقرارات-رابعا

 في القوائم املالية الختامية كإعداد التقرير 

سالمة نظام الرقابة الداخلية داخل املؤسسة يعتبر دليال إن قوة و  :الداخليةنظام سليم للرقابة  وجود-خامسا

 .مصداقية املعلومات املحاسبية املتواجدة في القوائم املالية الختامية سالمة و  ماديا على

إن املعالجة املحاسبية للبيانات تمر عبر مراحل عدة تستغرق  األرصدة من الناحية الحسابية: صحة-سادسا

لوقت ليص اتقمما يسمح بتفادي حدوث األخطاء و  وقت كبير خاصة في ظل املؤسسات ذات العمليات الكثيرة،

 1املستغرق في املعالجة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
صديقي، املراجعة وتدقيق الحسابات اإلطار النظري واملمارسة التطبيقية، ديوان املطبوعات الجامعية، طواهر محمد التهامي، مسعود -1

 .135-132، ص2006بن عكنون الجزائر، الطبعة الثانية، الطبعة الثالثة، 
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مقارنتها و التدقيق عليها في  ووسائل الحصول  اإلثبات قرائناملطلب الثاني: العوامل املؤثرة في كمية أدلة 

 .واألدلة العلميةاإلثبات القانونية  بأدلة

يق عليها في تدق ووسائل الحصول  وقرائن اإلثباتسوف نوضح في هذا املطلب العوامل املؤثرة في كمية أدلة 

سائل الحصول : و والفرع الثاني وقرائن اإلثباتستتم على النحو التالي: الفرع األول العوامل املؤثرة في كمية أدلة و 

قانونية واألدلة اإلثبات ال ومقارنتها باألدلةأما الفرع الثلث أدلة اإلثبات في التدقيق  على األدلة اإلثبات في تدقيق

 العلمية.

 العوامل املؤثرة في كمية أدلة قرائن. :2-1

و مضطر هير رأيه الذي يضمنه في التقرير و قرائن اإلثبات لتبر على املدقق أن يقوم بجمع أكبر ممكن من أدلة و 

 القرائن تقوده في ذلك عوامل أهمها:ثار أو اإلقالل من كمية األدلة و إلى اإلك

 م من عملية الفحص التي تقو  ي يسعى إليها املدقققيق األهداف التمدى شمول القرينة أو كفايتها لتح

 :comprehensivenessبها 

كن أما إذا لم ي ،هنا يكتفي به املدققيق كافة أهداف عملية فحص معينة، و فقد يكون دليل واحد كافيا لتحق

 أخرى.كافيا فعليه أن يسعى للحصول على قرنية 

 التدقيق( الفحص )و الدليل لطبيعة العنصر محل مدى مالئمة قرينة أRelevancy: 

ن الفعلي يصلح للتحقق متي يقوم املدقق بفحصها فالوجود و القرائن باختالف العناصر التختلف األدلة و 

رصدة للغير أو عليهم كالعمالء والبنوك األصول امللموسة، أما اإلقرارات الخارجية فتصلح التأكد من بعض األ 

 ما شابه.األخرى و 

  بفحصهاألهمية النسبية للعنصر الذي يقوم املدقق Materiality: 

 يتمثل هذا العنصر فيما يلي:

املقصود بأهمية العنصر النسبية قيمة ذلك العنصر باملقارنة مع قيمة العناصر األخرى املحتواة في القوائم 

 .املالية و ليس كبر أو صغر قيمة العنصر بصورة مطلقة

  درجة الخطر التي يتعرض لها العنصر موضوع الفحصRisk: 

كلما كان على املدقق أن يجمع  ،التالعبعنصر موضوع التدقيق لالختالسات و فكلما زادت احتماالت تعرض ال

 القرائن.ة و أكبر كمية ممكنة من األدل

  كلفة الحصول على الدليل أو القرينةCost: 

 تتمثل كلفة الحصول على الدليل بما يلي: 

بين املنفعة املستوفاة من جهة وعامل التكلفة جهدا وعامل  التناسب هنا عكس ي ألن على املدقق أن يوازن دوماو 

  1جهة أخرى. وصال من جهدا التكلفة

 

                                                           
 .246، ص2012األردن، ، الطبعة األولى، عمان،والتوزيعالبنوك، دار الوائل للنشر  والرقابة فيخالد أمين عبد هللا، التدقيق -1
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  درجة كفاية أنظمة الرقابة الداخليةI.C.Degree Of Effectiveness: 

 الداخلية بما يلي:تكمن أنظمة الرقابة 

من هنا جاء تحديد نطاق عتبر دليال على انتظام الدفاتر والسجالت و تمر هنا أن وجود نظام الرقابة سليم ي

 1.ةعملية االختيارات اعتمادا على درجة متانة الرقابة الداخلية املستعمل

 2: وسائل الحصول على أدلة اإلثبات في التدقيق.2-2

وضعية قدمة للتعبير املعلومات املحاسبية امللة اإلثبات بغية التأكد من صحة و أديعمل املدقق للحصول على 

من بين وسائل الحصول على أدلة اإلثبات من خالل النقاط الحقيقية للمؤسسة ومالئمتها التخاذ القرارات و 

 التالية:

د على أدلة إثبات فإجراء الجر مكن من الحصول رد الفعلي أحد أهم الوسائل التي تيعتبر الج :الفعليالجرد -أوال

ما نص عليه لقة بالجرد الفعلي لالستثمارات و املتع 17وفقا ملا ينص عليه املخط  الوطني املحاسبي في مادته 

يمكن من إعطاء  ،املتعلق بالجرد الفعلي ملوجودات املؤسسةو  1982جانفي  27املؤرخ في  19قم األمر الرئاس ي ر 

ذاك من خالل النتائج النهائية لعملية الجرد في جدول ممض ي لالستثمارات و على الوجود الفعلي دليل مادي 

 عليه من األطراف القائمة بالعملية.

يقوم املدقق وفق هذه الوسيلة بالتحقق من صحة العمليات املحاسبية التي يقوم  الحسابية:املراجعة -ثانيا

ي في زن حقيقالتأكد من أن التواو الدفاتر و ي تحتويها املستندات املحاسبية والكشوف أبها املحاسب او الت

 بغية توضيح املبلغ خارج الرسم واملبلغ ليس صوريا كالعملية الحسابية على الفاتورةالعمليات الحسابية و 

 مقابلة ذلك بالتدقيق املالي الذي يحدث نتيجة عملية البيع أو الشراء مثال.اإلجمالي و 

املراجعة املستندية وسيلة للحصول على أدلة اإلثبات من خالل اعتماد : تعتبر املراجعة املستندية-ثالثا

تها ملستندات بغية التأكد من صحلذلك يقوم املدقق بفحص ا ،التسجيل املحاسبي للعمليات على املستندات

يملك  محاسبي لكل عملية تسجيل أنالتحقق من و تطابقها مع الشروط الشكلية املوضوعية الواجب توافرها و 

 إخفاءه الصيغة الشمولية للمعلومات أو لم يتم استبعاده د يعتمد عليه وأن كل مستند قد تم تسجيله و مستن

 املحاسبية املقدمة ملستعمليها.

إذ يقوم  ،: هي وسيلة يلجأ إليها املدقق بغية الحصول على نتائج معينة في وقت قياس ياملراجعة القياسية-رابعا

بعنصر آخر كأن يقيس الرسم على القيمة املضافة الناتج عن املبيعات برقم املدقق في هذا اإلطار بقياس عنصر 

 أن يقيس عنصر معين بنفسجتماعي بالكتلة األجرية للعمال و األعمال املحقق أو أن يقيس اقتطاع الضمان اال 

 العنصر خالل عدة سنوات كان يقيس ربحية املؤسسة خالل الخمس سنوات األخيرة مثال.

الدائنين بصحة الرصيد أو عدم ن و يني: هي عبارة عن اعترافات وشهادات من طرف املداملصادقات-خامسا

أن يكون الرد موجه إليه صحته إذ يتم إعدادها من طرف املؤسسات موضوع التدقيق يطلب من املدقق على 

 تأخذ هذه املصادقات األشكال التالية: مباشرة و 

                                                           
 .247-246بق، صاسخالد أمين عبد هللا، التدقيق والرقابة في البنوك، مرجع . 1

136ص، مرجع سبق ذكره وتدقيق الحساباتاملراجعة  صديقي،طواهري محمد تهامي، مسعود  - 2  
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 آخر التقرير على صحة أو خطأ الرصيد  في هذه الحالة يطلب من طرف: ومصادقات إيجابية

 ضح في املصادقة.و امل

  خطأ الرصيد املبين في في هذه الحالة يطلب من الطرف اآلخر التقرير على و سلبية:مصادقات

 عدم التقرير في حالة صحته.املصادقة و 

 يطلب من الطرف اآلخر يتم إعداد املصادقة بدون رصيد و  في هذه الحالة: ومصادقات بيضاء

 التقرير عن الرصيد التواجد في دفاتره.

ت صحة املعلومات املتحصل عليها : تستعمل هذه الوسيلة في الحصول على أدلة إلثبااالستفسارات-سادسا

 للمؤسسة.التأكد من مدى العمل يمكن االستفسار شفويا أو تحريريا كحاالت تقييم الرقابة الداخلية و 

: تستعمل هذه الوسيلة في الحصول على أدلة تثبت صحة ما تم تسجيله محاسبيا من عمليات املقاربات-سابعا

إذ يقوم املدقق مثال بمطابقة التسجيالت املحاسبية املتعلقة بيومية البنك في املؤسسة بما تم فعال على مستوى 

 البنك من خالل الكشوف املرسلة من قبله 

من وقته في التدقيق الحاالت والبنود ذات األهمية والتي يشك في وجود  ير يعطي املدقق الكث :املقارنات-ثامنا

إحدى الطرق التي يستخدمها املدقق في تحديد هذه الحاالت أو البنود هي املقارنة، أخطاء وتالعب بها و 

جود و  العالقة غير املنتظمة بين نسب معينة قد تشير إلىألخرى و  فاالنحرافات غير العادة في بند معينة من سنة

 التزوير. أو خلل بالنظام املحاسبي أو التالعب 

 حظة كوسيلة مهمة لتجميع األدلة والبراهين: يعتمد املدققون طيلة عملية التدقيق على املال املالحظات-تاسعا

كد من بالتأ خالل عملية املالحظة هذه يقوم املدققروعها و فتبع سير العمل في إدارة الشركة و توذلك بمالحة و 

 1املالي يسير طبقا للخطة للمرسومة.مل املحاسبي و أن الع

 .واألدلة العلميةثبات القانونية اإل ومقارنتها ألدلةأدلة اإلثبات في التدقيق  :2-3

ي عن تلك الت يستخدم املدقق أدلة مختلفةو يقوم املدقق بجمع أدلة اإلثبات للتواصل إلى االستنتاجات 

كن في لاستخدامها أيضا على نحو مختلف و  القضايا القانونية، كما يتمأدلة اإلثبات في يستخدمها العلماء و 

ائص الخص التالي يوضح الجدول اإلثبات للتواصل إلى استنتاجات و هذه الحاالت الثالث يتم استخدام أدلة 

التدقيق املدقق للقوائم املحامي الذي يدافع عن لص متهم و الرئيسية لألدلة من منظور العالم الذي يجري 

 2أسس للمقارنة الحظ التشابه واالختالف في املهن الثالث. 6ويوجد املالية 

  

                                                           
 140-136، مرجع سبق ذكره، ص –مسعود صديقي املراجعة وتدقيق الحسابات  ،طواهري محمود التهامي . 1
 .239-238ص بدون سنةالسعودية مدخل متكامل، دار املريخ للنشر، اململكة العربية  –. محمد عبد القادر الديسطي، املراجعة 2
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خصائص أدلة اإلثبات في التجارب العلمية، القضايا القانونية و تدقيق القوائم  (:II-01)الجدول رقم

 املالية.

 تدقيق القوائم املالية
قضية قانونية تتعلق 

 بلص متهم
علمية الختبار الدواءتجربة   س املقارنةاأس 

 املالية.تحديد مدى عدالة القوائم 
تحديد هل املتهم بريء أو 

 متهم.
 استخدام أدلة اإلثبات  الدواء.تحديد أثر استخدام 

األنواع املختلفة من أدلة اإلثبات 

 في التدقيق.

األطراف و شهادة الشهود 

 العالقة.ذات 
 نتائج التجارب املتكررة.

طبيعة أدلة اإلثبات 

 املستخدمة 

 العالم.  القاض ي.و هيئة املحلفين  املدقق.
الذين  األشخاصأو الشخص 

 يقومون بأدلة اإلثبات

 التأكد.مستوى عال من 

تتطلب أن يتم اإلدانة في 

إطار قدر مناسب من 

 الشك.

تتنوع من عدم التأكد إلى 

 من التأكد قتراباال

مدى التأكد من االستنتاجات 

 عن أدلة اإلثبات 

إصدار أحد الصور البديلة من 

 تقرير التدقيق.

تحديد الطرف البريء أو 

 الطرف املذنب.

التوصية أو عدم التوصية 

 باستخدام الدواء.
 طبيعة االستنتاجات 

اتخاذ مستخدمي القوائم لقرارات 

 غير صحيحة.
 ربة متهم أو إدانة بريء.بت

املجتمع لدواء غير  استخدام

 فعال أو ضار.

عواقب التوصل إلى 

استنتاجات خاطئة من أدلة 

 اإلثبات 

 

 .239 صبدون سنة ،السعودية، مدخل متكامل، دار املريخ للنشر، اململكة العربية  –عبد القادر الديسطي، املراجعة  محمد املصدر:
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 .بها في التدقيق والقرارات الخاصة تجميعهاوصعوبات  القرائناملطلب الثالث: حجية األدلة و 

تي يواجهها املدقق عند الصعوبات الاملطلب إلى توضيح حجية األدلة والقرائن و  سوف نخصص هذا

صعوبات تجميع األدلة والقرائن  الثاني: الفرعيلي: الفرع األول: حجية األدلة وقرائن و املتضمنة ما تجميعها و 

 صة باألدلة اإلثبات في التدقيق.الفرع الثالث: القرارات الخاو 

 1 .والقرائن: حجية األدلة  3-1

فاضلة بينهما إلى تقدير املدقق املعود أمر تقدير مدى حجة القرائن واألدلة ودرجة االعتماد عليها و ي       

االعتماد  درجةاألدلة تتفاوت من حيث حجيتها و  وبما أن ،مهارته في مهنتهوحكمة الشخص ي املبني على خبرته و 

 عليها كان البد من وضع أسس معنية مبنية على االعتبارات التالية للمفاضلة بين األدلة:

 : Suitasilityلحصول على القرينة أو دليل اإلثبات أو األسلوب الفني الذي يتبع ل الوسيلة صالحية-أوال

فالوجود الفعلي يستلزم الجرد إن لكل دليل من أدلة إثبات وسيلة فنية مناسبة لجهة في الحصول عليه     

قواعده التي إذا لم تراعى، فقد ، ولكل أسلوب أحكامه و املصادقات. إلخارجية تستوجب اإلقرارات الخ، و الفعلي

 قوته.ل الذي يحصل عليه املدقق حجيته و الدلي

اعتمادا من و  اة من مصادر الخارجية أكثر شقةسبق أن بينا أن القرائن املشتق :Sourceمصدر القرينة ثانيا/ 

 التزوير.لتواطؤ والغش و غيرها لصعوبة ا

ي حجتها ذاتية، فالقرائن اإليجابية أقوى فهناك نوعان من القرائن إيجابية و  :Natureطبيعة القرائن ثالثا/ 

 ،ن األمثلة عليها الوجود الفعليم، و االستنباطألنها ال تتحمل لتأويل وال تعتمد على التفسير الشخص ي و 

اد ي تلك التي ترتكز على االجتهأما القرائن الذاتية فه ،املستندات القانونية الصحيحةمن الغير و  اإلقراراتو 

 التفسير الشخص ي من قبل املدقق.و 

القاعدة العامة هنا أن القرائن التي يحصل عليها املدقق و : Methodologyكيفية الحصول على القرينة رابعا/ 

درجة االعتماد عليها من تلك التي يحصل جتها و من ينوب عنه كاملساعدين تكون أقوى في ح بواسطةبنفسه أو 

 الغير.عليها من 

فكلما كان  :Relationshipمدى ارتباط القرينة أو الدليل بالعنصر أو العملية محل الفحص خامسا/ 

 درجة االعتماد أكبر كذلك.االرتباط قوي ووثيقا كلما كانت الحجية و 

هام جدا حتى تؤدي القرينة إن عنصر الوقت  :Timetinessالتوقيت املناسب للحصول على القرينة سادسا/ 

الوقت  قوة حجتها تلك ألند عليها إال أنها تفقد داللتها و درجة االعتماغايتها، قد تكون القرينة قوية في حجتها و 

 الذي حصل فيه املدقق عليها ال يتناسب مع تاريخ الفحص.

                                                           

  1.-  خالد أمين عبد هللا، التدقيق ورقابة الداخلية في البنوك، مرجع سبق ذكره، ص250-247
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فكلما توافرت  :Reliabilityاملعرفة في املصادر الخارجية التي تتلقى منها القرائن وافر الثقة و مدى تسابعا/ 

 زادت حجية تلك اإلقرارات. اإلقرارات كلماجية التي حصل منها على ثقة املدقق باملصادر الخار 

مقومات األساسية إن من  :Auditions behaviorالقرائن وك املدقق نفسه في جمعه لألدلة و سلثامنا/ 

 بعده عن جميع املؤثرات في جميع املراحل.الل املدقق وحياده التام و لعملية التدقيق استق

 Obstaclesالقرائن : صعوبات تجميع األدلة و 3-2

القرائن التي يركن عوبات الحجة أثناء جمعه لألدلة و رب عن البال أن املدقق يواجه صيغ أال ويجب 

 يلي: الصعوبات ما بين هذهمن عند إبداء رأيه الفني املحايد و  إليها

  عدم صحة الكفاءة النظم املحاسبية املستعملة لدى بعض الفروع مما يقوده إلى بذل الكثير من الجهد

 والوقت.

  العمليات.االضطرار إلى استعمال العينات اإلحصائية بسبب كبر عدد 

  املوظفين ألنهم قد ينظرون لعملية التدقيق بأكملها نظرة خاطئة.املراجعة بعدم التعاون من قبل 

 خطاء كثرة األ سبب ضعف نظام الرقابة الداخلية و االضطرار إلى استمرار في تصعيد نسبة االختبارات ب

 بالسجالت.

 ها مع تكلفةقد يجد املدقق الخارجي نفسه في موقف حرج بسبب عدم تناسب األتعاب التي يتقاضا 

 1 القرائن.األدلة و  الحصول على

 2: القرارات الخاصة بأدلة اإلثبات في التدقيق.3-3

املالئمين  الحجمعملية التدقيق في تحديد النوع و  يمثل القرار الرئيس ي الذي يجب على املدقق اتخاذه في كل

أمرا هاما في ضوء  ذلك تقديريعد التي يجب جمعها للتحقق من مدى عدالة القوائم املالية كوحدة، و  من األدلة

يمكن تقسيم قرار املدقق بشأن األدلة اإلثبات التي سيتم جمعها و  املتاحة.تيار وتقييم األدلة اعتبارات تكلفة اخ

 التالية:إلى القرارات الفرعية 

  استخدامه.ما هو إجراء التدقيق الذي سيتم 

  معين؟ما هو حجم العينة الذي يجب اختياره عند تطبيق إجراء 

  العناصر الذي سيتم اختيارها من املجتمع؟ما هي 

 متى سيتم تنفيذ اإلجراء؟ 

  التدقيق.برنامج 

                                                           
 .250-247ذكره، صفي البنوك، مرجع سبق  ورقابة الداخليةالتدقيق  هللا،أمين عبد  خالد .1

  2خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات – الناحية النظرية والعملية، مرجع سبق ذكره، ص132-131.
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إجراء التدقيق في تعليمات محددة تتعلق بجمع أحد أنواع أدلة اإلثبات في التدقيق  : يمثلالتدقيق إجراءات-أوال

ات املخزون، مقارنة الشيكمثال األدلة املتعلقة بجرد ليها في وقت معين خالل التدقيق و التي يجب الحصول ع

امللغاة مع النقدية املسددة، قيود اليومية، تفاصيل مستند الشحن، كل ذلك يتم التوصل إليه من خالل 

 استخدام إجراءات التدقيق.

عند تصميم إجراءات التدقيق، أن يتم تحديدها وصياغتها بشكل محدد وعلى نحو كاف  عليه ومن املتعارف

على سبيل املثال تمثل الصياغة التالية إجراءات التدقيق كتعليمات خالل التدقيق، و  استخدامهاحتى يمكن 

 النقدية:الخاص بالتحقق من املدفوعات 

 تاريخ الشيكاتالشخص الذي سدد له النقدية وقيمة و  اسمل إلى يومية املدفوعات النقدية ومقارنة التوص

 امللغاة مع يومية املدفوعات النقدية.

ن حد مبمجرد اختيار إجراء التدقيق من املمكن استخدام عينة يتراوح حجمها من عنصر وا :عينةالحجم -ثانيا

النقدية، استمرار  شيك مسجلة في يومية املدفوعات 6000بافتراض وجود . و لالختباراملجتمع أو املجتمع كله 

يومية املدفوعات النقدية نة مع شيك للمقار  200يمكن للمدقق اختيار عينة يبلغ حجمها  السابق،املثال 

 ها عند تطبيق كل إجراء للتدقيقيجب أن يتخذ املدقق قرارا بشأن تحديد عدد العناصر التي سيتم اختبار و 

 تختلف أحجام العينة من عملية التدقيق األخرى لإلجراء الواحد.و 

 بعد من االنتهاء من التدقيق إال ال يتم و  السنة،ية عادة فترة زمنية هي : تغطى تدقيق القوائم املالالتوقيت-ثالثا

من  بالتالي يمكن أن يتنوع توقيت إجراءات التدقيقاريخ اإلصدار القوائم املالية، و األسابيع أو الشهور التي تلي ت

رة تم تدقيق القوائم املالية في غضون فتعادة ما يرغب العميل أن ي، و هاءهابعد انت بداية الفترة املحاسبية إلى ما

 إلى ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة املحاسبية. تمتد من شهر 

: يطلق على التعليمات التفصيلية إلجمالي األدلة اإلثبات التي سيتم تجميعها لجانب ما في برنامج التدقيق-رابعا

، يق على قائمة بإجراءات التدقيقيحتوي دائما برنامج التدقو  التدقيق،التدقيق ككل إسم برنامج  أو التدقيق 

كون جد برنامج لكل ميشمل دائما أحجام العينات، العناصر التي سيتم اختيارها وتوقيت االختبارات، وعادة يو و 

 1هكذا.تالي لتدقيق املدنيين املبيعات و باليتم تدقيقه و 

 

 

 

 

                                                           
 .133-132، مرجع سبق ذكره، صوالعمليةالناحية النظرية  –خالد أمين عبد هللا، علم تدقيق الحسابات  .1
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  الفصل الثاني: خالصة

تدقيق الحسابات هو عملية مهمة ورئيسية لتجميع األدلة  من خالل ما تقدم في هذا العمل نجد أن

ظل املعايير  فيهذا وائم املالية تتميز باملصداقية واملوضوعية و هو ركيزة األساسية التي تجعل من القوالقرائن و 

 لكذراءات املراجعة الخاصة بكل بند و حتى يصل املدقق إلى هذه النتيجة يتبع مجموعة من إجاملتعارف عليها، و 

قاية الداخلية على بعض إتباع هذه اإلجراءات مع إحكام الر من أجل تحقيق أهداف مسطرة مسبقا من إجراء 

كذلك و  ،تالعبات متعاملين مع املؤسسةا من أي سوء استغالل أو اختالس و البنود، من أجل الحفاظ عليه

 ترشيدها.ذ القرارات و ها حتى تمكن من اتخانفقاتنتائج التحقيق من أصول املؤسسة وخصومها و إعالن 
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 فصل الثالث: تمهيد

إن التطور الكبير الذي شهدته املؤسسة عبر الزمن وكذا التطور في مجال العالقات االقتصادية وتوسيع           

نطاق املبادالت التجارية وتشابكها جعل املؤسسة تتعامل مع عدة أطراف مختلفة وهيئات لها مصالح بشكل 

راء دة داخل هيكلها التنظيمي واالستعانة بالخبمباشر أو غير مباشر في املؤسسة مما أوجب عليها تبني وظيفة جدي

 تسمح لها بإبالغ كل هؤالء املتعاملين بكل التطورات داخل املؤسسة ونشاطاتها.

ولكي تقوم بهذه املهمة، على أكمل وجه وجب أن تتمتع هذه الوظيفة بالكفاءة املهنية والعلمية وأن تتصف 

ن ههمه  امأمر، وعلى هذا امأسا  نشتت عملية التدقي  الحياد واملوضوعية في إيصال مختلف التقارير مل

 املؤسسة.ساعدة مل

دى سر أكثر إلحالدراسة التطبيقية التي توضح بل وتف والتطرق إلى التعرفهذا الفصل سنحاول من خالل 

على فرعها  ث  التعرفو  «Algérie Groupe Mécanique» املؤسسات املجمع الجزائر للميكانيك

كما ركزنا  الهيكل التنظيمي للوحدة ث  التعرف على مهام مختلف هياكل الوحدة. بإعطاء ،ORSIM()أورسي 

 على طبيعة سير عملية التدقي  في املؤسسة.
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 Orsim اورسيم: تقديم شامل لوحدة املبحث األول 

وتنقس  إلى أربعة فروع من أهمها  الجزائر،وطنية من أكبر املؤسسات اإلنتاجية في  مؤسسة BCRإن مؤسسة 

في صناعة دراستنا  الفرع محل، بحيث يتخصص هذا محل الذي ترتكز عليه دراستنا أورسي  وهو فرع 

 اللوالب والبراغي والتحك  في مبيعاته .

 

  وفروعها BCRاملطلب األول: ملحة تاريخية عن املؤسسة األم 

 BCR مؤسسةنشأة  1-1

 إذ تلعب الجزائر  في اإلنتاجيةكبر املؤسسات أ والصنابير والسكاكين من إلنتاج اللوالبتعتبر املؤسسة الوطنية 

 . لقد انبثقت هذه املؤسسة عنالتبعية االقتصادية والقضاء علىاالقتصاد الوطني  رفع مستوى دورا هاما في 

 " التي SONAKOMالتقسي  الهيكلي من الشركة الوطنية للصناعات امليكانيكية "
 
موجب املرسوم بت نشتا

رق   املرسومؤسسة بمقتى   امل وامأجهزة وعنها انبثقتلآلالت  لتغطية الحاجات الوطنية 1967املؤرخ في أوت 

املؤسسة ت أصبح 1991وزارة الصناعة الثقيلة وفي مار   الصادر عن 1983 جانفي 01املؤرخ في  83-08

 ديرية العامةمقسمة على التراب الوطني إضافة إلى امل "ووحدة تجاريةوحدة لإلنتاج من أربع وحدات " تتكون 

 :هي وهذه الوحداتومقرها بسطيف 

 

  وحدة إنتاجB V A    والصنابير للوالب والبراغي  

                   *U C A  بسطيف-وحدة لتسوي  املنتجات توجد هذه الوحدة بعين الكبيرة - 

  وحدة إنتاجB V C والبراغي للوالب  

                     *U C C تيبازة-الوحدة بالشراقة  هذه وحدة لتسوي  املنتجات توجد -               

  وحدة إنتاجU C B للسكاكين 

                  *C C B بومردا -منايل تجارية تتموقع الوحدة ببرج  وحدة - 

  وحدة إنتاجB V O والبراغي للوالب  

                  * U C O غليزان - رهيو   يواددائرة لتسوي  املنتجات توجد هذه الوحدة ب وحدة -  

 

 

 

 



 

 Orsimالفصل الثالث                                              دراسة ميدانية بمؤسسة اورسيم

68 

 

 

 250ليصل إلى  1992مليون دينار جزائري وتطور سنة  100يقدر ب: 1990لقد كان رأسمال الشركة سنة 

مليون دينار جزائري نتيجة لعملية إعادة تقيي   700أصبح ب مليار  1995مليون دينار جزائري وفي سنة 

وذلك بسبب ض  اإلحتياطات مليون دينار جزائري  950أصبح يقدر ب: مليار و 1998اإلسثتمارات وخالل عام 

 إلى رأ  املال.

 

الوطنية. والتي أدت إلى حل العديد من  وشهدتها السوق عرفتها بالرغ  من االختالفات االقتصادية التي 

من إثبات نفسها في  BCR، وتمكنت شركة بسبب انخفاض قيمة الدينار والشركات العموميةاملؤسسات 

، وذلك من خالل تجديد معظ  تجهيزات اإلنتاج بغرض رفع ا االقتصادية وتحدت امأزمةالوطني االقتصاد 

في مجال  االستثمار للعمال واإلطارات سواء داخل الوطن أو خارجه باإلضافة إلى  والتكوين الدائ إنتاجية 

ما  ، وهذاكبيرةودقة  الضرورية بسرعةاإلعالم اآللي على كل وحدة بغرض تسييرها للحصول على املعلومات 

 سهل عليها عملية تحقي  امأهداف التي تصبو إليها.

                ISO 9001 تحصلت املؤسسة على شهادة مطابقة للجودة العاملية ووف  معيار 2000وفي نوفمبر سنة 

املعيار تحصلت املؤسسة على الشهادة وف   2004وفي سنة  AFAQ الجودةمن الجمعية الفرنسية إلدارة 

14001ISO  نفس الجمعيةمن طرف. 

والذي للعمال  وظروف أحسنمناصب العمل  وقانونية لخل من هنا أدخلت املؤسسة عدة إجراءات شرعية 

 ولكن كل 2001سنة امأداء من  تحسين مخططنتائج اقتصادية مستحسنة باستمرار منذ شروع في  أعطى

ملواجهة هذه التحديات لجتت املؤسسة إلى الهيكلة مرة ثانية  ذلك ل  يحمي املؤسسة من تهديدات منافسيها

 .                                                                                                        B C Rتحولت املؤسسة امأم إلى املجمع   والذي بموجبهبإتباع سياسة التفريع 

 

 فروع املؤسسة  1-2 

                                                                                                                                                                                                                                يلي:  ما ه  فروع املؤسسة من أ

                                                                                                                                                               .والية بومردا  متخصصة في امأواني املنزلية ببرج منابل   ORFEEفرع: *

                                                                                                                                                                           .تخصصة في الصنابيروالية سطيف مالكبيرة  عين SANIAKفرع: *

 وادي رهيو والية غليزان املتخصصة في اللوالب. بدائرة ORSIM فرع:*

 

 عبارة عن فرع تجاري يبيع منتجات فروع الثالثة. حديثا وهو الذي أنشت  VEDIAباإلضافة إلى فرع 
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 BCRالتنظيمي ملجمع الهيكل  1-3

 BCRالتنظيمي ملجمع  (: الهيكل III) -01 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BCRملجمع لفروع التنظيمي  (: الهيكلIII 2-الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: قسم التنظيم واملعلوماتية فرع أورسيم 

 

 

 

 املدير العام للمجمع

 مدير التسوي 

 مدير الصناعة

 مدير اإلعالم اآللي

 

VEDIA-E VEDIA-O VEDIA-S 

ORSIM SANIAK ORFEE 

 مدير املوارد البشرية

 الفروع

 

مديرية املالية ومراقبة 

 التسيير

مديرية املراجعة 

 الداخلية
 مديرية التنظي 

 مديرية الشراكة
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 Orsim    2016 مؤسسة اورسيمدراسة  املطلب الثاني:

 A.G.Mمجمع الجزائر للميكانيك 1-2

 AGMهو مجمع يقع في الجزائر العاصمة ويض  كل املؤسسات الوطنية للصناعات امليكانيكية ويمثلها وتعني 

A : Algérie           

G : Groupe            

M : Mécaniques 

أما  BCRتابع للمجمع  2002إن املؤسسة الوطنية للصناعات امليكانيكية ولواحقها أنشتت شهر جانفي سنة 

   BCRوإستقلت تماما عن املجمع  2016شهر جويلية  حاليا أصبحت مرتبطة باملجمع الجزائري للميكانيك

 فرع مثل مؤسسة اورسي  تابعة للمجمع الجزائر للميكانيك BCRحيث أصبحت مؤسسة 

           فرع أورسيم تعريف 2-2

حك  الت والبراغي و يعتبر فرع " اورسي  " من أه  فروع املؤسسة حيث نجد أن تخصصه يشمل إنتاج اللوالب 

                                          . جزائري  دينار ,00750.000.000يبلغ رأ  مالها  SPAفي مبيعاته ، و هي شركة ذات أسه 

معيار جودة املنتجات من  إن مؤسسة أورسي  للصناعة امليكانيكية ولواحقها لدهها شهادة معتمدة حسب

   بفضل جوَدة منتجاتها املصنعة سنتطرق إليها في قائمة املالح . ISOطرف املنظمة العاملية للتقييس 

               04والية غليزان على الطري  الوطني رق   ع الوحدة على مستوى الغرب الجزائري بدائرة وادرهيو تق

 .م 500حوالي وسط املدينة شماال ب غرب وتبعد عن–ووهران. وتقرب الطري  السيار شرق الرابط بين الجزائر 
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 يلي:مقسمة كما ، ²م 127889مساحة قدرها  ويتربع على

 ²م 3360املادة امأولية  مخزون                                   

  ²م 2700املصنع 

 ²م 1008ائية املادة الكيمي مخزون                        

 2م 1300 ورشة امأدوات 

  ²م 97441اللوالب ورشة إنتاج                                

  ²م 9600لإلدارة الجزء املخصص 

 ²م 12480إنتاج الصنابير  ورشة 

 

 :ما يلي    O R S I Mومعنى كلمة

 O R     :OUED RHIOU 

 : S        SOCITÉ          

          I     :INDUSTRUEL 

    : M MECANIQUE 

 

 :خصائص الوحدة 2-2

 إنتاجية  الوحدة: وحدة

 النشاط: إنتاج اللوالب

 /سنة10000السعة النظرية اإلنتاجية:

 / سنة4000السعة التطبيقية
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  العصرية. ذات تكنولوجية عالية ملواكبة التطورات آلة 269يحتوي املركب على 

مؤقتون  عامل 55وعامل دائمون  240منه   2017مار   خالل شهر عامل  295 تض  مؤسسة أورسي كما 

 واملسؤولية على املوظفين. ( أيضا بتنظي  وتوزيع املناصب)وحدة أورسي بمدة معينة وهي مكلفة 

  اإلطاراتles Cadres  

 متحكمين Les Maitrises  

 منفذين Les Executants    

 

       للعمال في العدد اإلجمالي وضح الجدول الخبرة، كما هو م اليد العاملة املؤهلة ذات كما تمتلك املؤسسة

30 /03/2019 

 2019توزيع العمال سنة  (: جدول III 01-جدول رق  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 البشرية سنةرئيس قسم مصلحة املوارد على  اعتمادإعداد الطالب  مناملصدر: 

 

              2019جدول توزيع العمال شهر مارس لسنة 

 Orsimلشركة 

 نوع العمال

 

 الهيكلة   

  مؤقتين   دائمين      

عون  إطار

 تحكم

عون  إطار منفذ

 تحكم

 منفذ

 25 9 3 123 54 12 اإلنتاجية التقنية 

 9 9 7 19 6 24 التجارية اإلدارية 

 10 142 60 36 مجموع 

 

18 34 

  238   62  

 300                                        املجموع العام       

 املجموع  عون تنفيذ تقني  إطار 

 C.T.A 10 7 18 35عقود العمل 
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 منتجات املؤسسة:2-3

 هذه املنتجات في:بعض أصناف  والبراغي، وتتمثلفي إنتاج اللوالب  يختص فرع أورسي 

 براغي الحديد ((Les vis à métaux عامة والبناياتامليكانيكية بصفة : تستعمل في الصناعات. 

 ةالبراغي املتري :(Les vis métriques) تركيب و  الفالحي في امأجهزة الكهرومنزلية، العتاد تستعمل

  .اآلالت

 الصاموالت (Les écrous): تستخدم في كل قطاعات النشاطات. 

  الخشببراغي (Les vis à bois): تستعمل في صناعة معدات خشب. 

  املعدنيةبراغي الصفائح (Les vis à Tôle):  كهر ومنزليةتستعمل امأجهزة. 

 املنحرفة ات الصفائحالحلق :(Les rondelles، plaquette oblique) في الصناعات  تستعمل

 .وفي البناءامليكانيكية الحديدية 

  املرودالبرشام Les rivets، (les goujons les tigs filetées d’ancrage):  تستعمل في الصناعات

 امليكانيكية والحديدية

  خاصةلوالب (Boulonneries spécifique) هي لوالب يت  إنتاجها حسب معايير خاصة يطلبها :

 .املنتجاتوغيرها من   الحديدية.الزبون ومن أهمها لوالب السكك 
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 للمؤسسة  التنظيمي الهيكل الثالث:املطلب 

 امأعلىعة إن الهيكل التنظيمي يتميز بمدى التدرج الذي يعمل على تحديد العالقات نحو االتجاهات امأرب

ي التطرق الى الهيكل التنظيم ولهذا سيت على أسا  التسلسل القيادي  والذي يظهر ، وامأسفل والجانبيين

 منصب وشرح مهام كل ORSIMلشركة 

 

 الهيكل التنظيمي العام للمؤسسة :(III 3-)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب الوثائق املستعملة من طرف املؤسسة. املصدر:

 

 

 

 املديرية العـــــــــــــامــــــة

واإلعالم قس  التنظي  

 اآللي

 املدير التجاري 

   اءالشر قسم

العامةأمانة املديرية    واإلمدادات املواردقس    

العملية قس  املراقبة   

 مصلحة امأمن

ومراقبة املدير املالي 
  التسيير 

 املدير الصناعي

 

 

 

 

 

 

  الصناعي

 املدير العام
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 املديرية التجارية :(III- 04)رقمالشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب الوثائق املستعملة من طرف املؤسسة. املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمانة املديريـــة قس  معالجة التصدير 

 

 املدير التجاري 

 رئيس دائرة تسييـر املخزون رئيس دائـرة املبيعات
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 ومراقبة التسييرملديرية املالية : ا(III- 05) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوثائق املستعملة من طرف املؤسسة. املصدر: حسب

 

 

 

 

 

 

 

 أمانة املديــريــــــة
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 مهام مختلف هياكل الوحدة      الرابع:املطلب 

  تي:بالوحدة كاآل ومصالح امأقسامامة سنحاول التطرق إلى املهام امأساسية لإلدارة الع  

على تسيير املؤسسة  امأول  إن املدير العام هو املسؤول :((DIRECTION GENERALاملديرية العامة -1-4

الهيئة التي تشرف على كل الهيئات تعمل على  واملصالح وهي وامأقسام والدوائر بتكملها من بينها املديريات 

 تحقي  امأهداف املسطرة بالتعاون مع املديريات امأخرى للمؤسسة امأم.

على استقبال البريد الوارد  : تعمل) (SECRETAIRE DE DIRECTION GENERALأمانة املديرية -2-4

 .والواردةالوثائ  الصادرة  وتسجيل كل

املطافئ  ومراقبة أجهزةمن املؤسسة السهر على وقاية وحماية وأ (SERVICE SECURITE ): مصلحة األمن- 3-4

 احترام النظام الداخلي للمؤسسة من طرف الجميع.  والسهر على

على مراقبة البضاعة كما و  : السهر) (DIVI. CONTROLE OPERATIONLLEقسمة مراقبة العمليات -44-

 :  ثالثة مصالحنوعا عند االستقبال و مراقبة عملية اإلنتاج و توجد بها 

  وأدوات القيا مصلحة االستقبال 

  مصلحة مراقبة التصنيع 

  املخبر 

وتقوم االجتماعي  وتتابع الحوار : تدير (D. RESSOURCES & LOGISTIQUES)واإلمدادات قسمة املوارد -45-

كما تسهر على مراعاة ترتيب االتفاقيات التنظيمية  النقابة، واملفاوضات معالتحضير  على متابعة باإلشراف

 ين:دائرت ولهذه القسمةالشركة  الستراتيجيةالتكوين املستخدمين املطاب   والتشريعية وإعداد مخطط

ئيس القسمة ر  وتض  هذهالخاصة باملؤسسة  وكل الوسائلتدير املصالح البشرية  :واملوارددائرة الوسائل -أ 

عريف الت واملشاركة فيباملحافظة على الجو االجتماعي خاصة بعالقتها مع النقابة  واملوارد مكلفالوسائل 

 التالية:  وتض  املصالح وضمان مراعاتهابالسياسة املالية للشركة 

:إلداري ا ومتابعة التسيير الرواتب له   والقيام بوضعتشرف تسيير شبكة العمال  مصلحة املستخدمين

 مناصب ه  على التوالي:  3وتض   االجتماعي(،الضمان  صندوق والضرائبي )
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 رئيس مصلحة املستخدمين 

 مسير األجور 

املراسل االجتماعي 

:مصلحة التكوين      

مراعاة تسييرا ملوارد البشرية  والسهر علىامأجور  ومختلف فئاتبإدارة امللفات الفردية للتكوين  تقوم*

 االجتماعات مع النقابة. واملشاركة في

لذي ا والتكفل باملتربصين العمل املحدد اآلجل، وكذا عقود ومتابعين عمله ضمان اإلشراف على املتربصين *

 طري  التنصيب.

للمشاركة في إعداد قوائ  ملناصب العمل  وضمان املتابعةإعداد مخططات التكوين للمستخدمين في الشركة *

 تطور أعمال التكوين. وضمان متابعة

 العامة:دائرة الوسائل -ب

 باملؤسسة.املوجودة  والوسائل امأخرى الحفاظ على املكاتب  وعلى مسؤوليةتشرف على ملفات التامين *

 لجلب املستلزمات من مكاتب الغيار. وتسليمها للموردينوضع قوائ  للحاجيات *

 تلف وسائلمخ سالمة والسهر علىامأولية املوردة لتجنب نفاذها في املخازن  مخازن املادةمراقبة تسيير *

 التلفاكس. االتصال مثل الهاتف، الفاكس،

تسيير مرائب السيارات ووضع  واإلشراف علىفي الشركة  واملساحات الخضراءضمان تنظيف البنايات *

 الذين لدهه  مهام خارج املؤسسة. وتوجيه السائقينالحاجات الدورية 

 ةوتقديمها للسلطامليزانية للدوائر  ا إعدادوالكهرباء وكذالغاز  وتنظي  فواتير متابعة حاالت االستهالك *

 السلمية.
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 واملستوردة بتقلتقوم باإلشراف على مختلف برامج السلع املحلية : (DIVISION ACHAT) الشراءقسمة -6-4

  :وتنقس  إلى وبالكمية والنوعية املطلوبةاملحددة  وفي امأوقاتتكلفة 

  املحلية  الشراءمصلحة 

  الخارجية الشراءمصلحة 

تسهر على تسيير شبكة اإلعالم  :(Div. Organisation & informatique) واالعالم االليقسمة التنظيم -7-4

تعمل التنفيذ فالشركة تس والسرعة فيالبحث و املعلومات داخل املؤسسة لتسهيل العمل  وتطوير ثقافةاآللي 

  :حاسوب من أنواع مختلفة 100الي حو 

 COMPAQ DE CAPACITE 486 MHZ        

 SIMENS DE CAPACITE P2, P3, P4 

 PORTABLE TOCHIBA CAPACITE P1 

برامج بلغات  06 وتستعمل الشركة (MATRIUEL ET LASERونوع ) EPSONطابعة من  54 ولدى الشركة

 مختلفة:

- SILOG …………..  CC++    

- AUTOCAD ….CC++ BUILDER 

- PC PAIE……………CLIPER 

- PC COMPT…...DBASE 4.2 

- GESMAT …………….DBASE 4.2 

- SIMA…...DBASE 4. 
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التابعة  وكذا الدوائر تسهر على إدارة شؤون اإلنتاج : (INDUSTRIELE) DIRECTIONاملديرية الصناعية -8-4

 :واملتمثلة فيله 

امة املديرية الع من والواردةالوثائ  الصادرة  وتسجيل كلتعمل على استقبال البريد الوارد املديرية:  أمانة-أ

بنشاطات العمل وتنظي  االجتماعات من السير  وامليادين الخاصةاملدير الصناعي إلى الدوائر  وتوجيه قرارات

  الحسن داخل املؤسسة. 

 (D.A.S   Boulonnerie)ميدان النشاط االستراتيجي إلنتاج اللوالب -ب

DEMAINE D ACTIVITE STRATIGIE                (D.A.S) : 

  (D.A.S Ferroviaire ): السكك الحديدية ملنتجات االستراتيجيميدان النشاط -ج

 التالية: الدوائر ويشرف على: (D.A.S Soutient) ومسؤول العالقاتاملساعد الصناعي -د

  اإلعداددائرة) (Département Ordonnément. 

 املناهج دائرة Méthode) Département)  

 ال صيانةدائرةDépartement Maintenances) ( 

 امأدواتدائرة (Département Outillage)  

املقومات امأساسية  أحديعتبر الجانب اإلداري : (DIRECTION COMMERCIALE)املديرية التجارية -49-

التطبيقية أن البعد  وواقع التجربةالخبرة الطويلة  وقد أثبتت شاط الذي تزاوله املؤسسة الحديثة،للن

ون مباشرة مع الزب ولها عالقة، والفشل للمؤسسةن حاالت النجاح التجاري كان دائما املحدد الرئيس ي لكثير م

  املديرية من: وتتكون هذه
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أمانة املديرية (SECRETAIRE DE DIRECTION   :) الوثائ   وتسجيل كلتعمل على استقبال البريد الوارد

ات بنشاط وامليادين الخاصةاملدير التجاري إلى الدوائر  وتوجيه قراراتاملديرية العامة  والواردة منالصادرة 

 وتنظي  االجتماعات من اجل السير الحسن ورؤساء املصالحاملدير  والتصدير واالستيراد والتنسي  بينالعمل 

 داخل املؤسسة.

 مسؤول التصدير(Assistant Exportations) 

  رئيس دائرة البيع(Chef de Département des Ventes) 

  املخازن رئيس دائرة تسيير املخزون و(Chef Dép,  Gest ,  Stocks & Magasins )     

 ومراقبة التسييراملديرية املالية -10  

   دائرة مراقبة التسيير(DEPR. CONTROLE DE GESTION)  

  دائرة املالية( واملحاسبةDEPR. FINANCES ET COMPTABILITE) 
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  وأهداف الوحدةإمكانيات  الخامس: املطلب

كغيرها من املؤسسات تتوفر لدهها إمكانيات تسعى من خاللها إلى تحقي  االهداف  Orsimإن مؤسسة 

 سنحاول تبيانهما فيما يلي:

 : اإلمكانيات-51-

تسمح بمسايرة  ومؤهالت جيدةعامل ذو خبرة  300من  أكثر  Orsim: تمتلك مؤسسة من الناحية البشرية-

شاركة العمال للم والعملية وترسل بعضالنشاط ملدة زمنية طويلة كونها تعمل على تنشيط البعثات العلمية 

 اجل مسايرة العصرنة.   والخارج منفي الداخل 

كبة التطورات الخارجية آلة ذات تكنولوجيا عالية ملوا 269: يحتوي املركب على من الناحية املادية-

 املعلومات داخل املؤسسة وتطوير ثقافةاإلعالم اآللي على تسيير  وتسهر شبكةالخارج  والداخلية وكلها من

ولدهها حاسوب من أنواع مختلفة  100التنفيذ فالشركة تستعمل حوالي  والبحث والسرعة فيلتسهيل العمل 

بلغات مختلفة  برامج 06 وتستعمل الشركة MATRIUEL ET LASERونوع  EPSONمن نوع  طابعة 54

   SILOG برنامج:في system zéroو

جهاز تسيير منظ  و محك  إذا انه يعتمد على املحاسبة  Orsim: تمتلك مؤسسة من الناحية املالية والتسيير

ج كما .د750.000.000.00التحليلية في التنسي  و التنظي  و اتخاذ القرارات و تمتلك رأ  مال ضخ  يقدر 

 على الشريط الساحلي الغربي للجزائر  ارهيو هام ،بحيث تتوسط دائرة وادي  استراتيجيتمتاز املؤسسة بموقع 

و تتميز بنقط إستراتيجية هامة  و مهمة في نفس الوقت تتهلها لتكون أكبر مؤسسة وطنية لصناعة اللوالب و 

وعـــليه فإن املؤسسة لها أحـسن وجه وهذا ما بدا في  البراغي  و الصنابير  على املستوى الوطني والعربي و الدولي

 االتفاقيات مع ليبيا و تونس و البرتغال و أملانيا و فرنسا ...الـــــــــــــــــخ

 

 :االهداف املسطرة 52-

 على املدى البعيد لتحقي  مايلي:  املؤسسات تسعىها من ر يإن املؤسسة وكغ

  .امأجنبي املنتجخالل خل  جودة له ملحاكاة محاولة تجسيد فكرة تصدير املنتوج من  -

 السلعة مأصحابها. وضمان وصول تجديد اآلالت لتوزيع املنتوج  -

 املنافسة.  ودخول ميدانالحاصلة  ومراقبة التطوراتتحسين امأداء بتكوين عمال بهدف التتقل   -

 .وأماكن الخللتحديد املسؤوليات  وذلك قصدمشروع تطبي  املحاسبة التحليلية  -
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  وعالقتها بترشيد القرارات راسة تطبيقية ملراجعة وتدقيق الحسابات داخل املؤسسةد املبحث الثاني:

 مراجعة وتدقي  الحساباتإلى  سنتطرق املؤسسة سنقوم بدراسة تطبيقية مراجعة وتدقي  الحسابات في 

وجيه وت وكيفية إتخاذمن طرف قس  مصلحة املحاسبة  ةمقدم الوثائ  والنماذجوتقنياتها مع دراسة وتحليل 

 .في مؤسسة أورسي القرارات وترشيدها 

 لدى فرع أورسيم  و التحليليةالعامة  املطلب األول: قسم مصلحة املحاسبة

 :(Comptabilité G.lleاملحاسبة العامة ) مصلحة1-1:

 هيكل املحاسبة العامة فهو على النحو التالي: 

 ملحاسبة العامة   صلحة االهيكل التنظيمي مل :(III- 06)الشكل رقم

 

 

 

 م.هشام  املصدر: إعداد الطالب

  رئيس املصلحة:-

دة على إذ كل واح واملبيعات والعمليات املختلفةيعمل رئيس املحاسبة العامة على التنسي  بين املشتريات 

وإعداد النتائج  وجدول حسابث  يركب هذه املعطيات لنصل عبر هذا امأخير إلى امليزانية الختامية  حدي

 .nمرتكزا على السنة املالية  ((n+1املالية للسنة امليزانية

 

تت  على مصلحة املحاسبة العامة ليت   وفي املؤسسةالتي تت  في الدوائر  وامأشغال املختلفةإن العمليات 

تسجيل وكتابة العمليات في شكل قيود، دفاتر امأستاذ وامليزانية بتنواعها وهذا ملراقبتها ومسايرة عملية اإلنتاج 

لينا التعرف على امأعمال التي تقوم بها وتشمل هذه من الناحية املالية والكمية ولتبيان مهام هذه املصلحة ع

عن عملية البيع و املصلحة الرئيس املسؤول عن العمليات املختلفة واملحاسب املسؤول عن عملية الشراء 

 وتكون امأعمال مقسمة كالتالي: 

: يقوم كل من املحاسب املسؤول عن عملية الشراء بتسجيل هذه العمليات وفقا على مستوى املشتريات-

سب ورقمه ح اسمهللمعطيات املوجودة وتصنيف الفواتير التي تعني املورد وتخصيص وثيقة رسمية فيها 

 لشراءاالتسلسل وهذه الوثيقة بمثابة دفتر امأستاذ يراقب حركة حساب املورد وتختلف الوثائ  حسب نوع 

 .JOURNALLE D'ACHAT ب:ذا ما يعرف وه

   وثيقة الشراء الخارجية.  *وثيقة الشراء الداخلية.  *وثيقة الخدمات. 

 العامة املحاسبةمصلحة 

 املبيعاتبحاسب املكلف امل

 

بالعمليات املحاسب املكلف 

 المختلفة

بالشراءاملحاسب املكلف   
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: يعمل املحاسب املسؤول عن عمليات البيع لتسجيل هذا امأخير وتدوينه في حساب الزبون على مستوى املبيعات-

  GORNNALLE de VENTEرف هذا الدفتر ب: منة أجل مراقبة حركة حسابه في دفتر خاص به ث  اليومية ويع

يعمل املحاسب املسؤول على هذا الجناح بتسجيل العمليات املختلفة كمصاريف  على مستوى العمليات املختلفة:-

هذا في دفتر الخاص بهذه العمليات من اجل متابعة سير هذه الحسابات وهذا  ويت  ..الخ .والنقلالعاملين والخدمات 

 .GORNNALLE des OPERATION DEVERSSEب: ما يعرف 

 والرس  على'  IRG'  والطابع الضريبيالقيمة املضافة  والرس  علىكما يت  التصريح برق  امأعمال الجبائي 

 تت  بواسطة برنامج يدعى وهذه العمليات  G  50الدخل العام ونجد هذه املعلومات في وثيقة تدعى 

COMPTA PC الذي ( يعطي مباشرة بعد التسجيلSAISIE  جميع اليوميات )والدفاتر: 

 جدول حسابات النتائجتر اليومية                    *دف*دفتر امأستاذ                  *

 ميزان املراجعةمليزانية الختامية             *ا*امليزانية االفتتاحية          *

 : مصلحة املحاسبة التحليلية:2-1

 : الهيكل التنظيمي ملصلحة املحاسبة التحليلية (III- 07-)الشكل رقم

 

 

 

 على رئيس املصلحة  املصدر:                                       
ً
 إعداد الطالب إعتمادا

 -   املصلحة:رئيس 

إعداد كما يقوم ب والتنسي  بينهما وسعر التكلفةيعمل رئيس املصلحة على مراقبة مجموعتي محاسبة املواد 

االنتهاء و وتصحيح امأخطاء  وبعد املعالجةويقدم في نهاية كل سنة  وتحليل امليزانيةجدول امأعباء الغير مباشرة 

إلى املحاسبة العامة لتقوم بدورها في إعداد  (ECRETURE COMPTABLE)عملية الجرد النتائج النهائية  من

T.C.R واملالية وامليزانية الختامية. 

 

 

 

 حاسبة التحليلية مصلحة امل

ـــة ــ  مجموعــة حســــاب سعر التكلفـ

 

ــــــــــواد  مجموعــــة محــاسبــة املـــ
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 الداخلية وشروط االستغاللتعتبر املحاسبة التحليلية عامة وعلى وجه التحديد أداة لتسيير مطالب 

الرسمي هو التقليل من سعر التكلفة من  وعليه فالهدفللمؤسسة وتحديد مختلف مكونات سعر التكلفة 

 هجواملنأقص   حد ممكن لذا نجد كل املؤسسات املعاصرة تستعمل هذا النوع من امأداة  وامأرباح إلىاملكاسب 

بين صلحة الرئيس وأربعة محاسفي التسيير لكي ترتفع قيمة امأرباح على مستوى هذه الشركة ونجد في هذه امل

 مقسمين إلى مجموعتين امأولى مسؤولة عن محاسبة املواد والثانية مسؤولة عن تحديد سعر التكلفة.

 

 وتسجيلها بمساعدةاملواد  على مراقبةبهذه املجموعة محاسبين يعمالن  يوجد :املوادمجموعة محاسبة -1

املخزونات بواسطة التكلفة  واإلخراجات ويت  تقيي " وهذا ما يعرف باإلدخاالت GESMAنظام خاص "

طرف املحاسبين عن طري  وثائ  موقع  واإلخراج مناإلدخاالت  ويت  متابعة» C.U.M.Pالوسطية املرجحة " 

 :وتتكون منمن طرف املؤسسة  ومصادق عليها

طرف  وموقعة من ومستل  البضاعة* وصل الدخول أو اإلشعار بدخول املواد املستخرجة من طرف مراقب   

 جميع املعنيين بامأمر.

 والخت .مع التوقيع  من طرف مختلف مسؤولي املخازن  والبضائع املقدمة*وصل الخروج أو اإلشعار السلع  

أول مستقبل لفاتورة شراء املواد امأولية أو غيرها من املواد التي تعطيها بدورها إلى  الشراءيعتبر قس  - 

املحاسبة العامة من أجل تسجيل القيود العامة وهذا امأخير يرسلها إلى املحاسبة التحليلية )جناح تسيير 

 املوارد(.

 .ة الحقيقيةطريقة تكلفة الشراء الكليدخول السلع أو املواد إلى املخزن يكون مقي  ب

 .مباشرة والغير  املباشرة مصاريف + الشراء ثمن = الشراء تكلفة   

 الداخلية: املشترياتحالة  -أ

 التالي:في هذه الحالة تكون املصاريف املستعملة لشراء السلع داخل الوطن على النحو   

 نقل وتفريغ البضائع    * التتمين      * مصاريف أخرى متنوعة.*
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 الخارجية:ريات املشتحالة -ب  

أما في هذه الحالة تكون املصاريف املتعلقة بشراء السلع من خارج الوطن تزيد في تكلفة املصاريف وتعتبر   

 التالي:النحو  وهي علىكعبء على تكلفة الشراء إذ تزيد في حساب تكلفة الشراء 

 الرس  على القيمة املتعلقة بالجمرك     *أجر امأمين على السلعة*

 مصاريف التخزين والتفريغ بامليناء*     بتنواعه )بحري، جوي(  لنقل *ا

 ومتعلقة بالشراءمصاريف أخرى متنوعة *                              لتتمين         *

 

يت  العمل من طرف محاسبين على مستوى هذه املجموعة حيث يقوم املحاسب   مجموعة سعر التكلفة:2-

ت في برنامج خاص باملحاسبة التحليلية أو بامأحرى الخاص بحساب سعر التكلفة  امأول بتسجيل العمليا

(SEMA أما الثاني فيقوم بمتابعة سعر التكلفة و استخراج النتيجة التحليلية و مقارنتها مع نتيجة املحاسبة )

العامة  .    في جميع امأحوال يجب أن ندرك االختالف بين مراحل العمل في البرنامج إذا علينا تحديد نقطة 

 خالل:الخالف من 

 ميع تحركات و سير تدفقات اإلنتاج و هذا عن طري  :متابعة إلية البرنامج يومية و دائمة و تسجيل ج-

  حركة املخزون من إدخاالت( واخراجاتEntrais / Sorties ). 

  حركة تدفقات اإلنتاج املختلفة منهاالعمليات 

إن استطاعة تطبي  طريقة معينة يجب إمكانية إيصال املعلومات الخاصة باالستعماالت و االستهالك من كل -

 : التكلفةالجهات املعنية و التي لها عالقة باإلنتاج و حساب سعر 

 :   (ACTIVITE)النشاط *1

زمن القيا  هو الساعة  (Par Section) واستماع امأدواتحالة نشاط اآلالت  تقدي (: D/OTاألدوات )دائرة -

 .تقدم شهريا وهذه الحالةالواحدة 

 (Par Section)الصيانة املعالجة لعمال  وتدخالت عملياتتقدي  حالة النشاط  (:D/MAN) ةدائرة الصيان-

 .تقدم شهريا وهذه الحالةالواحدة زمن القيا  هو الساعة 

زمن  (Par Section) املباشرين في اإلنتاج الشهرية للعمال تقدي  حالة نشاط (:D/ORDاإلعداد )دائرة  -

 القيا  هو الساعة الواحدة
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 :(AVIS D'ENTRES)* وصل الدخول 2

يجب أن تكون هذه الوثيقة ذات متابعة يومية بحيث يرسل وصل  :(S/ RECIPTION)قسم االستقبال 

موقع عليه من طرف  (JEUX)إلى املخزن وتكون عبارة نسخ  ودخول السلعةالدخول لإلعالم عن وصول 

 املعنيين.

 :(les charge) التكاليف* 3

  * 66*  65*  64*  62 التالية: *تقدم املحاسبة العامة التكاليف  العامة:مصلحة املحاسبة 

بعد  (masse salaire)تقدم دائرة املوارد البشرية التكاليف املتعلقة بتجور العمال  البشرية:دائرة املوارد 

 * 63 بها: *تصنيفه  حسب أقسام العمل املتواجدين 

* أي اإلهتالكات وهذا بعد دراسة  68 التحليلية الحساب *تقدم املحاسبة  التحليلية:مصلحة املحاسبة  

 التقيي .معدل اإلهتالك لكل استثمار جديد أو جددت عليه عملية إعادة 

  :البيع* فاتورة الشراء أو 4

لتوزيع ا’  )النقل وتكاليف الشراء وقطع الغيار تقدم لنا فاتورة شراء املواد امأولية  العامة:مصلحة املحاسبة -

 الخ(.’ .... امليناء’ الجمركة ’ 

السلع الغير  والتسوي  والتخفيض ووصل رجوعتقدم لنا هذه املصلحة فاتورات البيع : 1 مصلحة البيع

 / avoir sur prais / avoir sur factur / camplement / remise)مرغوب فيها أو زيادة في السعر أو تخفيض 

transport ….)                      

إلى الزبون لتصل نسخة إلى املحاسبة  وتقدم السلعة (B/L)على انجاز وصل التوزيع  تعمل :2 مصلحة البيع-

 التحليلية.

 املساعدة:* األقسام 5

 املخزن.طرف مسؤول  الخروج منيت  تسجيل وصل 

     وتسيير املهمالت واملادة امأوليةتسجيل ساعات العمل من طرف رئيس العمال وهذا لربطها باإلنتاج 

والخدمات العمليات املختلفة للسلعة  وهذا بمتابعةلصنف السلعة الجديد  (Gammes)تسجيل السلسلة 

  (Sous-Traitance)ومسايرة اإلنتاج في الشركة الفرعية للشركة امأم من متابعة  املوجودة
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             :التكلفةعالقة محاسبة املواد باملحاسبة العامة وسعر 

هذه الحسابات إلى املحاسبة العامة  واإلخراجات ويعطييعمل جناح محاسبة املواد على متابعة اإلدخاالت 

ما ك  املرجحة.التكلفة الوسطية  وتكون مقيمة بسعر ( في شكل مصاريف مكونة على عات  املؤسسة 61)ح/

 Centre) :)( CFIهذه املصاريف إلى جناح سعر التكلفة على شكل مصاريف مجزئة على فروع وفصائل ) تعطى

Frais Interne  
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  Audite et contrôle des Comptes du Bilanمراجعة وتدقيق حسابات امليزانية  الثاني:املطلب 

I.  األصولActif:  

 Actif Non Courant  : الجاريةاألصول الغير  1-1

 : الثتبيتات -1-1-1

 بمبلغ  4.349.091.624,11بقيمة  2018بيتات سنة تن إجمالي الخام للثإ-
َ
 4.348.377.725,14د.ج، مقارنة

 د.ج  719.898,97بفارق  2017املسجل خالل سنة  د.ج

 2017ة مع سنة نمقار  د.ج 66803158ب  2018ارتفع سنة كما أن إهتالكات الثتبيتات املؤسسة قد 

 مفصل لقي  وحسابات امأصول الغير الجارية في الجدول التالي: وسنقوم بعرض 

 -األصول -امليزانيةيبين حسابات  (III 2-رقم ) جدول 

 الفرق  2017سنة  2018سنة  البيان رقم الحساب

 --- 18.346.967,0 8.346.967,01 الثتبيتات املعنوية 20ح/

 الثتبيتات العينية 21ح/
 

 
 

 --- 370.373.498,61 370.373.498,61 امأراض ي 211ح/

 2.568.030.381,58 2.454.798.546,61 البناءات 213ح/
 

 1.355.368.663,21 1.478.739.685,64 ى أ خر ثتبيتات العينية  218-215-212ح/
 

 512,80 908 2- 250,00 274 24 21.365.737.20 يذقيد التنفالثتبيتات  

 775,69 516 6-    664,73 983 21        189,04 467 15     الثتبيتات املالية 26ح/

 898,97 713 4.348.377.725,14 4.349.091.624,11 إجمالي الخام للثبيتات 

   158,12 803 66 3.424.662.212,63 3.491.465.370,75 اإلهتالكات 28ح/

  923.715.512,51 857.626.254,16 اتالثتبيتصافي إجمالي  

 على وثائ  املؤسسة اعتمادا هشام من إعداد الطالب م. املصدر:

 - التحليل:

 - املعنويةالثتبيتات :Les Immobilisations Incorporelles    

وبالتالي  2017ل  تعرف أي حركة وكذلك بالنسبة لسنة  2018نالحظ أن الثتبيتات املعنوية في امليزانية سنة 

هتلكت كليا.
 
 نستنتج أن الثتبيتات املعنوية قد أ
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 - العينيةالثتبيتات :Les Immobilisation Corporelles  

كما سجل خالل نهاية سنة  دج   730,86 911 303 4خام مبلغب 2018سجل خالل نهاية سنة  21ن الحساب إ

 دج 187,46 139 10بيتات العينية بمبلغ لقيمة الثتوبالتالي هناك ارتفاع دج  543,40 772 293 4 ب 2017

 +. 0.24بنسبة % 

 اآلتي:كإن تفصيل حساب الثتبيتات العينية نعرضها في الجدول -

  العينية  تاتيالثتبيبين حسابات  (III 3-رقم ) جدول 

 على وثائ  املؤسسة اعتمادا هشام من إعداد الطالب م. املصدر:

 عملية الجرد للثبيتات :-

تقوم املؤسسة بعملية الجرد حيث كل مجموعة متكونة من موظفي التحق  من كل املوجودات املؤسسة  -

 منها ومراجعتها محاسبيا. والتحق  منها وتقييمها من حيث النوعية وإعطاء قيمتها الحقيقية ث  التحق 

 وهذا ما يسم  بالجرد املادي والجرد املحاسبي.

 يقة تمكننا من التعبير عن رأينا.ل  تقدم املؤسسة أي وث-

 : اإلهتالكات -

 . 2018تطب  املؤسسة طريقة حساب اإلهتالك الخطي وهي مطبقة خالل سنة  -

 الثتبيتات.تسجل محاسبيا كل العمليات باإلهتالكات الخاصة  -

 2017السنة السابقة ت  تطبي  نفس الشروط وطريقة الحساب فيما يخص  -

إن معدل اإلهتالك املطب  على الثتبيتات املؤسسة يختلف حسب مدة االستعمال كما هو موضح في  -

 الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 رقم الحساب  البيان  املبلغ الخام  اإلهتالكات  املبلغ الصافي 

 ح/211 امأراض ي   498,61 373 370  ---   498,61 373 370

 ح/213 البناءات   546,61 798 454 2   441,25 075 242 2   105,36 723 212

 218ح-215ح/-212ح/ ثتبيتات عينية أخرى    685,64 739 478 1   962,69 042 241 1   722,95 696 237

 ---- اإلجمالي    730,86 911 303 4   403,94 118 483 3   326,92 793 820
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 للثبيتات املدة النفعية  (III 4-رقم ) جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على رئيس مصلحة املحاسبة اعتمادا هشام من إعداد الطالب م. املصدر:

ل  تقدم املؤسسة أي وثيقة فيما يخص عن نماذج اإلهتالكات الثتبيتات الخاصة باملؤسسة تمكننا من  -

 التعبير عن رأينا.

 : التأمينات-

تمينات متعلقة بحوادث العمل وـتتمينات عن الكوارث ة بتتمين جميع ممتلكاتها وهناك ـتتقوم املؤسس -

 وغيرها من التتمينات.الطبيعية .... 

 .2018لسنة  ل  تقدم املؤسسة أي وثيقة أو معلومة فيما يخص عن تتمين ممتلكاتها وغيرها -

 

 :قيد التنفيذ الثتبيتات الجارية 1-1-2

مقارنة بسنة  2018سنة  خالل دج -512,80 908 2 انخفاض في القيمة ب  إن هذا النوع من الثتبيتات عرف

 -%11,98.بنسبة 2017

 دج250,00 274 24بـ  2017مقارنة بالسنة السابقة  دج737,20 365 21قيمة    2018سنة حيث سجل خالل 

 : املاليةالثتبيتات  1-1-3

حيث سجل  -%29,64بنسبة   دج 775,69 516 6بقيمة  انخفاض 2018عرفت الثتبيتات املالية خالل سنة 

 دج   189,04 467 15 2018خالل نهاية سنة 

 

 

 البيان   االستعمالمدة 

 برمجيات املعلوماتية  سنوات  3

 البناءات  سنوات  20

 معدات النقل  سنوات  5

 معدات اإلعالم اآللي سنوات  3

 معدات وأدوات املكتب  سنوات  10

 عقارات سنوات  10

  مراف  إجتماعية  سنوات  10

 معدات وأدوات  سنوات 10إلى  5من 
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 Actif Courantاألصول الجارية:  2-1-

 املخزونات 2-1-1

 2017عكس السنة السابقة  دج 148,56 384 055 1 مبلغ خام: 2018عرف حساب املخزونات سنة 

 .%4-بنسبة أي    524,25 119 49 -بقيمة  انخفاضسجل  دج حيث503 104 1 672,81

 نوضحه في الجدول اآلتي:أما فيما يخص خسائر القيمة واملؤونات للمخزونات 

 خسائر القيمة يبين (III 5-رقم ) جدول 

  2018سنة   2017سنة  التغير النسبة
   املبلغ الخام املخزونات 148,56 384 055 1  672,81 503 104 1 524,25 119 49  - 4,45%-

 خسائر القيمة واملؤونات     963,47 794 126  406,55 107 127 -   443,08 312 0,25%-

 املبلغ الصافي 185,09 589 928     079,36 611 231 1 --- ---

 

  على امليزانية اعتمادا هشام من إعداد الطالب م.: املصدر

 

يل من بالتفصاملخزونات  تقدم لنا املتطلبات الالزمة لتدقي  ومراجعة حساب حفاظا على سرية املؤسسة ل - 

 وكذلك فيما يخص عملية الجرد  النهائيةأي املواد امأولية والبضائع التموينات واملنتجات ميزان املراجعة 

 الحسابات الدائنة واالستخدامات املماثلة: 2-1-2

سنة حيث خالل نهاية % 23 بنسبة أي تغير دج822,72 918 211  ـــب  سجل ارتفاع إن هذا الحساب                 

فيما  دج. 866,84 851 908:  مبلغ خامب  2017 مقارنة بسنة دج689,5 770 120 1 6  مبلغ خام بقيمة2018

 .%43ارتفاع متمثلة بنسبة يخص املؤونات وخسائر القيمة للحسابات الدائنة 

 حسابات الدائنة واالستخدامات املماثلة:اليبين  (III- 6رقم ) جدول 

 املماثلة واالستخداماتدائنة لالحسابات ا 2018الخام سنة  2017الخام سنة  التغير النسبة

 الزبائن 41ح/ 195,55 577 856 141,55 247 665 054,00 330 191 29%

 مدينون أخرون 48-45-42-40ح/ 066,22 886 228 940,61 151 232 874,39 265 3 - 1%-

 ومشابههاالضرائب  44ح/ 427,79 307 35 784,68 452 11 643,11 854 23 

 اجمالي الخام 689,56 770 120 1 866,84 851 908 822,72 918 211 23%

 خسائر القيمة 183,35 566 30 971,61 378 21 211,74 187 9 43%

 صافي 506,21 204 090 1 895,23 472 887 610,98 731 202 23%

  على امليزانية اعتمادا هشام من إعداد الطالب م.املصدر: 
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 الحسابات الدائنة واالستخدامات املماثلة:تحليل  

 Les clientsالزبائن -

 2018حيث سجل خالل نهاية سنة دج  054,00 330 191بتغير  %29عرف حساب الزبائن ارتفاع بنسبة 

اما فيما يخص املؤونات  دج141,55 247 665بمبلغ  2017مقارنة بسنة  دج 195,55 577 856 مبلغ خام

حيث سجل  788,26 380-بمبلغ  تغير املتمثل %-2نسبة عرف انخفاض بنسبة  41وخسائر القيمة للحساب 

      بمبلغ                2017مقارنة بسنة  دج987,37 934 19 2018نهاية سنة  مؤونات وخسائر قيمة خالل

 دج   775,63 315 20

 ل  تقدم املؤسسة أي تفاصيل أو بيانات حول حساب الزبائن -

  DébiteursAutres مدينون أخرون -

دج    940,61 151 232    ب مقارنة دج 066,22 886 228    2018رصيد الحساب مدينون امأخرون نهاية سنة 

  %1- بنسبة املتمثلة    874,39 265 3 –بقيمة  انخفاضأي  2017سنة 

 حول حسابات مدينون أخرون املؤسسة أي تفاصيلل  تقدم -

  :الضرائب وماشابهها-

مبلغ  2018حيث سجل خالل سنة  دج643,11 854 23   بقيمة 2018عرف هذا الحساب ارتفاع خالل سنة 

   دج784,68 452 11  2017مقارنة بسنة   دج  427,79 307 35  خام:

 الضرائب وماشابههاحسابات اليبين  (7رقم ) جدول 

 

 

 

                       

 امليزانيةعلى  اعتمادا هشام إعداد الطالب م.من  املصدر:

 

 

 

 

   2018 2017 

Tva Sur Immobilisation  
      465 556,20 233 723,94 

Tva Déductible Sur service te biens 34 841 871,59 7 534 268,74 

Tva Précompte 
   1 067 369,89 1 067 369,89 

Tva Collecté 
 32 934 417,94 33 924 475,68 
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 املوجودات وماشابها:-2-1-3-

     مقارنة بالسنة املاضية بمبلغ             2018هدا الحساب يض  خزينة املؤسسة وقد عرفت ارتفاع خالل سنة 

 دج346,45 200 14 ب  2017+ حيث كان املبلغ خالل سنة%96ب بنسبة مئوية  املتمثلة دج406,45 647 13

 وللمؤسسة الحسابات التالية:     دج 752,90 847 27 2018وسجل خالل نهاية سنة  

 BNA الجزائري حساب بالبنك الوطني -

  Compte deviseحساب بالعملة امأجنبية بامأورو -

   Compte deviseحساب بالعملة امأجنبية بالدوالر-

 املوجودات وماشابهها  ( يمثلIII 8-)رقم الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

  ة ورئيس املصلحةامليزانيعلى  اعتمادا هشام من إعداد الطالب م. :ملصدرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املوجودات وماشابها: 2018/12/31 2017/12/31

    14 108 770,56        21 625 536,04    512 

            91 575,89                95 645,52    53 

                           -            6 126 571,29    542 

 إجمالي    752,85 847 27        346,45 200 14    
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II. الخصوم Passif: 

                                                           د.ج914 387 783.06 م2018سنة  د.ج، أما. 917 669 824.42 :2017بلغ الخصوم املؤسسة لسنة م إجمالي إن

 %-0,4  بنسبة: أي-041,36 282 3  بقيمة: عرف انخفاضحيث 

 ux Propre Capita األموال:حسابات رؤووس  2-1  

 بمبلغ                  عرف قس  حسابات رؤو  امأموال ارتفاع مقارنة بالسنة السابقة 

 مثل حسابات رؤوس األموال الخصوم ي (III 9-) الجدول رقم

 

 على امليزانية )الخصوم( اعتمادا هشام من إعداد الطالب م. :املصدر

 األموال:مراجعة حسابات رؤوس االستنتاجات -

وحققت ، دج 783.06 387 914إجمالي  31/12/2018" أورســـي " في   Spaإن صافي الخصوم شركة ذات أسه  

 والنتيجة كامأتي:صافي الخصوم  وتمت حسابدج 036,45 374 8ب  2018صافية ربح سنة  نتيجة

 000,00 000 750                                   رأ  مال ت  إصداره  -           

         337,96 426                    مدمجة(-إحعالوات واحتياطات )  -            

 589,41 036 153                                      رق إعادة التقيي اف -          

  819,24 550 2            رؤو  أموال الخاصة /ترحيل من جديد -            

                                                            دج 746,61 013 906                 النتيجة:جمالي دون إ                

         دج  036,45 374 8             املالية:  السنة  النتيجة              

 دج 783,06 387 914:      31/12/2018صافي الخصوم              

 الحساب  البيان     2018سنة  2017سنة  تغير 
   حسابات رؤوس األموال       

 101 رأ  مال ت  إصداره    000,00 000 750 000,00 000 750 -

 13 رأ  مال غير مستعان به    - - -

 106 )إح مدمجة( واحتياطاتعالوات    337,96 426 - 337,96 426

 فوارق إعادة التقيي     589,41 036 153 667,22 692 164 077,81 656 11
 

- - -  
 

  فارق املعادلة 
 120 النتيجة الصافية    036,45 374 8 759,27 526 8 722,82 152

8 100 421,31 5 549 602,07 2 550 819,24 
 

 

رؤو  أموال الخاصة /ترحيل من 

 110 جديد 

  املجموع   783,06 387 914 824,42 669 917 041,36 282 3     -
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  Passifs Non Courants الجارية:غير  الخصوم-2- 2

مقارنة ب حسابات     دج055,44 794 911 :  2018لسنة لقد سجل إجمالي حسابات الخصوم الغير الجارية 

 عرفت حسابات الخصوم الغير الجارية انخفاض بقيمة  حيثدج 085,36 027 963 بإجمالي: 2017سنة 

 %5,3- أي بنسبة  دج 029,92 233 51  -     

 الخصوم غير الجارية حسابات  ( يمثلIII 10-)رقم الجدول 

 البيان    2018سنة  2017سنة  تغير  نسبة 

 حسابات الخصوم الغير الجارية          

 قروض وديون مالية    697,42 420 880 697,42 020 929 000,00 600 48 - 5,2%-

 مؤجلة ومرصود لها  -ضرائب   741,16 856 5 741,16 856 5 - 0,0%

 ديون أخرى غير جارية   - - - -

 مؤوونات ومنتجات ثابتة مسبقا   616,86 516 25 646,78 149 28 029,92 633 2  - 9,4%-

 املجموع   055,44 794 911 085,36 027 963 029,92 233 51   - 5,3%-

 

 على امليزانية )الخصوم( اعتمادا هشام ن إعداد الطالب م.ماملصدر: 

 

 الجارية:الخصوم الغير االستنتاجات مراجعة حسابات -

فيما يخص حسابات الخصوم الغير الجارية وهذا يعد لصالحها مأن هذا  انخفاضنالحظ أن املؤسسة حققت 

املالية  وبالتالي يجب أن تواصل لكي تتخلص من ديونها 2017االنخفاض يعد إيجابي مقارنة بالسنة املاضية 

 اآلجال. القروض في أقرب وكذلك

املالية أو البنكية أو فيما يخص ديون  القروض والديون يخص  وثائ  فيمال  تقدم لنا أي تفاصيل أو -

 رأينا.تمكننا التعبير عن  اإلسثتمارات
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  Passifs Courantsالخصوم الجارية: -2-3

مقارنة ب حسابات     دج   858,86 653 087 1:  2018لسنة لقد سجل إجمالي حسابات الخصوم الغير الجارية 

 165    ارتفاع بقيمةت حسابات الخصوم الغير الجارية حيث عرف دج   110,67 088 922 بإجمالي: 2017سنة 

 %18بنسبة أي  748,19 565

 الجارية مثل حسابات الخصوم( ي III-11رقم )الجدول 

 

 امليزانية )الخصوم(على  اعتمادا هشام من إعداد الطالب م. :ملصدرا

 

 الجارية:الخصوم  حساباتوتحليل  مراجعة-

 رأينا.تمكننا التعبير عن الجارية  يخص الخصوم وثائ  فيمال  تقدم لنا أي تفاصيل أو 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان    2018سنة  2017سنة  تغير  نسبة 

        
 حسابات الخصوم الجارية  

32,1%     128 984 188,61        401 335 151,06            530 319 339,67    
 

 موردون وحسابات ملحقة 

64,8%       43 020 410,66          66 434 573,22            109 454 983,88    
 

 ضرائب

-  -         325 899 
067,41    

        185 915 315,17    
 ديون أخرى   

104,0%     133 544 901,16        128 419 318,98            261 964 220,14    
 خزينة الخصوم  

 املجموع      858,86 653 087 1         110,67 088 922        748,19 565 165     18,0%
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  C.Rالنتائج )حسابات التسيير( مراجعة وتدقيق حسابات  :الثالثاملطلب      

Audite et contrôle des Comptes Du Résultat          

 الطبيعةحسب  النتائج حساب-1 -3

 تشكيل حسابات النتائج ( يمثلIII- 12)رقم  جدول 

 وثائ  املقدمعلى  اعتمادا هشام من إعداد الطالب م.: ملصدرا

 

 رقم الحساب البيان 2018سنة  2017سنة 

 70 رقم األعمال 682,56 072 338 1 057,60 640 358 1

 7 المخزونات المنتجات قيد الصنعتغير  771,49 493 30  - 500,04 599 96

 73 اإلنتاج المثبت - -

 74 االستغاللإعانات  - -

 -1- إنتاج السنة المالية 911,07 578 307 1 557,64 239 455 1

 61 المشتريات المستهلكة 896,25 142 907    - 507,55 051 056 1    -

 62-63 األخرى واالستهالكاتالخدمات الخارجية  479,79 143 67    - 394,05 311 66   -

 2- السنة المالية استهالكات 376,04 286 974    - 901,60 362 122 1    -

 3- لالستغاللالقيمة المضافة  535,03 292 333 656,04 876 332

 63 أعباء المستخدمين 599,60 956 229  - 480,92 593 236  -

 64 والمدفوعات المشابهة الضرائب والرسوم 493,20 775 15    - 213,55 800 15  -

 4- فائض االستغاللإجمالي  442,23 560 87 961,57 482 80

 75 المنتجات العملياتية األخرى 049,33 796 20 122,82 711 15

 65 األعباء العملياتية األخرى 938,74 061 3    - 594,66 095 7 -

 68 المخصصات واإلهتالكات والمؤونات 383,62 572 81  - 218,35 903 219 -

 78 خسائر القيمة عن المؤونات 515,78 407 24 296,02 393 184

 5- النتيجة العملياتية 684,98 129 48 567,40 588 53

 66 المنتوجات المالية 058,42 241 3 271,52 523 2

 76 المالية األعباء 723,50 559 39   - 655,51 149 46   -

 6- النتيجة المالية 665,08 318 36 - 383,99 626 43    -

 7- (6+5النتيجة العادية قبل الضرائب ) 019,90 811 11 183,41 962 9

  الضرائب الواجب دفعها 707,76 986 1           - 128,43 292 3    -

  -تغيرات-الضرائب المؤجلة  275,69 450 1           - 704,29 856 1

  مجموع منتجات األنشطة العادية 534,60 023 356 1 248,00 867 657 1

  مجموع أعباء األنشطة العادية 498,15 649 347 1   - 488,73 340 649 1-

 8- النتيجة الصافية لألنشطة العادية 036,45 374 8 759,27 526 8

 77 العناصر غير العادية المنتوجات - -

 67 األعباءالعناصر غير العادية  - -

 9- النتيجة غير العادية - -

 10- النتيجة الصفية للسنة المالية 036,45 374 8 759,27 526 8
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 : CRومراجعة حسابات النتائج  حليلت  -

 يض  قس  املنتجات مايلي: :املنتجات  3-1-1

   املالية:إنتاج السنة -

ويض  رق  امأعمال أي املبيعات واملنتجات  دج911,07 578 307 1: 2018إن إجمالي إنتاج السنة املالية لسنة 

جل خالل سنة   انخفاضنالحظ هنا  حيثدج 557,64 239 455 1: 2017املخزنة واملنتجات قيد الصنع وس 

 .%-10بنسبة  أي ,646 660 57147بقيمة: 

 العملياتية األخرى: املنتجات-

             بمبلغ  2017مقارنة بسنة    دج049,33 796 20 مبلغ 2018لقد سجل في خانة املنتجات العملياتية لسنة 

، وبالتالي   %32دج، أي بنسبة 926,51 084 5   حيث عرف هذا الحساب أرتفاع بقيمة دج 122,82 711 15

 على مستوى املنتجات.هذا االرتفاع يدل على أن هناك فائض مسجل 

 املنتجات املالية:-

 2017دج لسنة  271,52 523 2دج، مقارنة بمبلغ 058,42 241 3 مبلغ: 2018سجلت املنتجات املالية سنة 

 وهذا يدل على الزيادة والنواتج املحققة وامأرباح على إختالف سعر الصرف. ،%28ارتفاع بنسبة 

 

 الحسابات التالية:يض  قس  التكاليف  :التكاليف 3-1-2

 : السنة املالية استهالكات-

 دج896,25 142 907بإجمالي 2018لسنة استهالكات السنة املالية املحققة باملشتريات املستهلكة والخدمات 

 السنة استهالكاتعلى مستوى  انخفاضهناك  وبالتالي دج507,55 051 056 1: 2017مقارنة بإجمالي سنة 

 .املالية

 أعباء املستخدمين: -

 دج599,60 956 229 :2018حيث بلغت قيمة هذا الحساب سنة  انخفاضحساب أعباء املستخدمين لقد عرف 

 املؤسسة كمنحهذه املالغ املنح التي تقدمها  وتتمثل دج480,92 593 236ب:  2017مقارنة بمبلغ املحق  سنة 

 التشجيع وغيرها   اإلضافية، ومنحالساعات و  PRCاإلنتاجية العمل الجماعي وزيادة 

 واملشابهة:الضرائب والرسوم املدفوعة -

 دج  493,20 775 15 :2018إن إجمالي الضرائب بلغ سنة 

 ل  تقدم املؤسسة أي تفاصيل فيما يخص هذا الحساب  -
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 :األعباء العملياتية األخرى -

 2017سنة محققة  دج 594,66 095 7ب مقارنة  دج 938,74 061 3: 2018إن هذه امأعباء بلغت قيمتها سنة 

 املؤسسة.هذه االعباء في فوارق القي  والغرامات املفروضة على عات   وتتمثل

 :املخصصات واإلهتالكات واملؤونات -

واملؤونات كمخصصات اإلهتالكات  2018دج خالل سنة  383,62 572 81إن املؤسسة تتحمل مبلغ مالي قدره: 

عن املخزونات  والخسائر الناتجةهذه امأعباء في املؤونات  وتتمثلدج  218,35 903 219 :2017تحملت سنة  كما

 واإلهتالك الذي يعبر عن إستهالك قيمة اإلسثتمارات على سبيل املثال إهتالكات الثتبيتات ماعدا امأراض ي. 

 

 املالية: األعباء-

جل  وتتمثل    دج   655,51 149 46مقارنة بمبلغدج   559 723,5039حساب امأعباء املالية مبلغ إجمالي ب  س 

 وغيرها.عن الخدمات البنكية  الناتج AGIOSاآلجيو هذه امأعباء 

 املالية.ل  تقدم املؤسسة أي تفاصيل أو معطيات حول حساب امأعباء -

 املالية:النتيجة الصافية للسنة -

بلغت النتيجة  دج، وقد036,45 374 8 بقيمة: 2018لسنة املحققة بربح  حققت مؤسسة أورسي  نتيجة صافية

 %-2بنسبة  أي دج722,82 152-إنخفاض ب تغير في القيمة ب  أيدج 759,27 526 8 :2017الصافية لسنة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Orsimالفصل الثالث                                              دراسة ميدانية بمؤسسة اورسيم

101 

 

 

  النتائج:عملية مراجعة تدقيق الحسابات امليزانية وحساب املتوصل إليها من خالل  النتائج-3

 : حسابات امليزانية أوال

 بالنسبة لقسم األصول:

  31/12/2017ومقارنتها مع امأرصدة النهائية  01/01/2018مراجعة والتحق  من امأرصدة االفتتاحية. 

  املحاسبة املطبقة املبادئالتحق  من شفافية.  

  من حج   ماديا، التحق التتكد من أن الثتبيتات بحوزة املؤسسة ومسجلة محاسبيا وموجودة

 إهتالكات.

  لنا أحد أعضاء اإلدارة  ما أكدهالتحق  من أن التتمينات سارية املفعول فيما يخص الثتبيتات وهذا 

 املؤسسة لطريقة التقيي  بالتكلفة التاريخية استخدام.  

  ـتستعمل إدارة املؤسسة طريقة اإلهتالك الخطي الساري املفعول فيما يخص اإلهتالكات والتحق  من

تقليل لتدارك وال وكذا معاينة الخسائر واملؤوناتمدى مطابقة الطريقة والتسجيالت مقارنة بالسنة السابقة 

 .منها مستقبليا

  روقات والتصريح بها.ومعرفة أسباب الفتسجيل الفروقات الجرد املادي واملحاسبي 

  صرامة التشريع الجبائي والقوانين املتعلقة باإلجراءات الجبائية وقانون الضرائب.  احترامالتحق  مدى 

  املحاسبية.مراقبة التصريحات الجبائية وفيما يخص التسجيالت 

  البنكي والتحق  منها ومراقبة الكشف البنكي وحركة امأموال للمؤسسة. معاينة عملية التقارب 

 بالنسبة لقسم الخصوم:

  فحص ومراجعة رأ  املال االجتماعي 

  معاينة النتيجة السنة املالية 

  فحص التسجيالت املحاسبية دفتر اليومية ومراقبتها في البرمجية املحاسبيPC Compta 

  التتكد من مدى تطبي  قرارات الجمعية العامة 

 

 النتائج: حسابالتسيير لحسابات  ثانيا: 

 مال ومراقبة التخفيضات من رق  امأع املالية التحق التتكد من إنتاج السنة املنتجات  فحص حسابات

 واإلنتاج املخزن. املمنوحة للزبائن

  السنة املالية والتحق  من الخدمات  االستهالكاتفحص والتحق  مت حسابات امأعباء كالتتكد من

 الخارجية 

 - الصافية.حساب والتتكد من النتيجة املالية 
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 :2018املصادقة على حسابات للسنة املالية -

التي تت  وف  العناية الواجبة  2018بعد التحقيقات ومراقبة املؤسسة واإلشراف على القوائ  املالية لسنة 

العادية أي مطابقة للقانون وفي بعض امأحيان طريقة منهجية وأحيانا على شكل عينات استثناء املالحظات 

سة الوطنية للصناعات امليكانيكية والتحفظات، ال تتضمن طابع إقصاء يمكننا أن نستنتج أن حسابات املؤس

أن مجموع امأصول يساوي مجموع الخصوم عند مبلغ  31/12/2018ولواحقها شركة ذات أسه  توقفت في   

  دج697,36 835 913 2 
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 القرار  اتخاذ الخاصة وعمليةاإلطار التطبيقي ملعايير التدقيق والتقارير  الثالث:املطلب 

 التحقيقات الخاصة  أوال:

 الداخلية  إجراءات الرقابة خاص عنتقرير  3-1

 أجور  05تقرير خاص على املبلغ اإلجمالي ألعلى  3-2

 الخاصة املمنوحة للمستخدمين  االمتيازاتتقرير خاص حول  3-3

 تقرير خاص شأن التحقق من صدق املعلومات الواردة في تقرير التسيير  3-4

 سنوات األخيرة للسنة املالية  05ر النتيجة معيار خاص حول تطو  3-5

 من القانون التجاري(  589 )املادةتقرير خاص على صافي أصول الشركة  3-6

 معيار املتعلق بعملية رفع رأس املال  3-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Orsimالفصل الثالث                                              دراسة ميدانية بمؤسسة اورسيم

104 

 

 

 

 تقرير خاص عن إجراءات الرقابة الداخلية  3-1

 جرءات الرقابة الداخلية ومن ذلك ال يمكن التعبير عن رأينا فيه حول إ ر ملؤسسة ل  تقدم لنا أي تقريا  

 أجور  05تقرير خاص على املبلغ اإلجمالي ألعلى  3-2

 05إن املؤسسة ل  تقدم لنا أي وثيقة تمكننا التعبير عن رأينا عنها فيما يتعل  امأجور املخصصة مأفضل 

 أجور.

 للمستخدمين تقرير خاص حول االمتيازات الخاصة املمنوحة  3-3

اتير كتسديد فو أنه يوجد هناك عدة إمتيازات أما بالنسبة لتقرير الخاص حول املزايا املمنوحة للمستخدمين 

املجلس اإلدارة من نوع تويوتا أو ككراء مسكن إلطار سامي  مأعضاء سياحية أو الكراء وتقدي  سيارة أالكهرباء 

في املؤسسة وتمنح هذه االمتيازات وف  طريقة قانونية طبقا للعقد واتفاقية بين اإلطارات ومجلس اإلدارة 

 لنا أي وثيقة يمكننا التعبير عن الرأي عنها.املؤسسة ل  تقدم  لكن

 الواردة في تقرير التسيير تقرير خاص شأن التحقق من صدق املعلومات 3-4

كما يظهر في  31/12/2018-01/01/2018الفترة  في ORSIMمحتوى تقرير التسيير في ٍرأينا وضع حالة مؤسسة 

 سابقا.املذكورة  31/12/2018القوائ  املالية املنتهية في 

 :سنوات األخيرة للسنة املالية 05معيار خاص حول تطور النتيجة -3-5-

 سنوات  5رقم يمثل النتيجة الصافية خالل  (III 13-) جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 وثائ  املقدمةعلى  اعتمادا هشام من إعداد الطالب م. ملصدر:ا

 

 

5 السنوات الماضية  صافية خالل  نتيجة ال   ال

املبالغ  السنوات 

46 787 724,15              2014

36 782 319,96              2015

32 746 607,52              2016

8 526 759,27                 2017

8 374 036,45                 2018
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 تقرير خاص على صافي أصول الشركة. 3-6

 رصيد إيجابي ب  31/12/2018" من القانون التجاري فإن امأصول 589وفقا للمادة "

 

 

 

 

 رأس املال زيادة  أو رفع معيار املتعلق بعملية  3-7

 املؤسسة ل  تقدم لنا أي تقرير حول عملية رفع رأ  املال   .

 

 

 

 

 ثانيا: عملية إتخاذ وتوجيه القرار ات داخل املؤسسة 

بعد عملية الفحص الحسابات القوائ  املالية للمؤسسة الوطنية للصناعات امليكانيكية ولواحقها لسنة   

إن عملية املراجعة وف  النظام -SCFاملحاسبي وف  للنظام املالي  عليها واملطبقةاملالح  املعتمد  من 2018

مهنة  علقةلقوانين املت املراقبة املؤسسة والخضوعاملالي املحاسبي وتطبي  املعايير التدقي  وإتباع منهجية 

 اآلتي:ك الناتجة وهياملالحظات  بتقدي  النصائح للمؤسسة وقمنامحافظ الحسابات واحترام لنظام الداخلي 

 -للميكانيك.التابعة للمجمع الجزائري  توحيد الحسابات لجميع الوحدات 

  رفع وزيادة رأ  املال إجراءاترفع رأ  املال وذلك عن طري  إتباع.  

 -تفعيل وتكثيف الرقابة الداخلية واملتابعة املستمرة والدائمة لألعمال التي تت  في املؤسسة.  

  للمؤسسة.تصحيح وضعية الديون واملطالبة الزبائن بتسديد الديون التي ل  تسدد منذ 

 -أسبابه  وذلك ملناقشةتعقد املؤسسة في هذه الحالة اجتماع  (:-ي حالة هامش الربح سالب )ف

ع أما إطارات البي ومراقب التسيير التحليلية  ومراقب املحاسبةوذلك من خالل مستويات التسعير 

 األصول الصافية =

 697,36 835 913 2       دج
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 ادلويت  تب، ومدير اإلنتاجعلى للجنة مدير املؤسسة مدير التسيير ومدير التجاري امأ املستوى 

 .لحلها وعلى املشكلةاالقتراحات 

 

 للمؤسسةوالسياسة العامة  الدراسة واألهمية االقتصاديةنتائج  الرابع:املطلب 

   نتائج الدراسة 4-1

عند زيارتنا للمؤسسة من أجل الحصول على املعلومات الضرورية ملحاولة تطبي  الجانب التطبيقي كان 

 كالتالي:نتائجنا 

 اإليجابيات:  4-1-1

 فيما يخص القوائ  املالية إعطاء صورة صادقة للمؤسسة املالية -

 يقوم املدق  بإعداد التقارير وإبدا رأي فني محايد حيث يحتفظ بنسخة لديه ويقدم نسخة للجمعية العامة -

وعية نتحسين -صرامة التشريع الجبائي والقوانين املتعلقة باإلجراءات الجبائية وقانون الضرائب احترام-

 .ملحاكاة املنتج امأجنبيمحاولة تجسيد فكرة تصدير املنتوج من خالل خل  جودة له  املنتجات

يمكنها تحقي  نتائج إيجابية وأرباح كبيرة في السنوات املقبلة الن املؤسسة فيد  إن املؤسسةيمكننا القول  -

املتعلقة بصناعة البراغي ملصانع السيارات  ISOاملنظمة العاملية للتقييس من الحصول على شهادة معتمدة 

 امأعمال.الية ببلدية سيدي خطاب وبالتالي زيادة في رق  داخل الو  وسوفاك املوجدةمثل هيونداي 

 

 السلبيات: 4-1-2 

ون بتسديد الدي امللقاة على عات  املؤسسة من جهة وعدم تحصيل واملطالبة الزبائن الديون  تراك  وضعية-

 ومعاينة الخسائر واملؤونات بشكل جيد. للمؤسسةمنذ فترة التي ل  تسدد 

قص املتابعة املستمرة والدائمة لألعمال التي تت  داخل املؤسسة من خالل الزيارات التفقدية ملصالح ن-

 املؤسسة 

واملوظفين الحاصلين على شهادات عليه وكفاءات مما يؤدي إلى تراك  العمل على العدد  نقص اإلطارات -

 املتوفر منه  

 الية لبيع منتجات املؤسسة عدم وجود وحدة تسويقية ملنتجات املؤسسة داخل الو -

 املنتوج وضمان وصول السلعة مأصحابها. لتوزيعواملركبات  تجديد اآلالتمحاولة -

ت التطورا املنافسة، ملواكبة تكوين عمال بهدف التتقل  ومراقبة التطورات الحاصلة ودخول ميدانضعف -

 .والداخليةالخارجية 
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 للمؤسسة العامة  والسياسةاالقتصادية األهمية  4-2

 .االقتصادية للمؤسسةاألهمية 4-2-1

فة عامة بص الوطني،تعد شركة أورسي  من أه  املؤسسات الوطنية والتي تلعب دورا كبير في تنمية االقتصاد 

 بصفة خاصة ويظهر ذلك من خالل: املحلية املتعلقةوالتنمية 

  من أعباء االستيراد الخارج تدوين السوق الوطنية باحتياجاتها من املنتجات وبالتالي التخفيف

خاصة ) ف الدولة خالل السنوات امأخيرةخاصة في ظل مخططات التنمية الكبرى املسطرة من طر 

 في مجال بناء السكنات(.

 

  املنتجات الخاصة تزويد املؤسسة العسكرية واملؤسسات الوطنية الكبرى بما تحتاجه من بعض

 .SNTFللسكك الحديدية  واملؤسسة الوطنية( SONALGAZ) سونلغاز  كمؤسسة

 

  اكتسحتللخارج والتي  الشركة املصدرةخالل منتجات  من الرصيد الوطني من العملة الصعبةرفع 

، فرنسا، إسبانيا، أملانيا ،أهمها: سويسرا( وعدة دول أوروبية .املغاربية )املغرب، تونس، ليبيا السوق 

 بلجيكا، وإيطاليا.

 

  )التجاري. النشاط، خاصة ومحيطهاتحريك النشاط االقتصادي للمنطقة )وادي رهيو 

 

 .العمل على امتصاص البطالة من خالل توفير فرص العمل لسكان املنطقة 

 

 

 

 

 

 



 

 Orsimالفصل الثالث                                              دراسة ميدانية بمؤسسة اورسيم

108 

 

 

 

 

 .العامة للمؤسسة السياسة 4-2-2

ينبغي أن تكون السياسة العامة للمؤسسة مصدر إلهام و عمل لكافة أعضاء املؤسسة ، وذلك حت  تتمكن من 

التصدي إلى الخطر أو بامأحرى انعدام امأمن الذي يمثل السوق حيث أن الحصول على املكانة امأولى في السوق 

) االحتكار ( ، بل أصبح نتيجة العمل  أو حت  مكانة فقط ل  يعد وضعية مكتسبة بواسطة مجرد قرار إداري    

املتواصل و املنظ  لرجال جديين يبحثون باستمرار عن تحسين الكيفية و االستعمال امأمثل للوسائط وعلى 

استقرار للجعل من الزبون في نفس الوقت شغله  الشاغل و رهان ينبغي ربحه كل يوم وفي نهاية امأمر ال ينبغي 

 ددها الزبائن " . أبدا  نسيان بتن أجورنا يس

 : كيز اهتمامه على العناصر التاليةمن هذا الواقع فإنه ينبغي على كل عضو في املؤسسة تر  وانطالقا

              االستماع إلى الزبون    *السوق                       *            والنمو *البحث 

 *رجال املؤسسة                            واإلخبار اإلبالغ *  *النوعية الشاملة       

 

  الوجود.أسا   : الزبون املؤسسةفلسفة  -

  وخبرة أهلية.تكنولوجيا  :املؤسسةوسائل - 

 – جيدة.نوعية جديدة بتسعار  :املؤسسةغاية  -

 الجودة.الثقة وفحص سير  هي: يةضالق

 – وإرضائه(. احتياجاته، )متطلباته،الزبون  : هو املقصودالهدف 

   الربح.هو  هدفها: 

 

  :الجودةالثمانية لتسيير  املبادئ ثالثا:-

 االستماع إلى الزبون.  -1

                                      القيادة. -2

                       العمال.اشتراك  -3

                        املسارات.منهجية      -4

 التسيير حسب منهجية املسارات. -5

 (.POCA)التحسين املستمر  -6

 القرار.منهجية وف  امأحداث التخاذ  -7

 املمولين.ات متبادلة ذات فائدة مع عالق -8
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 الجانب التطبيقي:خالصة 

تناولت هذه ORSIM اإلنتاجيةوبالضبط الوحدة    للصناعات امليكانيكية  في املؤسسة خالل تربصنامن        

في  ينالباحثين واملهنيالكثير من  اهتمامالدراسة موضوع تدقي  الحسابات ويعتبر هذا من املواضيع التي نال 

 ملتعاملة مع املؤسسة وتقيي  نشاطها.امأطراف ا احتياجاتمجال تدقي  الحسابات حيث جاءت لخدمة 

أكبر حول إن التدقي  املحاسبي له دور فعال في زيادة موثوقية املعلومة املحاسبية كما يمثل ضمانا 

ية ، ويتتي بالحك  على وضعوالحياد في الرأي باالستقالليةظل تمتع محافظ الحسابات  وهذا في مصداقيتها

يلي ير نهائي يمثل الشرح التفصاملؤسسة باملراقبة الكلية لجميع املستندات والسجالت وامأوراق وتقدي  تقر 

 .لوضعية املؤسسة

مع  عام الحسابات بشكلوتدقي   مراجعةبحثنا  وضوعمل ومن خالل دراستنا امليدانية والبحث التطبيقي-

 الحسابات توصلنا إلى النتائج التالية:املراجعة والتدقي   كيفيةإبراز محاولة 

 ومنه يمكن ملتخذي القرار في املؤسسة من وضع  توفر عملية التدقي  يبين الوضع الحقيقي للمؤسسة

 استراتيجيات املناسبة في ظل وجود املنافسة.

  املتزايد من طرف املؤسسات االقتصادية.  االهتمامإن تطور عملية التدقي  راجع إلى 

   في الجزائر تخضع جل املؤسسات االقتصادية لعملية الرقابة من خالل عدة طرق من بينها تدقي

وتوجه نتائجه لعدة أطراف كالدولة ملعرفة الوضع االقتصادي ويعد الهدف الرئيس ي له  الحسابات

نظمة االنضمام إلى امل اإلقتصادي للبلد، بغيةمساعدة املؤسسات االقتصادية لتحقي  التنمية والتطور 

 .OMCالعاملية للتجارة

 التوصيات واالقتراحات: 

عف كل امأخطاء ومواطن الض الكتشافإن تقرير محافظ الحسابات في نهاية السنة املالية ال يكفي  -1

فعليه يجب على مدير الشركة أن يبرمج ويضع في القريب العاجل تكثيف الرقابة واملدققين حت  

 يقلل من فرص التالعب 

ة في خدمين من الثقيجب توسيع مسؤولية املدققين الخاصة باكتشاف الغش بهدف تمكين املست -2

 آرائه  عن املصداقية والعدالة 

 رفع رأ  مال املؤسسة  -3
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 ة العامة:الخاتم

 الهامة املؤثرة في حياة املؤسسة االقتصادية هذا املوضوع من املوضوعاتيتضح لنا أن وفي األخير               

من و  من البحث هو التعرف على أساسيات تدقيق الحسابات وترشيد القرارات   والهدفبها فيجب االهتمام 

 ملاليةا القوائم من تجعل التي األساسية الركيزة هي املحاسبي التدقيق أن وامليدانيةالنظرية دراستنا  خالل

 يتبع نتيجةال هذه إلى املدقق يصل وحتى عليها، املتعارف املعايير  ظل في وهذا واملوضوعية باملصداقية تتميز 

 سوء أي من عليها الحفاظ أجل من البنود، بعض على الداخلية الوقاية إحكام مع إجراءات من مجموعة

 نم كل تزويد هي هامة نتيجة إلى الوصول  بغية وذلك عليها تطرأ أن يمكن تالعبات أو  اختالس أو  استغالل

 املؤسسة أصول  من التحقق نتائج إعالن وكذلك املؤسسة، مع متعاملين مسيرين، مالك، من األمر  يهمه

وما سبق  ،وترشيدها القرارات اتخاذ من تمكنت حتىوإعطاء صورة صادقة   وإيراداتها ونفقاتها وخصومها

ن تضمن لها التسيير الحس بمثابة العين الساهرة على املؤسسة  أن مراجعة وتدقيق الحساباتذكره نستنتج 

بالعمليات واإلجراءات التنظيمية داخل أقسامها، وحسن اختيار القرارات مهما وفعالية نشاطاتها واالهتمام 

 واالستمراريةتعظيم الربح وضمان البقاء ويساهم  كان نوعها

 املوضوع يمكن تلخيص نتائج الدراسة كالتالي، بحثياتلإلملام 

 الفرضيات: اختبار 

 الفرضيات املطروحة في املقدمة: توصلنا إلى اإلجابات التالية بخصوصمن خالل الدراسة 

  هذه ققت تح "التدقيق املحاسبي يسمح ملتخذي القرارات بترشيدهاوالتي تنص على "  األولى:الفرضية

املدقق بعد فحصه للبيانات  املحررة من طرف تقارير الفرضية عن طريق االعتماد على توجيهات ال

 ييمالتالعبات وتقواملستندات والحسابات والتحقق من سالمة القوائم املالية وخلوها من األخطاء وربما 

ية بغ والصواب بالرشاد تتصف قرارات اتخاذ أجل من وذلكاالنحرافات  تحديد ،الرقابة داخل املؤسسة

 .اريتهااملؤسسات وضمان استمر  وأمالك أموال على ملحافظة

  ها وذلك القرار". تم التوصل إلثباتيساهم التدقيق املحاسبي في اتخاذ  والتي تنص على" الثانية:الفرضية

  بعد القيام بتدقيق وتحليل عناصر القوائم املالية.

 :القرارات"  دترشي في أدلة إثبات في هاما دورا املحاسبي للتدقيق نعم والتي تنص على" الفرضية الثالثة 

 إن مراجعة وتدقيق الحسابات دورا هاما حيث يعتبر من الركائز األساسية مما يوفره من أدلة وبراهين 

 ألن املالحظات التي الرأي إبداء في تساعده بحيث ،بالثقة الجديرة والقرائن األدلة إلى التوصل يجب

 ة.املؤسسوضعية تحسين  سياستها وبالتالي صائبة ورسميعطيها املدقق تساعد في إتخاذ قرارات 

 :تعتمد املؤسسات االقتصادية الجزائرية على تدقيق الحسابات هل والتي تنص على" الفرضية الرابعة"  

 دوبع .املالي املحاسبي للنظام انتقالها ظل في الجزائر  تشهدها التي وذلك عن طريق التطورات

 نمط إحداث خاللها من تحاول  والتي العمومية السلطات بها قامت التي االقتصادية اإلصالحات

أصبحت املؤسسة في حاجة ملحة إلى التدقيق الذي ال غنى عنه للتسيير وتجنب املخاطر حيث  جديد

 .في تزويد مختلف األطراف املعنية معلومات دقيقة وذات مصداقية
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  الدراسة:نتائج 

 التالية:ومن خالل دراستنا توصلنا إلى النتائج 

 - املبادئ واملعايير في املؤسسة، ويجب على املؤسسة تطبيقه وفقا  املحاسبي ضروري  التدقيقإن 

 املتعارف عليها

  يسمح التدقيق الداخلي اقتراح الحلول كما يساعد على تنفيذ القرارات املتخذة بما يضمن فاعلية

 وكفاءة هذه القرارات.

 - اسبة سبي منهجية منالتدقيق املحا وضعفها، يعتبر وتحديد نقاط قوتها  املؤسسةوضعية  التعرف على 

  والتقرير التحقيقوهي: الفحص، تدقيق الحسابات على ثالثة ركائز مراجعة عملية ترتكز 

  إن التدقيق املحاسبي نتائجه يمكن أن تمس املدى البعيد بحيث يساعد املسؤولين إتخاذ قرارات يمكن

 أن تكون استثمارية 

  ومنه يمكن ملتخذي القرار في املؤسسة من وضع توفر عملية التدقيق يبين الوضع الحقيقي للمؤسسة

 استراتيجيات املناسبة في ظل وجود املنافسة.

  في الجزائر تخضع جل املؤسسات االقتصادية لعملية الرقابة من خالل عدة طرق من بينها تدقيق

الحسابات وتوجه نتائجه لعدة أطراف كالدولة ملعرفة الوضع االقتصادي ويعد الهدف الرئيس ي له 

ساعدة املؤسسات االقتصادية لتحقيق التنمية والتطوراإلقتصادي للبلد، بغية االنضمام إلى املنظمة م

 .OMC تجارةللالعاملية 

  أن عملية مراجعة وتدقيق الحسابات تعتبر أسلوبا فعاال للمؤسسة حيث يسمح بكشف األخطاء

الالزمة، كما هذه اإلجراءات ينجر عنها تحرير تقرير  املالحظات النصائح وتقديم واالنحرافات وتصحيحها

نهائي وهو املنتوج النهائي للمدقق يقدم لألطراف املعنية ملحاولة حل الصعوبات واملشاكل وتقديم 

 القرارات بشأن ذلك.  

 كاآلتي: وهيالتوصيات و القتراحات ابعض كان البد من أن نخرج ب ما سبق استنادا لكلو

  ضرورة االهتمام بالتوصيات واالقتراحات التي تندرج ضمن التقرير النهائي للمدققين الداخلين مع

 إعطاء شهادات 

  إن توفير الجو الرقابي الفعال غير معرقل للنشاط يساعد على بلوغ األهداف بدرجات عالية من

 الفاعلية والكفاءة.

 ة وتوافق األوضاع املادية للوحدةئبة وسليمتطبيق الطرق التي تساعد املؤسسة في اتخاذ قرارات صا. 

  يجب صدور قانون يلزم املحاسب الخضوع إلى دورات تكوينية مبرمجة بدقة الهدف من ورائها هو

 اطالعه على أهم التغيرات الحاصلة في اإلطار املحاسبي الدولي.
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  عناالطال ع املؤسسة هذا البحث يحتوي على موضوع يدف صعوبات، كون عند قيامنا بالتربص واجهتنا 

 ر بينأكثعلى أكثر وثائق سرية هذا ما يحرم الطالب من معرفة مايجري في التطبيق لذا يجب التنسيق 

املؤسسة ومصلحة التربصات واملسؤولين ملساعدة الطالب التوصل نتائج دراسته ومساعدته في مجال 

 عمله مستقبال.

  واإلرقاء بمستوى أدائهم في العمل يتطلب األمر ضرورة االهتمام رفع مستوى كفاءة األفراد باملؤسسة

  تكوين وتدريب وليس معاقبتهم على أدائهم في املاض ي إال من كان معمدا.

عة مراج ومبرزا دور  هذا الجهد املتواضع أتمنى أن أكون موفقا فيه موضحا ، بعدوهكذا لكل بداية نهاية      

 .االقتصادية املؤسسات وترشيدها فيالحسابات في توجيه القرارات وتدقيق 

املعلومات الكافية والالزمة مقترحين  بإثراء وتقديم هذا املوضوع قمناوفي األخير نتمنى الختيارنا           

                                                             ومتمنيين البحث أكثر في هذا املوضوع ألنه موضوع ثري طويل وعميق. 

 .فما هذا إال جهدا وال ندعي فيه الكمال ولكن عذرنا أنا بذلنا فيه قصارى جهدنا-

 

 آملين من هللا السداد والتوفيق.                                                                                         
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 ملخص بالغة العربية:

في ظل التطورات الراهنة واملليئة بالفرص والتهديدات زادت حاجة املؤسسة الحصول على املعلومة     

املنافسين  التميز. علىالقرارات املناسبة التي تحقق لها  اتخاذاالقتصادية في الوقت املناسب من أجل 

وتدقيق الحسابات وهي مراجعةومن بين أهم األساليب التي تساعد في التأكد من دقة املعلومات   

لدى نهدف من خالل هده الدراسة إلى معرفة املراجعة وتدقيق الحسابات بجميع مقوماتها في      

وإلى الدور الذي يلعبه املدقق في الحد من مشكلة عدم تماثل املعلومات وذلك عن  القرارات،ترشيد 

على معايير التدقيق باإلضافة إلى دوره في التخفيض التضارب  باالعتمادطريق تحقيق جودة املعلومة 

حرص كل من اإلدارة واملساهمين وتدعيم استقالليته بعدم تدخل اإلدارة في أداء مهامه وال املصالح بين

 على سالمة القوائم املالية. 

يلعب تدقيق الحسابات دورا جدا هاما في إعطاء الصورة الحقيقية عن سالمة سير العمل باملؤسسة   

 وبالتالي عدالة القوائم املالية وتمثيلها للمركز املالي.

املنطلق يمكن ال يمكن تجاهل أو إنكار العالقة املتينة التي تجمع بين املحاسبة والتدقيق ومن هذا  

الحديث عن الدور اإليجابي عن دور مراجعة وتدقيق الحسابات فحص والتحقق من املعلومات انها دو 

مصداقية وقابلية للمقارنة الذي يستند عليها مدقق الحسابات في إبداء رأيه الفني املحايد عن عدالة 

  .القوائم املالي

 

ترشيد القرارات  ،التدقيق الحسابات، تقارير تدقيق الحسابات، مدقق  الكلمات املفتاحية:  
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Résumé :  

Cette étude vise identifier le rôle qui joué par L’audite et Contrôle des comptes en abordant 

son rôle pour limiter le problème de l’asymétrie des informations à travers de la qualité de 

l’information en basant sur les norme de l’audite en plus de son rôle dans la réduction des 

conflits d’intérêts entre l’administration et les actionnaires et le renforcement de sa 

indépendance impliquant la non immixtion de l’administration dans l’exercice de ses mission  

Le Rôle de L’audite et Contrôle Des Comptes est très important et Il permet donner une vrai 

Image de la bonne Gestion du travail au sein de L’entreprise et connaitre la situation 

financière de l’entreprise  

Mots Clé : L’audite , Contrôle des Comptes , Auditeur ,Décision , les normes  

 

Abstract : 

This Study Aims To Identify The Role Played By Auditing , Auditors Plays a Very 

Important Role In Giving  Tree For  The Safety Operation Of institution And  The Image 

Thuse  Fairness Of financial Statements . 

 Keys Words : Auditing , Auditor, Financial Statements 
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