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 مقدمة عامة :         

 اإلشكالية الرئيسية:

 كيف يساهم نظام املعلومات املحاسبي عند محافظ الحسابات؟

الرئيس ي يتطلب األمر اإلجابة على جملة من األسئلة الفرعية و املتمثلة وفي محاولة لإلجابة على التساؤل 

 أساسا:

 ن مفهوم نظام املعلومات املحاسبي؟( في ما يكم1

 ( ماذا نقصد  بمحافظ حسابات؟2

 من خالل التساؤالت املطروحة تم وضع مجموعة من الفرضيات

 الفرضيات:

 سية التي يعتمد عليها متخذي القرار.( يعد نظام املعلومات املحاسبي من دعائم األسا1

 ( تكون املعلومات املحاسبية أكثر مالئمة عندما يكون نظام املعلومات املحاسبي فعال في مؤسسة.2

افع اختيار املوضوع :  دو

 ال شك أن الرغبة في إنجاز العمل له عدة أسباب معينة منها :

 مستغانم . ( التعرف على واع نظام املعلومات املحاسيبي في ميناء1

 ( وجود صلة مباشرة بين التخصص وموضوع الدراسة.2

 



 مقدمة عامة

 

 ب
 

 

 أهداف الدراسة :  

يهدف البحث إلى تبيان أهمية نظام املعلومات ومكانته ووظائفه والعرض إلى مخرجات نظام املعلومات 

 للمعلومات.املحاسبي عند محافظ الحسابات، وإظهار مكانة نظام املعلومات املحاسبي كمصدر هام 

 أهمية الدراسة :

هناك ارتباط وثيق بين نظام املعلومات املحاسبي و محافظ الحسابات و تكمن أهمية هدا اإلرتباط في 

الحصول على املعلومات املحاسبية يمكن  اإلعتماد عليها في تقديم املؤسسات لوظعيتها املالية وتحديد أهمية 

ية وتقييم جودتها الدي يعتبر كأهم عنصر ملعرفة الوضعية املالية نظام املعلومات عند إعداد القوائم املال

 للمؤسسات.

 البحث:تقسيم 

نسم موضوع البحث إلى فصلين نظريين وفصل تطبيقي مع املحافظة على التسلسل املنطقي والتدرج في  

  حيث:طرح األفكار 

تحت عنوان ماهية نظام املعلومات املحاسبي ويضم ثالث مباحث ففي املبحث األول تطرقنا  األول:الفصل 

واملبحث الثاني يضم اإلطار النظري لنظام املعلومات املحاسبي ، واملبحث الثالث  املحاسبية،إلى مفهوم املعلومات 

 يضم عناصر نظام املعلومات املحاسبي.

ثين ففي املبحث األول تطرقنا إلى بحويضم م محافظ الحسابات مفاهيم حول تحت عنوان  الثاني:الفصل 

 .تقارير محافظ الحسابات ومعاييرهاواملبحث الثاني يضم  ،الحساباتمفاهيم حول محافظ 

ففي املبحث  مبحثينويضم  دراسة ميدانية على مستوى ميناء مستغانم : تحت عنوان  ثالثالفصل ال

 ميناء مؤسسة في الداخلي التدقيق، واملبحث الثاني يضم مستغانمتقديم مؤسسة ميناء األول تطرنا إلى 

 .مستغانم

 

 



 مقدمة عامة

 

 ت
 

 

 الدراسات السابقة :

ما وقع بين أيدينا من مراجع تصب في املوضوع منها ما هي متعلقة  خاللمن و هدا البحث لمن خالل إعدادنا 

املعلومات ومنها ما هي متعلقة بالقوائم أما فيما يخص الربط بينهما من خالل جودة املعلومات املحاسبية  بنظام 

  :  طإال بسيلم نجد 

وأثره على جودة القوائم  دراسة بوركاب مصطفى ، الفي إبراهيم تحت عنوان " نظام املعلومات املحاسبي -

 أكلياملالية" قدمت ضمن نيل شهادة املاستر في علوم املالية و املحاسبية تخصص محاسبة وتدقيق ، جامعة 

، حيث هدفت هده الدراسة إلى معرفة أثر نظام املعلومات املحاسبي على  2014محند اولحاج البويرة، سنة 

القوائم املالية و املعايير املحاسبية املتعلقة بعرضها ة اإلفصاح عن كل تقييم جودة القوائم املالية وكيفية إعداد  

 ما يتعلق بها.

دراسة لزعر محمد سامي تحت عنوان " التحليل املالي للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املالي"  -

 .2011ي، قسنطينة ، سنةاملقدمة لنيل شهادة املاجستير في علوم التسيير تخصص اإلدارة املالية ، جامعة منتور 

هدفت الدراسة على محاولة تطبيق تقنيات التحليل املالي على القوائم املالية مفق النظام املحاسبي املالي 

 من أجل معرفة الوضعية املالية و األداء و تغيرات الوضعية املالية للمؤسسة.

  البحث:صعوبات 

 لصعوبات :من خالل معالجتنا لهدا املوضوع بحثنا واجهنا بعض ا

 ( قلة املراجع و البحوث الجامعية في مجال نظام املعلومات املحاسبي.1

 ؤولين.(مواجهة بعض الصعوبات في الدراسة امليدانية مع املس2

 

  

 



 
 

 

  الفصل األول 

املعلومات ماهية نظام 

 املحاسبي
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 تمهيد:

يمثل نظام املعلومات املحاسبي بنك املعلومات املحاسبية وتمثل املعلومة املحاسبية األداة املحركة إلدارة 

أي مشروع كما تعد عنصر ربط وتنسيق بين املؤسسات وفروعها وكوسيلة اتصال بين الفعاليات واألحداث 

ستخدمي املعلومات عند اتخاذ القرارات، إذ أن جودة أي قرار يتم اتخاذه االقتصادية التي تمارسها املؤسسة وم

هي تلك املعلومات  يعتمد على جودة املعلومات املقدمة من خالل التقارير املالية، و املعلومات املحاسبية الجيدة

املعلومات املحاسبية  األكثر فائدة للمستخدمين واألكثر صالحية في القوائم املالية في املؤسسة، و االستفادة من

ال يعتمد فقط على الخصائص املتوفرة فيها بل يعتمد على فعالية نظام املعلومات املحاسبي وكفاءة املسيرين في 

املؤسسة. وعليه من أجل اإلملام باملعلومات املحاسبية ونظام املعلومات املحاسبي تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالث 

بحث األول إلى املعلومة املحاسبية وخصائص املعلومة ومن يستخدم هذه مباحث رئيسية حيث سنتطرق في امل

املعلومة املحاسبية وشروطها واملبحث الثاني يتم التطرق فيه إلى اإلطار النظري لنظام املعلومات املحاسبي 

 واملبحث الثالث يتناول عناصر نظام املعلومات املحاسبي من مدخالت ومعالجة ومخرجات.
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 املبحث األول: ماهية املعلومات املحاسبية

للبيانات واملعلومات املحاسبية مكانة هامة ومركزية ضمن نظام املعلومات املحاسبية في املؤسسة بحيث ليس 

باإلمكان اتخاذ قرار فعال وتنفيذه ما لم يتم جمع املعلومات الكافية واملناسبة.حيث أن املعلومات املحاسبية 

 تقلل من خطر اتخاذ القرارات الخاطئة. الصحيحة والسريعة

 املطلب األول: مفهوم املعلومات املحاسبية

 أوال:مفهوم البيانات

 توجد عدة مداخل لبيان مفهوم البيانات من بينها:

البيانات هي عبارة عن مجموعة من الحقائق والرموز واألرقام ذات دالالت معينة غير مبوبة ال يستفيد منها  •

القرار إال بعد معالجتها بغرض إنتاج املعلومات، و قد تأخذ شكل أرقام أو حقائق تاريخية عن أنشطة متخذ 

 وفعاليات املنشأة.

البيانات عبارة عن األرقام واألصوات والصور املرتبطة بالعالم الواقعي، وهي كذلك املادة الخام التي تجمع  •

ية وبالتالي تعتبر الحاضنة األساسية ملعطيات أرق بناءا على ما يحصل من أفعال وأحداث بطريقة تسجيل

 تنبثق عنها املعالجة بشتى ألوان وأشكالها.

ومنه نستنتج أن البيانات هي موارد وحقائق خام ليست ذات قيمة بشكلها األولي هذا ما لم تتحول إلى معلومات 

 عد مرورها بمرحلة املعالجة.مفهومة ومفيدة، والشكل التالي يبين مرحلة تحويل البيانات إلى معلومات ب
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 (: مرحلة تحويل البيانات إلى معلومات.1-1الشكل رقم )

 

 

 مخرجات                                                         عمليات                                                                مدخالت                

 املصدر: احمد فوزي ملوخية. نظم املعلومات اإلدارية.

 ثانيا: مفهوم املعلومات املحاسبية

 هناك عدة تعاريف للمعلومة املحاسبية نستعرض بعضها:

•  
 
املعرفة املستقاة من تحليل البيانات التي ( املعلومات بأنها (AAAعرفت الجمعية األمريكية للمحاسبة

 تتولد من األنظمة'.

أي أنها بيانات ،"عبارة عن معرفة مشتقة من تنظيم وتحليل البيانات  TONEوتعتبر املعلومة في رأى  •

 1ذات منفعة في تحقيق أهداف املؤسسة".

نظر املستخدمين   هةوجيقصد باملعلومات البيانات التي تم معالجتها حتى تصبح لبا داللة معينة من  •

لها, وقد عرفت املعلومات على أنها" كل املعلومات الكمية وغير الكمية التي تخص األحداث 

 2.االقتصادية التي يتم معالجتها والتقرير عنها بواسطة نضم 

املعلومات املحاسبية في القوائم املالية املقدمة للجهات الخارجية ,وفي خطط التشغيل والتقارير  •

 خدمة داخليا".املست

كذلك يمكن تعريف املعلومات على أنها تلك املعلومات املتضمنة في مخرجات نظام املعلومات  •

 املحاسبي بنظمه الفرعية املختلفة, أي تلك املقرر عنها في القوائم املالية والتقارير املالية.

                                                           
                                    

.األردن.عمان.التوزيعوللنشرالمناهجدار".معاصرتطبيقيمدخل"المحاسبيةالمعلوماتنظم.الزعبياحمدزياد.العربيفهدعصام.1 

 6ص.2007.األولىالطبعة
  2.سعيدغالبياسين.نظممساندةالقرارات.دارالمناهجللنشروالتوزيع.عمان.األردن.2006.ص15

 المعلومات المعالجة البيانات
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ادة منها وتسخيرها املعلومة املحاسبية هي بيانات تم توضيحها وتفسيرها وتعديلها بهدف االستف •

لالعتماد علها في القيام بالدراسات أو األبحاث أو تغيير السلوك وردود األفعال لدى األطراف املتلقية 

 واملستخدمة لها.

كما عرفت  ،كما تعرف املعلومات على أنها البيانات التي يمكن أن تغير من تقديرات متخذ القرارات •

املعلومات بأنها البيانات التي تمت معالجتها لتصبح بشكل أكُدر نفعا للمستقبل، والتي لها قيمة في 

 االستخدام الحالي أو في اتخاذ قرارات مستقبلية, إذن تعتر املعلومات موارد مهم من موارد أي منشأة. 

رة عن مجموعة من البيانات املنظمة واملعالجة ، ومن خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن املعلومات هي عبا  

الناتجة عن مخرجات نظم املعلومات والقي على ضوئها يتم اتخاذ القرارات واملرتبطة ارتباطا تاما باملعرفة. وعليه 

فإن املعرفة هي حصيلة استخدام البيانات واملعلومات والتجربة التي يتم الحصول علبها عن طريق التعلم 

 1تجاوب مع املستجدات التي تواجهه.وهي التي تمكن من يمتلكها من الواملمارسة 

 ومن هنا يمكن التمييز بين البيانات واملعلومات وفق الجدول التالي.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
                                    

  1.حسين بلعجوز . نظام املعلومات املحاسبي ودوره في اتخاذ القرارات اإلنتاجية . مؤسسة الثقافة الجامعية للنشر. اإلسكندرية. 2009..ص.168
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 واملعلومات. البيانات (: مقارنة بين1-1رقم ) الجدول 

 املعلومات البيانات املجال

 منتظمة ضمن هيكل غير منتظمة في هيكل تنظيمي الترتيب

 محدودة القيمة بالضبط غير محدودة القيمة القيمة

 تستعمل على الصعيد الرسمي و غير الرسمي ال تستعمل على الصعيد الرسمي االستعمال

 محددة املصادر متعددة املصادر املصدر

 عالية منخفضة الدقة

 مخرجات مدخالت املوقع

 البياناتصغيرة نسبيا لحجم  كبيرة جدا الحجم

 يمكن اتخاذ القرار عليها ال يمكن اتخاذ قرار عليها القرارات

 

املصدر: حكمت أحمد الراوي. نظم املعلومات املحاسبة واملنظمة. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان 

 .41. ص 9األردن. الطبعة األولى. اإلصدار األول. 
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 املعلومات املحاسبيةاملطلب الثاني: خصائص 

إن جودة املعلومات املحاسبية تتمثل في الخصائص التي تتسم بها املعلومات املحاسبية والقواعد الواجب 

استخدامها لتقييم نوعية املعلومات املحاسبية. ويؤدي تحديد هذه الخصائص إلى مساعدة املسؤولين عند 

ات املحاسبية التي تنتج من تطبيقات محاسبية بديلة. والتمييز إعداد التقارير املالية من جهة، وفي تقييم املعلوم

 فيما يعد ضروري وما ال يعد كذلك من جبهة أخرى.

 هناك نوعين من الخصائص خصائص رئيسية وخصائص ثانوية.

 الخصائص الرئيسية: -1

املعلومات أهميتها وأصبحت هي الخصائص التي يجب توافرها في املعلومات املحاسبية املنشورة وإال فقدت هذه 

 غير مفيدة للمستخدمين وتتمثل في:

 املالئمة: 1-1

تكون املعلومات املحاسبية مالئمة بمدة تأثيرها على قرار املستخدم. وتكون غير مالئمة متى ضعف ذلك التأثير 

الداخليين  ستخدمينعلى ذلك القرار تمتلك املعلومات خاصية املالئمة عندما تؤثر على القرارات االقتصادية للم

وذلك مساعدتهم عل تقييم األحداث املاضية والحاضرة واملستقبلية' وحتى تكون هذه املعلومات مالئمة يجب أن 

 يتوفر فيها الخصائص الفرعية التالية:

 املالئمة في التوقيت: 1-1-

سب، بينما تفقد هذه إن توفر املعلومات الحسابية للمستخدم بتوقيت مناسب يساعده في اتخاذ القرار املنا

 املعلومات قوتها في التأثير على القرارات عند توفرها للمستخدم بزمن غير كاف أو توقيت غير مالئم.

. 
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 القدرة على التنبؤ في املستقبل: 2-1-1

يجب أن تساعد هذه املعلومات املستخدم وتحسن من قدرته على التنبؤ بالنتائج املتوقعة قي املستقبل، ويمكن 

للمعلومات والتقارير املالية أن تقوم بهذا الدور من خالل اإلفصاح عن نتائج األحداث املاضية حين تصدر 

 القوائم املالية.

 القدرة على التقييم االرتدادي للتنبؤات السابقة: 3-1-1

بالتالي  يقصد بها قدرة املعلومات على مساعدة متخذ القرار و املستخدم في تقييم صحة توقعاته السابقة، و

 تقييم نتائج القرارات التي سبق وأن اتخذها بناء على هذه التوقعات.

 املوثوقية ) املصداقية(: 1-2

تتعلق خاصية املوثوقية بأمانة املعلومات وإمكانية االعتماد عليها، أي أن تكون املعلومات دقيقة وخالية من 

ير موثوقة، وهذا يعود إلى درجة دقة تلك املعلومات األخطاء والتحيز. ويمكن أن تكون املعلومات مالئمة ولكن غ

 وتتكون من:1“وتوقيت إصدارها 

 التمثيل الصادق: 1-2-1

يقصد به التمثيل الصادق للعمليات املالية بشكل معقول، وفي بعض الحاالت تكون املعلومة بمستوى أقل من 

 التمثيل الصادق.

 الجوهر فوق الشكل:1-2-2

 .وني فحسب.ها االقتصادية وليس لشكلها القانالعمليات طبقا لجوهرها وحقيقتأي املحاسبة عن 

                                                           
                                    

علومفيالماجستيرشهادةنيلمتطلباتضمنمقدمةمذكرةالقرارات،اتخاذفيالمحاسبيالمعلوماتنظاموأهميةدورالقادر،عبدعيادي1

الموقععلىمنشورة،16ص.2007الشلف،بوعلي،بنحسيبةجامعةالتسيير،وعلوماالقتصاديةالعلومكلية.ومحاسبةماليةتخصص.التسيير

 .15:00ساعة،2016-11-13االطالعتاريخ، univ-chlef.dzااللكتروني
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 الحياد: 3-2-1

أي أن البيانات املالية خالية من التحيز. وله يجب عرض املعلومات بصورة تظهر النتائج املرسومة مسبقا، وهذا 

على املستخدم بغية الوصول إلى الشرط يشير إلى غياب القصد في التحريف أو تغيير املعلومات لغرض التأثير 

 1نتيجة معينة، أي خلو املعلومات من التحيز. 

 الحيطة والحذر: 4-2-1

 ويقصد بالحيطة والحذر يبني درجة من الحذر في وضع التقديرات املختلفة.

 االكتمال: 5-2-1

تسمح به اعتبارات األهمية النسبية نعني به أن املعلومات املالئمة هي املعلومات الكاملة، أي املكتملة في حدود ما 

للتكلفة، فقد يؤدي حذف بعض املعلومات إلى جعل القوائم املالية مزيفة ومضللة ومن ثم تفقد مصداقيتها وال 

 تكون مالئمة، سواء كانت املعلومات قابلة للقياس أو غير قابلة له.

 قابلية املعلومات للفهم: 3-1

ا كانت غير مفهومة ملن يستخدمها وتتوقف إمكانية فهم املعلومات على ال يمكن االستفادة من املعلومات إذ

طبيعة البيانات التي تحتويها القوائم املالية وكيفية عرضها من ناحية، كما تتوقف على قدرات من يستخدمونه 

 أو ثقافتهم من ناحية أخرى.

 الخصائص الثانوية: -2

 ومات ولعل توفرها يعزز من فائدة الخصائص الرئيسية .وهي الخصائص التي يتيح توفرها فائدة أكير للمعل

                                                           
                                    

علومفيالماجستيرشهادةنيلمتطلباتضمنمقدمةرسالةالمؤسسة،مبيعاتتحسينفيالمعلوماتنظامومكانةدورهللا،جاببنمحمد 1

تاريخ .WWW.PN TC.CE I T.D 2003     االلكترونيالموقععلىمنشورةالجزائر،جامعةالتسيير،وعلوماالقتصاديةالعلومكليةالتسيير،

 .10:30ساعة19ص2017-1-1االطالع
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 وتتلخص هذه الخصائص في:

 قابلية املعلومات للمقارنة: 1-2

يسعى املستخدم من خالل توفر هذه الخاصية إلى إجراء املقارنات في املؤسسة الواحدة لسنوات متعددة أمال في 

الوحدات واملؤسسات املختلفة في القطاع الواحد  رصد التغيرات وتفسيرها، كما يسعى إلجراء املقارنات بين

لتقييم أدائها والتعرف على مواضع الضعف والقوة فيها، وتتداخل هذه الخاصية بخاصية الثبات حيث ال يمكن 

أصال إجراء املقارنات قبل ضمان خاصية الثبات، فمثال: قيمة رقم األعمال ملؤسسة ما و الخاص بالسنة الحالية 

 ا لم يقارن بقيمة في السنوات السابقة.ليس له قيمة م

 الثبات: - 2

يعني ذلك أن القواعد والسياسات واملبادئ املستخدمة في الحصول على املعلومات املحاسبية في املؤسسة ثابتة 

 من فترة ألخرى.

 والشكل التالي يمثل الخصائص األساسية والثانوية للمعلومات املحاسبية
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 (: خصائص املعلومات املحاسبية1-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املصدر: من إعداد الطالبة اعتماد على قاسم محسن إبراهيم الحبيطي و زايد هاشم يحي السقا، مرجع سبق   

 ذكره.  

 الخصائص األساسية

 المالئمة الموثوقية

 القدرة على التقييم االرتدادي

 للتنبؤات المستقبلية

 التمثيل الصادق

 لقدرة على التنبؤ في المستقبلا الجوهر في الشكل

 المالئمة في التوقيت

 الحياد

 الخصائص الثانوية

 الثبات قابلية للمقارنة



ات املحاسبي الفصل األول                                                                                                ماهية نظام املعلوم  

 

 

12 

 

 املطلب الثالث: مستخدمي املعلومات املحاسبية

مستخدمي املعلومات املحاسبية هم في الغالب صناع القرارات بحيث يعتمدون على املعلومات املحاسبية 

ملساعدتهم في اتخذا القرارات املختلفة. ولكي تكون القرارات فعالة فإن هناك مجموعة من الصفات التي يجب أن 

 :1يتسم بها متخذ القرار الذي يقوم باستخدام املعلومات املحاسبية، ومن هذه الصفات ما يلي

 القدرة على فهم محتوى املعلومات ) اإلدراك(. •

االستخدام الصحيح للمعلومات في القرارات املناسبة واملالئمة التي أعدت من أجلها تلك القدرة على  •

 املعلومات.

 الخبرة النوعية والزمنية املتعلقة بالتعامل مع أنواع املعلومات املحاسبية خالل فترة زمنية سابقة. •

التي تالئم قراراتهم الروتينية ويوفر نظام املعلومات املحاسبي ملستخدمي املعلومات الداخليين املعلومات  

واملتوسطة األجل والطويلة األجل ، حيث يقوم نظام املعلومات بتلخيص وتجميع املعلومات ملتخذي القرارات في 

 والشكل التالي يوضح ذلك. ٠ 2املنظمة لدعم القرار اإلستراتيجي أو التكتيكي أو التشغيلي

 

 

 

 

                                                           
                                    

دة حامدي علي، أثر جودة املعلومات املحاسبية على صنع القرار في املؤسسات االقتصادية الجزائرية، مذكرة مقدمة تخرج ضمن متطلبات نيل شها 1

،  95ص  2010علوم التسيير ، تخصص محاسبة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، املاجستير في 

 .17:20ساعة 2016-11-05تاريخ االطالع  http://th i univ bir.dzمنشورة على املوقع االلكتروني



 محمد يوسف الحفناوي ، نظم املعلومات املحاسبية ، دار وائل للنشر ، األردن ، الطبعة األولى. 2000 . ص 522
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 مات املحاسبي املجمعة الداعمة ملستويات القرار(:معلومات النظام املعلو 1-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

،. 200األردن.املصدر: محمد يوسف الحفناوي، نظم املعلومات املحاسبية. دار وائل للنشر، الطبعة األولى، 

 .52ص

أما اهتمام املستخدمين الخارجيين يكون للمعلومات الناتجة عن نظام املعلومات املحاسبي مركزا حول القوائم   

 املالية مت امليزانية وقائمة الدخل وميزان املراجعة، وذلك من أجل تقييم أداء املنظمة وتوقع أدائها املستقبلي.

األمر مرتبط بتعدد األطراف التي لها عالقة باملؤسسة  وتتعدد الفئات املستخدمة للمعلومات املحاسبية وهذا

سواء كانت هذه العالقة مباشرة أو غير مباشرة، مختلف هذه األطراف تستخدم املعلومات املحاسبية ألغراض 

 مختلفة لكنها تشترك في غرض واحد أال وهو استغاللها في عملية صنع القرارات.

 1ى النحو التالي:و يقسم مستخدمو املعلومات املحاسبية عل

 إدارة املؤسسة بمختلف مستوياتها : -1

                                                           
                                    

  1. محمد يوسف الحفناوي ، نفس املرجع السابق ص 52

 

 

 

 

 تجميع

 و تلخيص

 المعلومات

 المحاسبية

 

 القرار االستراتيجي

 القرار التكتيكي

 القرار التشغيلي
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إن الطرف األول الذي تهمه املعلومات املحاسبية للمؤسسة ويستفيد منها كثيرا يتمثل في إدارتها )املسيرين(، حيث 

 تستخدمها لتقييم أداء املؤسسة ولغرض التخطيط والرقابة وغيرها، وباختصار ألجل صنع القرارات الالزمة.

 

 املستثمرون )املساهمون( الحاليون واملحتملون: -2

بالنسبة للمستثمرين الحاليين) املساهمون ( الذين هم مالك املؤسسة وبالتالي هم أصحاب املصلحة الرئيسية في 

معرفة املعلومات املحاسبية، للتعرف على مستوى أداء املؤسسة بصفة دورية، ونصب اهتمامهم في اتجاه تقييم 

القتصادي لرأس مال املالك) املساهمين ( من طرف املسيرين واتخاذ املوقف املناسب عند انعقاد االستخدام ا

الجمعية العامة للمساهمين وكذلك الخروج بقرار البقاء كمساهمين في املؤسسة من عدمه، أما بالنسبة 

رفة مدى جدوى االستثمار للمستثمرين املحتملين فان اهتمامهم باملعلومات املحاسبية يفسر برغبة هؤالء في مع

 في املؤسسة بشراء أسهمها من عدمه.

 الدائنون الحاليون واملحتملون: -3

تمكنهم املعلومات املحاسبية من دراسة وتحليل الوضعية املالية للمؤسسة والتي على ضوئها يقررون ما هو 

 مناسب بشأن تعامالتهم مع املؤسسة.

بالنسبة للدائنين الحاليين ذوي الديون الطويلة واملتوسطة األجل كحملة السندات الطويلة واملتوسطة األجل  

نجد بأن اهتمامهم ينحصر في ضمان سالمة أصل القرض وف انتظام سداد الفوائد السنوية ، ومن خالل 

 1اطالعهم على املعلومات املحاسبية تتضح لهم هذه املسألة.

ائنين الحاليين ذوي الديون القصيرة األجل، كاالئتمان التجاري من جانب املوردين وقروض قصيرة وبالنسبة للد

اآلجل من البنوك وغيرها من الديون التي تدخل ضمن هذا النوع، نجد بأن هؤالء متمون بمدى قدرة املؤسسة 

                                                           
                                    

.100صسابق،مرجعنفسعلي،حامدي 1
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لهم أمرا ضروريا ملعرفة نتائج  على سداد هذه االلتزامات في مواعيدها مما يجعل املعلومات املحاسبية بالنسبة

 1األعمال الجارية وقدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة اآلجل.

أما الدائنون املحتملون فإنهم يهتمون بمدى تشبع املؤسسة بالديون ومدى قدرتها على السداد وال يمكنهم معرفة 

 سة املعنية.ذلك إال بعد حصولهم على املعلومات املحاسبية التي تخص املؤس

 العمالء: -4

 يتم العمالء باملعلومات املحاسبية للمؤسسة للتأكد من مركزها املالي ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

 العاملون ونقاباتهم: -5

إن العاملين ونقاباتهم يستفيدون أيضا من املعلومات املحاسبية. فعلى أساسها يمكنهم املساومة فيما يتعلق 

 بتحديد األجور واملكافآت والحوافز وتحسين ظروف العمل وتهيئة املصالح االجتماعية.

 الجهات الحكومية املعنية: -6

من أهمها الوزارة املكلفة بالقطاع الذي تنشط فيه املؤسسة، إدارة الضرائب، أجهزة الرقابة األجهزة املكلفة 

تهتم باملعلومات املحاسبية املتعلقة باملؤسسة بما يهم  باإلحصاء والتخطيط وغيرها، فكل جبهة من هذه الجبهات

 اختصاصاتها.

 أطراف أخرى: -7

 هناك أطراف عديدة تدخل ضمن هذا العنوان كاملنافسين، الباحثين، وسائل اإلعالم وغيرهم.

 املبحث الثاني: اإلطار النظري لنظام املعلومات املحاسبي

األنظمة الفرعية لنظم املعلومات في املؤسسة نظرا إلى نوع القرارات التي يعتبر نظام املعلومات املحاسبي من أهم 

يدعمها بحيث أن نظام املعلومات املحاسبي يدعم يوميا عمليات املنشأة االقتصادية من خالل تجميع وتخزين 

                                                           
                                    

.97صالسابق،المرجعنفسعلي،حامدي 1
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ن طرف البيانات عن معامالت املنظمة، وهو يساعد في التأكد من أن بيانات تمت معالجتها بدقة وموضوعية م

 مجموعة موارد مثل األفراد واملعدات للحصول على معلومات مالئمة يتم نقلها للعديد من متخذي القرار.

 

 

 املطلب األول: مفاهيم حول نظام املعلومات املحاسبي

 CLAوتبويب  ACCUMULATEيعرف نظام املعلومات املحاسبي بأنه " أحد مكونات تنظيم إداري يختص بجمع 

IFY  ومعالجةP OCE  وتوصيلCOMMUNICATE  املعلومات املالية املالئمة التخاذ القرارات، وإلى األطراف

 1الخارجية، والجبهات الحكومية، والدائنين واملستثمرين وإدارة املؤسسة".

ويعرفه حشمت قاسم بأنه مجموعة من املوارد والتدابير والقنوات و العماليات واإلجراءات التي تحكم تدفق 

في وسط معبدين أوفي مجتمع معين ، ويشمل هذا النظام أنشطة إنتاج املعلومات وتجميع وتنظيم املعلومات 

نظام  تواسترجاع املعلومات واإلفادة منها، وما يترتب على هذه اإلفادة من أثار تفض ي إلى إنتاج املزيد من املعلوما

بكفاءة و فعالية و تأتي أهميته من أهمية املعلومات املعلومات املحاسبي هو الذي يسهل عملية إدارة املؤسسة 

نفسها في عملية التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وحقيقة فإن نجاح بعض املؤسسات االقتصادية أو فشلها 

 قد يرجع أساسا إلى مدى كفاءة نظم املعلومات املحاسبية بها.

م املعلومات اإلدارية داخل املؤسسة في مجاالألعمال، نظام املعلومات املحاسبي هو الجزء األساس ي والهام من نظ

إذ يقوم بحصر وتجميع البيانات املالية واملحاسبية من مصادر خارج وداخل املؤسسة، ثم يقومبتشغيل هذه 

 البيانات وتحويلها إلى معلومات مالية ومحاسبية مفيدة ملستخدمي هذه املعلومات خارج وداخل املؤسسة.

ملعلومات تعتبر جزء ال يتجزأ من التنظيم اإلداري املعروف بنظام املعلومات اإلدارية ومنه نجد أن نظم ا

حيثيمكن القول أن نظم املعلومات املحاسبية أحد مكونات نظم املعلومات اإلدارية، الذي يعني بتوفير 

                                                           
                                    

  1.حسينبالعجوز،مرجعسبقذكرهص205
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س لغرض أال وهو البياناتواملعلومات التي تؤثر على نشاطات الشركة ككل، وجميع نظم املعلومات تهدف إلى نف

 توفيراملعلومات املالئمة واملوضوعية من أجل اتخاذ القرار قرارات صحيحة تساعد الشركة على تحقيق األهداف.

 

 1وهناك رأيان بشأن نظام املعلومات املحاسبي وعالقاته بنظام املعلومات اإلداري:

املعلومات  ت اإلداري، ويقتصر دور نظاميري أن نظام املعلومات املحاسبي جزءا من نظام املعلوما الرأي األول 

 املحاسبي على قياس املعلومات املحاسبية التاريخية، بغرض إعداد التقارير املالية لألطراف الخارجية.

املشروع  يؤكد أن دور نظام املعلومات املحاسبي ليس مجرد إعداد القوائم املالية لألطراف خارج الرأي الثانيأما 

أن نظام  لومات الالزمة للرقابة واتخاذ القرارات اإلدارية. أي أن أنصار هذا الرأي يرونبل ويشمل تقديم املع

 املحاسبي. املعلومات املحاسبي هو النظام األساس ي وأن نظام املعلومات اإلداري جزء من نظام املعلومات

اعتبرت أن نظام  وقد جاءت املحاسبة األمريكية وأعدت تقريرا للعمل على توفيق الرأيين السابقين حيث

املعلومات املحاسبي و نظام املعلومات اإلداري نظامين مستقلين لكل منهما وظائفه، و لكن يوجد هناك تداخل 

ومنطقة التداخل تمثل محاسبية العمليات، التي دورها األساس ي هز  04بين النظامين كما هو مبين بالشكل رقم 

 تقديم البيانات الضرورية التخاذ القرارات.

 (: العالقة بين نظام املعلومات اإلدارية ونظام املعلومات املحاسبية1-4الشكل رقم )

 

 

 

                                                           
                                    

المكتباتفيالدكتوراهدرجةعلىللحصولمقدمةأطروحة3العاليالتعليممعاهدفيالمعلوماتنظمكفاءةالغريب،أمحمدمحمدفتحي 1

تاريخ  CCDZ.C RI T.DZااللكترونيالموقععلىمنشورة.55ص،2008الجزائر،جامعةواإلنسانية،االجتماعيةالعلومكليةوالتوثيق،

 .10:00ساعة،2017-1-1االطالع

 المعلومات اإلداري  نظام

 

 المعلومات المحاسبي نظام
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 محاسبة العمليات                                                                                     

املصدر:عصام فهد العربيد، زياد أحمد الزعبي، نظم املعلومات املحاسبية مدخل تطبيقي معاصر، دار املناهج 

 .17،ص2007للنشر والتوزيع، األردن. الطبعة األولى، 

 املعلومات املحاسبي والشروط الواجب توفرها فيهاملطلب الثاني: وظائف نظام 

نجد أن نظام املعلومات املحاسبي يقوم بعدة وظائف من تجميع وتبويب وتصنيف ومعالجة ورقابة والتي يمكن 

 تلخيصها فيما يلي:

تجميع البيانات: تتحقق هذه الوظيفة خالل مرحل املدخالت تتضمن عدة خطوات مثل تسجيل البيانات   -1

قق من دقتها واكتمالها وقد تكون تلك البيانات من خارج أو من داخل الوحدة االقتصادية، ويمكن إجمال والتح

 :1هذه الخطوات في ما يلي

 التعرف على البيانات املرتبطة باملعامالت وقياسها وتسجيلها على مستندات. ✓

 يتم مراجعة هذه البيانات وتصحيح أخطاء القياس والتسجيل إن وجدت. ✓

 هذه البيانات الكترونيا إلى مواقع التخزين والتشغيل االلكتروني للبيانات لكي يتم معالجتها.نقل  ✓

تتحقق هذه الوظيفة خالل مرحلة التشغيل، و تشمل عدة إجراءات مثل التصنيف، معالجة البيانات:  -2

 الترتيب،  الدمج والتلخيص واملقارنة ومن أمثلة هذه العمليات مايلي:

 ت إلى أقسام محددة مثل بيانات خاصة باملصروفات أو املشتريات أو املبيعات...الخ.تقسيم البيانا ✓

 نسخ أو نقل البيانات أو تفرغيها في مستندات أخرى مثل تفريغ فواتير املبيعات في يومية املبيعات. ✓

                                                           
                                    

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستير في علوم التسيير، تخصص  ،قوري، دور نظام املعلومات املحاسبي في مراقبة التسييرحاج قويدر 1

 chlef .dz-http://d. منشورة على املوقع االلكتروني11. ص 2006إدارة أعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي. الشلف.

p c.univ 11:00، ساعة 2016-12-24. تاريخ االطالع. 
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 تبويب وتصنيف البيانات مثل تبويب املشتريات حسب األصناف املشتراه. ✓

ة مثل تجميع كميات املخزون من األصناف املتشابهة واملوجودة في مخازن تجميع البيانات املتجانس ✓

 أو مناطق مختلفة للحصول على إجمالي الكميات املتاحة للبيع.

دمج البيانات مثل دمج قوائم األصناف املباعة مع قوائم أسعار هذه األصناف من اجل احتساب  ✓

 قيمة املبيعات.

 ثل الجمع والطرح والقسمة والضرب.تنفيذ العمليات الحسابية املختلفة م ✓

 إجراء التحليالت الالزمة مثل تحليل النسب املالية. ✓

وتشمل هذه وظيفة كل من تخزين وحفظ وتحديث وتعديل البيانات باستمرار بحيث تعكس إدارة البيانات:  -3

 ما يستجد من أحداث اقتصادية أو عمليات أو قرارات كما تشمل استرجاع البيانات

وتشمل هذه وظيفة كل من تخزين وحفظ وتحديث وتعديل البيانات باستمرار بحيث تعكس ما يستجد من 

أحداث اقتصادية أو عمليات أو قرارات كما تشمل استرجاع البيانات التي سبق تخزيها فالتخزين يعني وضع 

جودة البيانات واملعلومات البيانات واملعلومات املجمعة في ملفات أو قواعد بيانات. وتحديث ضروري لتحسين 

 املخزنة ويؤدي التحديث إلى القيام بعدة أنشطة منها اإلضافة ،الحذف، التصحيح و التعديل.

أما استرجاع البيانات فهدف إلى إجراء مزيد من عمليات التشغيل علها أو تحويلها إلى معلومات ملستخدمي نظام 

 املعلومات في شكل تقارير.

قق هذه الوظيفة هدفان رئيسيان هما حماية األصول من الضياع والتأكد من تمام ودقة تحرقابة البيانات:  -4

البيانات والتشغيل الصحيح لهما وتتعدد اإلجراءات واألساليب املستخدمة في ظل نظام املعلومات املحاسبي 

 حاسب.ألغراض فرض الرقابة على البيانات مثل الفحص و االختبار و مراجعة البيانات املخزنة بال
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 1وتتم الرقابة من خالل مرحلتين أساسيتين هما:

التأكد من أن البيانات التي تم االحتفاظ بها سليمة وكاملة وتعالج بأساليب صحيحة ومن األمثلة  املرحلة األولى:

 على ذلك مطابقة البيانات التي تم إدخالها إلى الحاسب مع السجالت األصلية.

توفير األمن والحماية للبيانات من العبث والسرقة وأخطار الحريق ومن األمثلة على ذلك منع  املرحلة الثانية:

 الدخول إلى أماكن نظم املعلومات إال من خالل بطاقات الكترونية وهذا من أساسيات أنظمة الضبط الداخلي.

من خطوات متعددة كالتفسير تعتبر الوظيفة النهائية لنظام املعلومات املحاسبي، وتتضتوفير املعلومات:  -5

 والتقرير وتوصيل املعلومات للمستخدمين. وهي مكملة لوظيفتي إدخال وتشغيل املعلومات.

 (: وظائف نظام املعلومات التي من خاللها يتم تحويل البيانات إلى معلومات1-5الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
                                    

ردن. الطبعة ياسر صادق مطيع. طارق سعيد أبو عقاب, عبد هللا أحمد الشوابكة. نظم املعلومات املحاسبية . مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع. األ  1

.16. ص2007األولى. 
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 المعلومات

 معالجة البيانت

 

 إدارة البيانات
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 .336السيد عبد املقصود محمد دبيان، ناصر نور الدين عبد اللطيف، نفس املرجع السابق، ص املصدر:      

ويشكل نظام املعلومات املحاسبي مجموعة من املبادئ واألساليب. التي يمكن عن طريقها تجميع البيانات 

واملعلومات داخل املنشأة، بصورة تمكن من تحقيق األهداف اإلدارية،فمن خالل هذا النظام يتم تحويل 

يم. ثم قيدها في السجالت العمليات االقتصادية املثبتة في مستندات سواء داخلية أو خارجية في صورة ق

 محاسبية عن فترات متعاقبة الستخدمها في أغراض مختلفة كالتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات. 

 :1ولكي يكون هناك نظام فعال للمعلومات املحاسبية يتعين أن يكون قادرا على

اإلدارة من    أن يرتبط بالهيكل التنظيمي للمنشأة، حتى يوفر املعلومات الالزمة لتحقيق أهداف ✓

تخطيط ورقابة، بحيث تظهر املعلومات املحاسبية عالقة األنشطة اإلدارية ببعضها البعض في 

 شكل مجموعة من التقارير الدورية املالئمة التي تفيد في تحقيق األهداف.

أن يكون مصدرا لتزويد اإلدارة العليا بمعلومات وافية عن نتائج عن نتائج تنفيذ الخطط،  عن  ✓

 مقارنة النتائج الفعلية بالخطط والسياسات املرسومة مسبقا.طريق 

أن يسمح بتحقيق التوازن بين درجة الدقة، والتفصيل، والفترات الزمنية إلعداد التقارير  ✓

 املحاسبية وبين تكلفة النظام وبما يحافظ على اقتصاديات تشغيله.

ناسب، وأن يقوم بتخزين تلك أن يوصل املعلومات املحاسبية إلى متخذي القرار في الوقت امل ✓

 املعلومات و استرجاعها منه بشكل سريع ومنظم عند الحاجة.

تكامل املعلومات وخصوصا املعلومات الخارجية املفيدة مثل الظروف االقتصادية السائدة في  ✓

 السوق.

راء أن يوفر نظام املعلومات املحاسبي قنوات اتصال لتدفق املعلومات إلى داخل وخارج املنشأة وإج ✓

مواءمة بين نظام املعلومات والبيئة املحيطة حتى يتم توفير املعلومات وفقا لظروف مستخدمي 

 .املعلومات

                                                           
                                    

إلدارية. رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة املاجستير. فرع إدارة أعمال. كلية العلوم معرج عيد الحكيم. مناهج بناء نظم املعلومات ا1

 .18:07. ساعة، 2017-1-1تاربخ االطالع ccdz.c r i t.dz . منشورة على املوقع االلكتروني  40. ص 2003االقتصادية وعلوم التسيير. جامعة الجزائر. 
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أن يستجيب نظام املعلومات املحاسبية لطلب املعلومات بصفة مستمرة، من خالل توليد  ✓

واملعلومات إلى حين املعلومات وقت الحاجة إليها، كنتيجة لوجود بنك للبيانات، يحتفظ بالبيانات 

الحاجة إليها وعلى أن يتم تحديث هذه البيانات بصفة مستمرة طبقا للتغير في الظروف املحيطة 

 بالنظام.

 

 

 املطلب الثالث: مقومات نظام املعلومات املحاسبي وأهدافه

 مقومات نظام املعلومات املحاسبي -1

 املقومات التي تتكامل فيما بينها من أجل الحصول علىيعتمد نظام املعلومات املحاسبي على مجموعة من 

 الداخلية أو الخارجية، ومن أهم هذه املقومات ما يلي: امعلومات فعالة في مختلف االستخدامات سواء

 املستندات: -1

تمثل العمليات املالية مدخالت نظام املعلومات املحاسبي. والتي يتم تسجيلها في السجالت  ✓

املحاسبية. ويعتبر توفر املستندات ضروريا في كونها هي التي يتم التشغيل أو املعالجة بموجبها بحيث 

تعتبر أداة هامة لنظام املعلومات املحاسبي حيث يعتمد علبها في جمع البيانات واملعلومات وترتكز 

 1املستندات على مجموعة من املبادئ وهي:

 استخدام أقل عدد من املستندات. ✓

 بسيط والوضوح في تصميم املستندات وإهمال كل ما هو غير ضروري من املعلومات.الت ✓

 استخدام عدة صور في نفس املستند ✓

                                                           
                                    

األولى،الطبعةاألردن،والتوزيع،للنشرالمناهجدار.معاصرتطبيقيمدخلالمحاسبيةالمعلوماتنظمالزعبي،أحمدزياد.العربيدفهدعصام1

 .34ص،2007
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 منع االزدواج في جمع البيانات وتسجيل العملية. ✓

 يجب أن تستجيب هذه املستندات ملتطلبات الرقابة. ✓

 الترميز: 2-1   

حروف هجائية أو عالمات أو صور أو ألوان لتمييز مفردات كل يمكن تعريف الترميز على أنه وضع أرقام أو 

 عنصر من غيره، و يحقق الترميز األغراض التالية:

 

 

 تسهيل عملية تجميع املعلومات. ✓

 تسهيل عملية االتصال والسرعة في إنجاز العمليات. ✓

 تقليل احتماالت الوقوع في الخطأ. ✓

 البياناتتسهيل إدخال أنظمة الحاسوب، واعتماد قواعد  ✓

 دليل الحسابات: 3-1

يعرف الدليل املحاسبي على أنه "عملية اختيار وتحديد أسماء الحسابات املعيرة عن املعامالت املالية التي تتم 

بالوحدة املحاسبية، و تجميعها و تبويبها في مجموعات رئيسية و فرعية متجانسة، ثم وضعها في إطار عام و 

 1لكل منها".إعطائها رموز أو أرقام مميزة 

أي أن دليل الحسابات هو عبارة عن جدول أو قائمة تضم جميع الحسابات التي وردت في العمليات املالية 

للمؤسسة والتي قد تنشأ فيما بعد، وقد تكون هذه األسماء ممثلة في رموز أو أرقام ذات داللة معينة ومبوبة 

                                                           
                                    

في علوم بوركاب مصطفى،الفي إبراهيم. نظام املعلومات املحاسبي وأثره على جودة القوائم املالية، مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة املاستر 1

. 17. ص2014الية واملحاسية، تخصص محاسبة وتدقيق. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة أكلى محند أولحاج البويرة. امل

 .12:00، ساعة 2016-10-28تاربخ االطالع  http// :dpc univ-bouira.dz منشورة على املوقع االلكتروني
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كل مجموعة من الحسابات رقما معينا ليشير  ع مجموعة من الحسابات ذات الطبيعة املشتركة، فقد تأخذ

 1إلى مجموعة من الحسابات املتجانسة.

 الرقابة الداخلية: 4-1

 هي إحدى مقومات النظام املحاسبي في املؤسسة و تعني اإلجراءات املحاسبية املتعلقة بكيفية تصميم

وإجراء املراجعة الداخلية والخارجية املستندات املحاسبية والدورة املستندية الخاصة بتلك املمتلكات 

 املتبعة للتأكد من صحة التسجيل بالدفاتر املحاسبية وضمان املحافظة على أصول املؤسسة.

 التقارير: 5-1

تعد التقارير إحدى الوسائل التي تستعمل في الرقابة، إذ تعتبر أداة االتصال بين مختلف املستويات اإلدارية، 

الواردة في هذه التقارير معروضة بلغة واضحة، وقابلة للفهم، وأن تتسم بتمييز ويجب أن تكون املعلومات 

 .مالئم يجعلها وضوحا دون إخفاء أي تفاصيل مهمة

 املنفذون للنظام 6-1

هم مجموعة املحاسبين الذين يتولون تنفيذ خطوات الدورة املحاسبية التي تضمنها النظام املحاسبي في 

الخاصة باملحافظة على أصول املؤسسة و الرقابة عليها و تقييم أداء العاملين  املؤسسة و متابعة إجراءاته

فيها، واملقصود بالدورة املحاسبية لنظام املعلومات املحاسبي تتابع إجراءات تسجيل العمليات املالية وتبويبها 

 وتحليلها في الدفاتر والسجالت املحاسبية ضمن مجموعة متكاملة.

 مات املحاسبيأهداف نظام املعلو  -2

يهدف نظام املعلومات املحاسبي إلى توفير املعلومات املحاسبية الالزمة لتلبية احتياجات مستخدمين 

  1 مختلفين داخل و خارج الوحدة االقتصادية، و فيما يلي أهم أهداف نظام املعلومات املحاسبي:

                                                           
                                    

 .61. ص 2001املعلومات املحاسبية، مجلة العلوم اإلنسانية. جامعة محمد خيضر، بسكرة. العدد األول. نوفمبر أحمد لعماري، طبيعة وأهمية نظام 1
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 توفير املعلومات الالزمة إلنجاز العمليات واملهام اليومية 2-1

م الوحدة االقتصادية يوميا بعدد من األحداث االقتصادية يطلق علها العمليات املحاسبية وهي بمثابة تقو 

أحداث تعور عن عمليات تبادل لها قيمة اقتصادية مثل عمليات الشراء والبيع والسداد والتحصيل، ويتم 

ية تطبيقية لنظام تشغيل العمليات من خالل نظم تشغيل ومعالجة العمليات وهي عبارة عن نظم فرع

املعلومات املحاسبي، ويعمل كل نظام على تشغيل مجموعة من الخطوات لكل نوع من العمليات مع مالحظة 

 إمكانية وجود تداخل وترابط بين نظم التشغيل الفرعية.

 

 توفير املعلومات الالزمة لتقييم األداء اإلداري  2-2

تفصح اإلدارة عن مدى وفائها باملسؤولية القانونية امللقاة على عاتقها فيما يتعلق باملحاسبة املالية ينبغي أن 

تجاه األطراف الخارجية، واإلفصاح عن املركز املالي ونتيجة النشاط لألطراف الخارجية كاملساهمين 

اإلداريين في كافة املستويات اإلدارية والتحقق من كفاءة وحسن استخدام املوارد االقتصادية  والدائنين

 تاحة لدى كل مسؤول في كل مستوى إداري.امل

 توفير املعلومات الالزمة لتدعيم عملية اتخاذ القرار 3-2 

تتخذ الوحدة االقتصادية مجموعة من القرارات الالزمة للتخطيط والرقابة على عمليات التشغيل، ويتحقق 

نحو ولتحقيق ذلك الهدف هذا الهدف من خالل معالجة املعلومات، ويعتبر تشغيل املعلومات على هذا ال

يوجد نوع أخر من املعالجة املحاسبية، أي أن النظام املحاسبي يوفر نوعان من املعالجة هما معالجة 

 املعلومات ومعالجة العمليات، ويوضح الشكل التالي الفرق بينها. 

 (: الفرق بين معالجة املعلومات ومعالجة العمليات1-6الشكل رقم )

 

 

                                                                                                                                                                       
  1.السيدعبدالمقصودمحمددبيان.ناصرنورالدينعبداللطيف.مرجعسبقذكره.ص334
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السيد عبد املقصود محمد دبيان. ناصر نور الدين عبد اللطيف. نظم املعلومات املحاسبية مدخل املصدر: 

 .335. ص2011تحليل وتصميم النظام. دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع. اإلسكندرية. 

 1إضافة إلى ذلك هناك أهداف أخرى نجد منها:

 التقارير الالزمة لخدمة أهداف املشروع سواء مالية، بيانية، إحصائية أو تقارير املشروع.إنتاج  ✓

 توفير تقارير تحتوي على د رجة من الدقة في اإلعداد والنتائج. ✓

تحقيق النظام املحاسبي لشروط الرقابة الداخلية الالزمة لحماية أصول املشروع. ورفع كفاءة أدائها من  ✓

 وسائل الرقابة الداخلية في النظام.خالل توفير 

 تناسب تكلفة كل من النظام وإنتاج بياناته مع األهداف املطلوبة. ✓

وبالتالي فإن تحقيق هذه األهداف يؤدي إلى تحقيق األمن في نظام املعلومات املحاسبي واملحافظة على سرية 

 املعلومات املتحصل علها.

 حاسبياملبحث الثالث: عناصر نظام املعلومات امل

 بيانات العمليات

بيانات ناتجة عن 
 العمليات

 العمالء وغيرهم

 المساهمين

 و غيرهم

 

 معالجة المعلومات

 العملياتمعالجة 
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يظهر أثر نظام املعلومات املحاسبي في تعزيز جودة املعلومات املحاسبية من خالل املراحل التي يشهدها بحيث 

تتحول البيانات إلى معلومات عبر مراحل النظام املدخالت والعمليات واملخرجات وهذا ما سيتم عرضه في هذا 

 املبحث املتكون من ثالث مطالب رئيسية كاألتي:

 ألول: مد خالت نظام املعلومات املحاسبياملطلب ا

وتتضمن هذه املرحلة البيانات املتعلقة باألحداث االقتصادية للوحدة االقتصادية وقد تكون أحداث خارجية 

 مثل كميات وأسعار املبيعات وقد تتولد من عمليات داخلية مثل كميات وأسعار املواد املستخدمة وغيرها، بحيث

 لد عن األحداث املالية التي تقوم بها املؤسسة املادة الخام التي تجري عليها عمليات املعالجةتعد البيانات التي تتو 

 1و بمثابة مدخالت لنظام املعلومات املحاسبي وينبغي أن تتوفر على الخصائص التالية:

 أن تكون مرتبطة بنشاط املؤسسة. ✓

 أن تكون قابلة للقياس الكمي في شكل صورة نقدية. ✓

 قابلة للتحقيق.أن تكون  ✓

وتتمثل مدخالت نظام املعلومات املحاسبي في وثائق ومستندات تبريرية ) فاتورة، أوامر البيع، أوامر 

 الشراء(، و التي سنعرضها كالتالي:

هو وثيقة تسلم للمورد ليقوم ببيع وشحن سلع أو خدمات بمواصفات وأسعار معينة ويتم  أمر الشراء: -1

الذي يوجه للمورد املقترح من واقع طلب الشراء الذي يسلمه قسم املشتريات  إعداده في قسم املشتريات

 و الجدول املوالي يمثل أمر الشراء. 2من املخازن 

 (: نموذج أمر الشراء.1-2الجدول رقم )

 

                                                           
                                    
 حكمت أحمد الراوي. نظم املعلومات املحاسبة واملنظمة. مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. عمان األردن، الطبعة األولى، اإلصدار األول 1999، ص1.34 

 اسم الشركة        الرقم:                      

 العنوان:

 /   /   التاريخ:                      أمر الشراء                      

 إلى السادة:

 تعليمات الشحن و الدفع:
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 .122مرجع سبق ذكره، ص ،محمد يوسف حفناوي  املصدر:

 

 

 

 تقرير االستالم: -

هو عبارة عن مستند يعد من قبل لجنة االستالم، أو أمين املخزن، باألصناف املستلمة من حيث املواصفات 

والكميات واألسعار وبتم إثبات املخالفات في األصناف الواردة في طلب الشراء أو الفاتورة، سواء كان ذلك من 

جل فيه تفاصيل الشحنة وتاريخ االستالم حيث الكميات، أو املواصفات أو األسعار أي أن تقرير االستالم يس

والشاحن واملورد و رقم أمر الشراء، ويحدد فيه أيضا لكل وحدة مشحونة رقمها ومواصفاتها ووحدة قياسها و 

 ، كما هو مبين في الجدول التالي.1الكمية التي سيتم استالمها

 (: نموذج لتقرير االستالم1-3الجدول رقم )

 

 

 

 .123املصدر: محمديوسفحفناوي،مرجعسبقذكره،ص 

 

 اسم الشركة

 تقرير استالم

 الرقم:

 املورد:

 تاريخاالستالم:

 الشاحن:

 
 

 اسم الشركة

 تقرير استالم

 :الرقم

 :المورد

 :االستالم تاريخ

 ن:الشاح
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 .123محمد يوسف حفناوي، مرجع سبق ذكره، ص املصدر: 

املستلمة مع املحددة في أمر الشراء و من ثم يحرر هذا التقرير بنسختين يسلمها مع يقارن املشرف في قسم السلع 

 السلع للمخازن ونسخة منه لقسم املشتريات وأخرى تبقى في هذا القسم.

الفاتورة هي وثيقة يبين فيها الكمية املباعة للغير وسعر الوحدة الواحدة واملبلغ اإلجمالي املطلوب الفاتورة: -3

. وتعتبر الفاتورة 1الكميات املباعة وتكون الفاتورة صادرة من املنشأة عندما تبيع سلعة أو خدمة للغير مقابل تلك

مستند أسامي إلثبات عمليات البيع و الشراء تحتوي على مجموعة من البيانات األساسية والهامة في عملية 

 نموذج الفاتورة.التسجيل املحاسبي كما يوضحه الجدول التالي الذي يحتوي على 

 (: نموذج الفاتورة1-4الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 .24بوركاب مصطفى، الني إبراهيم. مرجع سبق ذكره، ص املصدر: 

 املطلب الثاني: املعالجة

                                                           
                                    

  1.السيدعبدالمقصودمحمددبيان،ناصرنورالدينعبداللطيف،مرجعسبقذكره.ص70

 رقمالفاتورة:                             فاتورة:

 التاريخ: شركة:                      اسم ال

 رقم العميل: وب من:                   المطل

 رقم طلب البيع:                   :تاريخالشحن
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املعالجة هي عملية تحويل البيانات لحل مشكلة أو مقابلة احتياج خاص ألجل توفير معلومات. وقد يتضمن 

 1مفهومها كل الحسابات أو أحدها املقارنة، التلخيص، التصفية أو التحويل.

املعالجة املحاسبية البيانات فور تحقق األحداث ذات الطابع االقتصادي. حيث يتم تسجيل تلك األحداث تتم 

االقتصادية على شكل عمليات محاسبية. وتهدف الدراسة في هذا الصدد إلى إيضاح كيفية تشغيل كل من 

التعبير عن اإلجراءات التي  مكونات نظام املعلومات املحاسبي البشرية واآللية ملعالجة هذه العمليات. ويتم

يحتويها نظام املعلومات املحاسبي لتحقيق تلك املعالجة اصطالحيا بالدورة املحاسبية. وتتكون الدورة املحاسبية 

 2ملعالجة البيانات من ستة خطوات رئيسية سنعرض ها كما يلي

 تسجيل العمليات املحاسبية: -1

يومية هو الخطوة األول في الدورة املحاسبية ويطلق على هذه يعتير تسجيل األحداث املالية قي صورة قيود 

الخطوة إثبات قيود اليومية. ويتم إثبات األحداث املالية في صورة قيود يومية عن طريق تحليل هذه األحداث 

 لتحديد الحسابات التي تأثرت بهذه األحداث وشكل التأثير الناتج. وبتمثل هذا التأثير أما في صورة دانية هذا

 الحساب أو مديونيته كنتيجة للحدث املالي.

أي يتم التسجيل فيها وفق القيد املزدوج الذي ينص على أن كل عملية محاسبية تؤثر في حسابين حيث تجعل 

أحدهما مدين والثاني دائن، ويكون الحسابان في العملية الواحدة متساويين بالقيمة مما يؤدي إلى نشوء توازن 

 ملية، والجدول التالي يوضح الشكل النموذجي لدفتر اليومية:مستمر بين أطراف الع

 (: نموذج دفتر اليومية1-5الجدول رقم )

 رقمالحساب

 املدين

 

 رقمالحساب

 املبالغالدائنة املبالغاملدينة البيان الدائن

     
                                                           
                                    

  1.أبوركابمصطفى،الفيإبراهيم،مرجعسبقذكره،ص27
  2.محمديوسفحفناوي،مرجعسبقذكره،ص149
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 .26بوركاب مصطفى، الفي ابراهيم، مرجع سبق ذكره،ص  املصدر:

 ترحيل" تبويب" العمليات املحاسبية: -2

تعتبر عملية تبويب األحداث املالية في صوره حسابات في سجل األستاذ هي الخطوة الثانية في سلسلة خطوات 

املحاسبية إلى دفتر األستاذ الذي يحتوي على املعالجة املحاسبية لتلك األحداث، بحيث يتم ترحيل القيود اليومية 

 جميع الحسابات التي تأثرت بالعمليات.

 

 (: نموذج دفتر األستاذ1-6الجدول رقم )

 

 التاريخ

 

 البيان

 األرصدة املبالغ

 دائنة مدينة دائنة مدينة

    

 .27: بوركاب مصطفى، الني إبراهيم، مرجع سبق ذكره، صاملصدر

 ميزان املراجعة:إعداد  -3

بيان تلخيص ي لجميع الحسابات التي استخدمتها املؤسسة خالل الفترة املحاسبية، حتى ولو  ميزان املراجعة هو

أدى مجموع العمليات إلى رصيد معدوم ويساعد على املراقبة املزدوجة على أساس مبدأ القيد املزدوج من خالل 

 1املساواة التالية:

 

                                                           
                                    

 محمديوسفحفناوي،مرجعسبقذكره،ص 1491

 الدائنة المبالغ مجموع = المدينة المبالغ مجموع
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وميزان املراجعة هو عبارة عن تبويب األرصدة املدينة والدائنة للحسابات في دفتر األستاذ للتأكد من صحة 

األخطاء املحاسبية السابقة تمهيدا التسجيل املحاسبي من خالل القيود وصحة الترحيل كمحطة تهدف لتصحيح 

. حيث أن املؤسسة تقوم خالل أي فترة محاسبية بإجراء العديد من 2إلعداد الحسابات الختامية والقوائم النهائية

عمليات التسجيل والتبويب املحاسبي األحداث املالية التي تتولد عن نشاطات، والتي تكون عادة متباينة و ذات 

ضروري قبل البدء في إعداد التقارير املحاسبية أن يتم التلخيص في صورة ميزان املراجعة حجم كبير لذلك من ال

 كما هو موضح ف الجدول التالي:

تتولدفظ م مصمدج(: 1-7) ال ب لنزا  الصداجع

 األرصدة المبالغ اسم الحساب رقم الحساب
 
 
 

 دائنة مدينة دائن مدين 
    

     المجاميع 

 .27ذكره،ص سبق إبراهيم،مرجعني مصطفى،ال بوركاب املصدر:

 إعداد قيود التسوية: -4

وهي القيود التي تعمل في نهاية الدورة املحاسبية لتسوية الحسابات وفقا للمبادئ واملعايير املحاسبية من أجل 

التي تخص نفس تحميل كل فترة محاسبية بنصبها من املصاريف التي تخصها، واالعتراف باإليرادات املكتسبة و 

الفترة و يتم في هذه الخطوة إثبات قيود االستحقاق و تسوية حسابات إهتالك األصول و الديون املعدومة 

واملشكوك فيها وتسجيل القيود املتعلقة بإنشاء املخصصات أو تعديل قيمتها على ضوء الجرد الفعلي لعناصر 

 الدائنة األرصدة مجموع = المدينة األرصدة مجموع
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ة إلى تطبيق مبدأ االستحقاق وتحقق أيضا سالمة األصول وااللتزامات الخاصة باملؤسسة، وتهدف هذه الخطو 

 تطبيق ملبدأ املقابلة أي مقابلة اإليرادات بالنفقات خالل الفترة املحاسبية.

 إعداد التقارير املحاسبية: -5

يتم إعداد التقارير املحاسبية والتي تتمثل في الحسابات الختامية وامليزانية كخطوة خامسة في سلسة معالجة 

البيانات التي يقوم بها نظام املعلومات املحاسبي، ويمكن أن تتحقق هذه الخطوة بسهولة إذا قام محاسبو 

املؤسسة بإعداد ميزان املراجعة بعد إجراء القيود الخاصة بالتسوية، حيث تعبر األرصدة املدينة والدائنة في 

 و التسويات.ميزان املراجعة عن حقيقة حسابات املؤسسة بعد إجراء التعديالت 

 إقفال السجالت: -6

بعد إعداد التقارير املالية عن الفترة يقوم املحاسب بإعداد السجالت الستقبال األحداث املالية التالية، ويتضمن 

ذلك اإلجراء مجموعة من الخطوات التي تؤدي إلى إقفال الحسابات املنتهية وتؤدي قيد اإلقفال إلى تحويل أرصدة 

املصروفات التي تخص الفترة املالية إلى الحسابات الختامية التي ينتج عنها التوصل إلى صافي حسابات اإليرادات و 

 1دخل املؤسسة.

 (: خطوات معالجة البيانات التي يتم تحقيقها من خالل نظام املعلومات املحاسبي1-7الشكل رقم )

 

 

 

 

 

                                                           
                                    

  1 السيدعبدالمقصودمحمددبيان،ناصرنورا

 دفتر في المحاسبية العمليات تسجيل

 

 دفتر إلى المحاسبية العمليات ترحيل

 

 المراجعة ميزان إعداد
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املصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على السيد عبد املقصود محمد دبيان وناصر نور الدين عبد اللطيف، 

 .79مرجع سابق. ص 

 املطلب الثالث: مخرجات نظام املعلومات املحاسبي والتغذية العكسية

 املحاسبيمخرجات نظام املعلومات  -

 لألهداف املرسومة للنظام, وفي 
ً
وهي حاصل تفاعل العمليات التشغيلية التي تجري على املدخالت وفقا

النظام املحاسبي تشمل املخرجات : مجموعة التقارير والقوائم املالية واملعلومات املختلفة الناتجة عن 

املتغيرات البيئية والذاتية للجهات التي يمكن أن تفاعالت العمليات التشغيلية للمدخالت في إطار 

 1تستخدمها وتستفيد منها.

وتكون هذه القوائم موجهة ألطراف خارجية ملساعدتهم في اتخاذ قرارات سليمة تخص عالقاتهم  ✓

باملؤسسة، سواء كانوا مستثمرين أو موردين أو أطراف داخلية ملساعدتهم في اتخاذ القرارات اإلدارية، 

بالتخطيط والرقابة وتقييم كفاءة األداء، أي في هذه املرحلة يتم تحويل البيانات التي تم تشغيلها والقيام 

إلى معلومات يتم توصيلها فيها بعدد للمستخدمين املختلفين فمثال بيانات املبيعات تتحول إلى معلومات 

  1ها.في شكل فواتير بيع التي يتم إرسالها للعمالء، ثم يتم متابعة عملية تحصيل

وقد قدم معهد املحاسبين القانونيين األمريكيين دراسة وضحت األهداف األساسية للتقارير املالية والتي 

 2تتلخص فيما يلي:

توفير معلومات مالية عادلة موثوق فيها عن املوارد االقتصادية التي تمتلكها املؤسسة من جهة  ✓

 واملقرضين من جهة أخرى.وااللتزامات املترتبة عليها تجاه املالكين 

 تزويد املستخدمين وأصحاب الصلة بالتغيرات الحاصلة في املركز املالي للمؤسسة. ✓

توفير املعلومات الالزمة والكافية لتمكين املستخدمين من اشتقاق واستخراج بعض املؤشرات الكمية  ✓

 املفيدة.

                                                           
                                    

 قاسم محسن إبراهيم الحبيطي، زايد هاشم يحي السقاء مرجع سبق ذكره، ص1.17 

  2.السيدعبدالمقصودمحمددبيان،ناصرنورالدينعبدالطيف،مرجعسبقذكره.ص331
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ائم املالية حيث تقوم املؤسسة اإلفصاح عن األسس والسياسات املحاسبية املستخدمة في إعداد القو  ✓

بتحقيق هذه األهداف من خالل نشرها للتقارير املالية السنوية، ويوفر نظام املعلومات املحاسبي عبر 

مخرجاته األساس الذي يسمح لألطراف املختلفة ذات االهتمام باملؤسسة الحصول على املعلومات التي 

 سليمة في كل املجاالت.تعتبرها مفيدة وتساعدها على اتخاذ القرارات ال

و هي عملية الحصول على البيانات و املعلومات الالزمة لتقييم عناصر النظام السابقة :التغذية العكسية -2

)املدخالت، العمليات التشغيلية، املخرجات( والتأكد من مدى دقتها وإمكانيتها في تحقيق أهدافها، وفي النظام 

ل عملية الرقابة على العناصر السابقة بهدف تقييمها وتوجيهها التوجيه املحاسبي تتم التغذية العكسية من خال

الصحيح وصوال إلى تحقيق األهداف التي يرمي النظام املحاسبي لتحقيقها خدمة للوحدة االقتصادية ككل، و 

 يكن توضيح عناصر النظام املحاسبي وفق الشكل األتي:

 بي(: عناصر نظام املعلومات املحاس1-8الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .9املصدر: بوركاب مصطفى، الني إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب                               حتود النطئم ب العكحن ي  حتود النطئم                                          التغذ

 

 

ة ة البنئمئ ب الصجدجئ  الصعئج

ة  أدوا

ب  ب الدفئ
ب  البنئ

 األحتات

ب ي سئد  اإلفت
م  م ل  الصحتجت

د ري  التقئ

ب  الصئلن

ب  البنئ
ثنطب  الص
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يوضح هذا الشكل أن نظام املعلومات املحاسبي نظام مفتوح، ذلك أنه يتعامل عند حدود البيئة املحيطة به، فهو 

بيانات تمثل مدخالت النظام وعن طريق يتعامل مع ظواهر اقتصادية واجتماعية متنوعة للحصول على 

املخرجات يتعامل مع مستخدمي املعلومات والذين يختلفون كثيرا في أهدافهم ومصالحهم ونظام املعلومات 

املحاسبي الجيد هو الذي يجب أن ينتج التقارير التي تشبع بقدر اإلمكان حاجات مستلمي تلك البيانات، كما 

 وى كل مرحلة من املراحل التي يمر بها نظام املعلومات املحاسبي.نالحظ أن الرقابة تكون علو مست

 

 خالصة الفصل:

من خالل ما تم عرضه في هذا الفصل يتضح لنا أن لنظام املعلومات املحاسبي دور كبير في الحفاظ على مكانة 

املعلومات املحاسبي املؤسسة من خالل توفير البيانات واملعلومات بالدقة والسرعة املطلوبة، بحيث يختص نظام 

بتوفير معظم املعلومات االقتصادية التي يمكن التعبير عنها ماليا، وتساعد بال شك في حل الكثير من املشكالت 

والقرارات املالية التي تواجه إدارات مختلف املنشآت بل وأطراف أخرى عديدة، و جودة املعلومات املحاسبية 

سبي بعد تغذيته بالبيانات املالية ومعالجتها وفق دورة البيانات كمخرجات نهائية لنظام املعلومات املحا

واملعلومات املحاسبية وإخراجها، تعتمد وبشكل أساس ي على جودة وكفاءة التصميم لنظم املعلومات املحاسبية، 

فجودة املخرجات تعتمد على جودة املد خالت. كما أن جودة املعلومات تؤثر وتتأثر بمجموعة من العوامل 

بيئية، االقتصادية، السياسية، الثقافية, القانونية واالجتماعية التي تعكس طبيعة األحداث والعمليات ال

االقتصادية التي تعمل في ظل ظروفها البيئية، باإلضافة إلى مجموعة من العوامل املتعلقة باملعلومات املحاسبية 

نفسها وبجودة التقرير للمرجع الخارجي.





 

 الفصل الثاني

  

ثئغظ  ل هنظ حمل  لفئ
ة بئ  ححئ

 

 

 

 

 



مفاهيم حول حافظ الحسابات                                                                              ثاني                       الفصل ال  

 

 
39 

 املبحث األول: مفاهيم حول محافظ الحسابات.

 املطلب األول: تعريف محافظ الحسابات.

مهمة محافظ الحسابات تشمل عملية فحص شامل للسجالت أو الحسابات أو اإلجراءات التي يقوم بها شخص 

مال تدريبا خاصا والهدف من تدقيق الحسابات هو تقرير ما إذا كانت املصروفات مؤهل و مدرب على هذه األع

التي أنفقت واملبالغ التي حصلت مقيدة بالدفاتر بصورة صحيحة وما إذا كانت األصول قد قيمت تقييما صحيحا 

عين أو و ما شابه ذلك وقد يقوم بتدقيق الحسابات موظف من داخل الشركة أو شخص أخر من خارج الشركة ي

يكلف خصيصا للقيام بهذه املهمة، وفي أعمال الشركات العادية يكون الهدف األساس ي من تدقيق الحسابات 

تقرير ما إذا كانت الشركة تحفظ حساباتها وبياناتها وتمسك دفاترها وسجالتها وفقا ملبادئ املحاسبة املقبولة 

 ضع الشركة املالي بصورة صحيحة و عادلة. قبوال عاما وما إذا كانت هذه الحسابات والبيانات تمثل و 

يعرف القانون الجزائري محافظ الحسابات بأنه " كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت  

مسؤوليته مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول 

 .  1به"

شخص الذي تحت اسمه الخاص و مسؤولياته يمارس مهمة املصادقة على صحة محافظ الحسابات هو كل 

وانتظام حسابات الشركات التجارية والتي منها شركات رؤوس األموال، الجمعيات، التعاضديات االجتماعية 

 .2والنقابات

كتب أو شركة كما أن املدقق هو الشخص الذي يحمل شهادة سارية املفعول ملمارسة مهنته أو على عضوية في م 

 مؤهلة للقيام بدور املحاسبين القانونيين.

                                                           
                                    

الطبعةاألردن،،عمان.والطباعةللنشرالمسيرةداروتطبيقي،نظريمدخلالماليةالقوائمتحليلالمطارنة،فالحغسانخنفر،راضيمؤيد1

.17ص،2011.الثانية
والحساباتمحافظوالمحاسبالخبيربمهنالمتعلق(20/1991.05.01:رقم.ر.ج)1991.04.27:المؤرخ91/08:رقمالقانون 2

 .المعتمدالمحاسب
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ويطلق على الشخص الذي يتحمل املسؤولية الشاملة عن إنجاز مهمة التدقيق ومن ثم يوقع على التقرير 

  1مصطلح الشريك صاحب التقرير، و بإمكانه تفويض بعض األشخاص للقيام بمهام معينة من عملية التدقيق.

 محافظ الحسابات. املطلب الثاني: مهام

 لقد أسند القانون الجزائري املهام التالية ملمارسة مهنة محافظ الحسابات و هي كالتالي:

يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج عمليات السنة املنصرمة وكذا  ▪

 األمر بالنسبة للوضعية املالية وممتلكات الشركات والهيئات.

الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه املسيرون يفحص صحة  ▪

 للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص.

يبدي رأيه في شكل تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية املصادق علها من مجلس اإلدارة  ▪

 ومجلس املديرين أو املسير.

بين الشركة التي يراقبها واملؤسسات أو الهيئات التابعة لها أو بين  يقدر شروط إبرام االتفاقيات ▪

املؤسسات والهيئات التي تكون فيها للقائمين باإلدارة أو املسيرين للشركة املعنية مصالح مباشرة أو غير 

 مباشرة.

عليه، ومن يعلم املسيرين والجمعية العامة أو هيئة أو املداولة املؤهلة، بكل نقص قد يكتشفه أو يطلع  ▪

 طبيعته أن يعرقل استمرار استغالل املؤسسة أو الهيئة. 

وتخص هذه املهام فحص قيم و وثائق الشركة أو الهيئة ومراقبة مدى مطابقة املحاسبة للقواعد املعمول 

بها، دون التدخل في التسيير وعندما تعد الشركة والهيئة حسابات مدمجة أو حسابات مدعمة، يصادق 

ات أيضا على صحة وانتظام الحسابات املدعمة واملدمجة وصورتها الصحيحة وذلك على محافظ الحساب

 أساس الوثائق املحاسبية وتقرير محافظي الحسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار.

                                                           
                                    

  1.المادة/22منالقانونرقم:10-01،بتاريخ2010.06.29المتعلقبمهنالخبيرالمحاسبومحافظالحساباتوالمحاسبالمعتمد
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خاللها باملصادقة على أما مهمة محافظ الحسابات في دائمة ومستمرة وتغطي كل الفترات، يقوم املحافظ من 

عدد من املعلومات مثل أتعاب املسئولين والنوطات اإلعالمية للغير، إعالم املساهمين حول العمليات التي تخص 

حياة مؤسستهم سواء كانت عادية أو خاصة، وهي مهمة تجبره على تصريح باألعمال غير الشرعية التي عثر علها 

ه على إعالن ما يسمى بإجراء الطوارئ وذلك عند وقوفه على قضايا خطيرة أثناء عمله لوكيل الجمهورية، كما تجبر 

قد تعرقل مواصلة النشاط وتهدد حياة املؤسسة، ومادام أن محافظ الحسابات مراجع قانوني فإنه مقيد جدا في 

 أداء املهمة مقارنة باملراجع التعاقدي، ويكفي لتبيان ذلك دراسة معايير األداء الخاصة به.

 الثالث: معايير املراجعة واملعايير املتبعة من طرف محافظ الحسابات. املطلب

إن املراجعة مهنة حرة تحكمها قوانين ومعايير، واملراجع شخص محترف متخصص ومهمته تزداد تعقيدا من فترة 

ة املطروحة على إلى أخرى ملا لتعقد عالم األعمال اليوم وتعقد املحاسبات واملشاكل املالية منها القانونية والضريب

وجه الخصوص، وعليه ينبغي مراعاة معاير بعضها على األقل، أثناء قيامه بمهمته، حتى ال يكون مقصرا وما ينجر 

 على ذلك من عواقب. 

على املراجع احترام نصوص العقد الذي يربطه باملؤسسة التي يراجعها وأن يبذل في انجاز املهمة املسطرة عناية 

 األخطاء بحسب األهمية، فهناك الخطأ التافه وهناك التقصير: الرجل املعتاد وترتب

 ( الخطأ التافه1

إن اإلنسان خطاء بطبعه وعليه فان الخطأ التافه هو ما يتركه الشخص الحريص على شؤونه و الساهر على 

 مصالحه ) مثل ارتكاب أخطاء حسابية، الترحيل...(.

 ( التقصير2

 يفرق بين :
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 :خطأ يرتكبه الرجل العادي عند قيامه بشئونه الخاصة )مثل االكتفاء بتصريحات وهو  التقصير اليسير

 املسئولين دون مراجعة قوائم الجرد( .

 :الذي ال يفترض أن يرتكبه الشخص العادي وأقل الناس اهتماما التقصير الجسيم 

 بشؤونه ) مثل توزيع أرباح خيالية، االكتفاء بمراجعة العمليات الحسابية فقط...(.   

 تقصير.لخطأ التافه فهو مسئول عن كل و إذا كان املراجع الخارجي غير مسئول عن ا  

 إن احترام املراجعة، سواء كانت إلزامية قانونا أم ال ضروري في الغلب وذلك تفاديا لكل تقصير وهي نوعان :

 معايير متعلقة بشخص املراجع ومعايير متعلقة بأعمال املراجعة.

 املبحث الثالث: تقارير محافظ الحسابات و معاييرها. -

 املطلب األول: املعايير املتعلقة بشخص املراجع. 2-1

 باعتباره شخص فني محترف يشترط في املراجع توفر عنصرين أساسيين هما الكفاءة

واالستقاللية، وتمثل الكفاءة في جملة املعارف والخبرات في شتى امليادين والتي تزداد اتساعا مع مرور الزمن، 

يحصل املراجع عليها بعد تكوين نظري وميداني والنجاح ف شهادات من أعلى املستويات. وإال فكيف يمكنه أن 

همة؟ وكيف يحافظ على استقاللية تجاه مختلف يواجه املشاكل املعقدة التي تعترض طريقه أثناء القيام بامل

 منه؟ أما االستقاللية فتتمثل في نزاهة واستقامة ونضج املراجع وتمتعه 
ً
اإلطراف ويراقب أفراد قد يكونوا أكفا

بكامل حقوقه املدنية وعدم تعرضه لعقوبات سابقة من جبهة كما عليه باعتباره الضامن لشرعية وصدق 

ال فعال أي يتمتع بكامل الحرية تجاه أعضاء املؤسسة موضوع املراقبة أن ال يشاركهم الحسابات، أن تكون مستق

أعمالهم وال يربطه بالشركة عقد عمل، وفيما يخص املراجعة القانوني )محافظ الحسابات( فان املشرع الجزائري 

حافظ حسابات كان صارما بإصداره مجموعة نصوص للمحافظة على استقاللية املراجع. وعليه يشترط في م

 شركة ما.
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 التربطه صلة حتى الدرجة الرابعة باملسئولين في املؤسسة وأزواجهم. •

ال يتقاض ى أي تعويضات أتعاب اجر او عالوات يدفعها له املسئولون أو أزواجهم أو من طرف  •

مؤسسة أخرى تملك عشر األموال الجماعية في املؤسسة التي يراجعها ما عدا أتعابه. بصفته 

 سابات املحددة قانونا.كمحافظ ح

، أن يكون محافظ حسابات ومستمرا ضريبيا أو 08-91ال يمكنه باإلضافة إلى هذا، حسب القانون  •

خبيرا قضائيا في نفس الوقت وفي نفس الشركة، وال القيام بمهام تسييرية بصفة مباشرة أو غير 

 ة.مباشرة أو قبول ولو بصفة مؤقتة مهام التنظيم واإلشراف على املحاسب

 املعايير املتعلقة بالعمل امليداني. •

إن توفر الكفاءة و االستقاللية لدى مراجع الحسابات غير كافي إذ للقيام بمهمته على أحسن وجه و إعطاء الرأي 

 الصحيح حول شرعية وصدق الحسابات عليه مراعاة معايير أخرى متعلقة بأعماله.

ي قام به وبالتالي تحديد مسئوليته فيما إذا قام بما يجب في وهي مقاييس يستند إليها من أجل تقييم العمل الذ

مراجعة و مراقبة الحسابات، غير أنه من الصعوبة بمكان وضع معايير تتطابق مع مختلف املؤسسات ومختلف 

 مراحل تطورها، ومن هذه املعايير نذكر أنه على املراجع.

شراف على أعمال مساعديه وعليه وضع خطة عمل كافية ألعمال مراجعة مراقبة الحسابات، واإل  ▪

تحديد األشغال الواجب القيام بها وله أن يساعده في ذلك أعوان على أن يشرف على أعمالهم، إذ ليس 

 له حق تفويض السلطة لهم أو إنجاز املهمة كاملة من طرفهم, وهو املسؤول املسئولية الكاملة.

تكوين ملفين: يبرر املراجع الرأي الذي وصل إليه في جمع أدلة وقرائن إثبات، تبرر الرأي الفني املحايد و  ▪

نهاية عملية املراجعة باالعتماد على جملة من األدلة األساسية، أو بعضها مثل املستندات الجرد املادي 

املصادقات االستفسارات والبيانات املقدمة من طرف أعضاء اإلدارة وغيرها وعليه تكوين ملفين، امللف 

ساسية في عملها ومراحل تطورها هياكلها ونظمها )التعرف على املؤسسة محيطيا الدائم، الوثائق األ 

هيكليا طرق العمل املعلومات املحاسبية واملالية الدائمة االتفاقيات املبرمة ...الخ( يتعلق بالسنة 
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عها، الحالية ويتضمن وثائق الدورة موضوع املراجعة املالية واملحاسبية منها مع أدلة اإلثبات التي جم

باإلضافة إلى هذين امللفين فان املراجع يدون كل مالحظاته وكل التساؤالت واالستفسارات وما يجب 

 عمله في سجل ) أوراق عمل ( تمهيدا لكتابه التقرير النهائي.

تقييم نظام املراقبة الداخلية، على املراقب الحصول على معرفة عامة حول املؤسسة ثم تقييم نظام  ▪

مراقبتها، في مرحلة ثانية و فحص الحسابات في املرحلة ثالثة و األخيرة كما أن هذه املراحل هي تقييمه 

لنظام املراقبة الداخلية, املتمثل في مجموعة الضمانات التي تساهم في التحكم في املؤسسة، كما سبق 

ماله ونطاق التدخل وتحديد أن رأينا، وباالعتماد على التقييم النهائي لهذا النظام يمكنه تخطيط أع

 االختبارات التي ينبغي إجراؤها مع تحديد درجة الثقة في بيانات املؤسسة املراقبة ومعالم تقريره النهائي.

كتابة تقرير، تنتهي كل مهمة مراجعة بكتابة تقرير يتضمن رأي املراجع النهائي حول شرعية وصدق  ▪

 يجب أن:الحسابات، وبصفة عامة فإن من معايير التقرير 

ينص صراحة عن تطبيق ) أو عدم تطبيق( مبادئ املحاسبة األساسية املتعارف عليها فيما إذا كان  ✓

 تطبيقها باستمرار من دورة إلى أخرى.

إن القوائم املالية تظهر حقيقة املركز املالي وأن الوضعية املالية ناتجة فعال عن العمليات التي  ✓

 قامت بها املؤسسة.

املعايير األساسية العامة لألداء املنهي للمراجع وقد تتسع أو تضيق كما قد تحدد قانونا كما هو و هذه هي أهم 

 عليه الحال لدى محافظ الحسابات في الجزائر.

 املطلب الثاني: محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات. 2-1

 1معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم املالية. 

 رير املتعلق بالتعبير عن رأي محافظ الحسابات حول القوائم املالية، إلى التعريف( يهدف معيار التق1

                                                           
                                    

المؤرخ24رقمالرسميةالجريدةفيصادر()12ص.)الحساباتمحافظتقاريرمعاييرمحتوىيحدد.2013سنةيونيو24فيمؤرخقرار 1

 .(الماليةوزارة.2014.04.30في
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 باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بشكل ومحتوى التقرير العام للتعبير عن رأي

 محافظ الحسابات.

 ته، يتم إرسال هذا( يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير عام للتعبير عن الرأي يبين فيه أداء مهم2

 التقرير إلى الجمعية العامة العادية، يجب أن ينتهي هذا التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ

 الحسابات باملصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة القوائم املالية وكذا صورتها

  الصحيحة، أو عند االقتضاء، رفض املصادقة املبرر كما ينبغي.

افظ الحسابات من خالل رأيه، على أنه أدى مبهمة الرقابة املسندة إليه طبقا ملعايير املهنة وعلى أنه ( يعبر مح3

تحصل على ضمان كاف بأن الحسابات السنوية ال تتضمن اختالالت معتبرة من شأنها املساس بمجمل الحسابات 

 السنوية.

العناصر  الحسابات بفحص وتقييم النتائج املستخلصة من( حتى يكون التعبير عن رأيه مؤسسا، يقوم محافظ 4

لالختالالت التي  املثبتة املتحصل عليها فيقدر بذلك األهمية النسبية للمعاينات التي قام بها والطابع املعتبر

 اكتشفها.

 ( يحدد محافظ الحسابات ما إذا كانت الحسابات السنوية قد إعدادها طبقا للقواعد واملبادئ5

واملتضمن النظام املحاسبي  2007نوفمبر سنة  25املؤرخ في  11-07ة املنصوص عليها في القانون رقم املحاسبي

 املالي، و النصوص املتعلقة به.

( تتضمن الحسابات السنوية الخاضعة لتعبير محافظ الحسابات عن رأيه، كل من امليزانية وحساب النتائج 6

 موال الخاصة وكذا امللحق.وجدول تدفقات الخزينة وجدول تغير رؤوس األ 
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( يتم توقيع القوائم املالية من قبل مسؤول جهاز التسيير املؤهل، ويتم تأشيرها من قبل محافظ الحسابات 7

 وتتضمن هذه التأشيرة توقيعها بالحروف األولى تسمح بالتعرف على القوائم املالية املدققة.

سنة املالية املعنية، حتى وإن كانت تتضمن إشارة إلى رقم ( ال يسري رأي محافظ الحسابات، إال على حسابات ال8

 2007نوفمبر سنة  25املؤرخ في  11-07السنة املالية السابقة، بالنسبة لكل قسم كما نص عليه القانون رقم 

 واملتضمن النظام املحاسبي املالي.

  الفردية.مضمون التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات حول الحسابات 

 يجب أن يتضمن التقرير العام للتعبير عن رأي محافظ الحسابات حول الحسابات الفردية:

 اسم وعنوان محافظ الحسابات ورقم اعتماده ورقم التسجيل في الجدول. ▪

عنوان يشير إلى أن األمر يتعلق بتقرير محافظة الحسابات لكيان محدد بوضوح وأنه يخص سنة مالية  ▪

 ال دقيق.مقفلة بتاريخ إقف

 يتمحور هذا التقرير حول جزأين:

 .الجزء األول: التقرير العام للتعبير عن الرأي 

 .الجزء الثاني: املراجعات واملعلومات الخاصة 

 ( الجزء األول: التقرير العام للتعبير عن الرأي.1

 مقدمة

 في مقدمة التقرير يقوم محافظ الحسابات ب:

 تعيينه.التذكير بطريقة و تاريخ  ▪

 التعريف بالكيان املعني. ▪

 ذكر تاريخ إقفال السنة املالية املعنية. ▪
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 اإلشارة إلى أن القوائم املالية قد وقفها من طرف الجهاز املؤهل في الكيان. ▪

 التذكير بمسؤوليته في التعبير عن رأيه حول القوائم املالية. ▪

جدول تدفقات الخزينة وجدول تغيرات رأس تحديد إذا إرفاق التقرير بامليزانية وجدول حساب النتائج و  ▪

 املال وكذا امللحق عند االقتضاء.

 الرأي حول القوائم املالية ▪

 يقوم محافظ الحسابات ضمن هذا القسم :

( يشير إلى أهداف وطبيعة مهمة املراقبة، مع توضيح أن األشغال التي أنجزها قد تمت طبقا ملعايير املهنة وأنها 9

 منطقية للتعبير عن رأيه حول الحسابات السنوية.تشكل قاعدة 

 ( يعبر عن رأيه حول الحسابات السنوية، الذي يمكن أن يكون حسب الحالة:10

 رأي بالقبول  ✓

يتم التعبير عن الرأي بالقبول من خالل مصادقة محافظ الحسابات على القوائم املالية بأنها منتظمة وصادقة في 

للقواعد واملبادئ املحاسبية املعمول بها كما تقدم صورة مطابقة للوضعية املالية جميع جوانبها املعتبرة، وفقا 

ووضعية الذمة والنجاعة وخزينة الكيان عند نهاية السنة املالية، تتطابق بمالحظات ومعاينات ذات طابع 

 حيادي، موجهة إلى تنوير قارئ الحسابات السنوية.

 رأي بتحفظ )أو بتحفظات( ✓

 لرأي بتحفظ )أو بتحفظات( من خالل مصادقة محافظ الحساباتيتم التعبير عن ا

بتحفظ على القوائم املالية بأنها منتظمة وصادقة في جميع جوانبها املعتبرة وفقا للقواعد واملبادئ املحاسبية 

سارية املفعول، كما تقدم صورة مطابقة لنتيجة عمليات السنة املنصرمة وكذا الوضعية املالية وممتلكات 

 ان في نهاية هذه السنة املالية.الكي
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يجب على محافظ الحسابات أن يبين بوضوح في فقرة تسبق التعبير عن الرأي، التحفظات املعبر عنها عنها مع 

 تقدير حجمها إذا أمكن قصد إبراز تأثيرها في النتيجة والوضعية املالية للكيان.

 رأي بالرفض ✓

مبرر بوضوح من طرف محافظ الحسابات، املصادقة على القوائم يتم التعبير عن الرأي بالرفض من خالل رفض 

 املالية وأنه لم يتم إعدادها في جميع جوانبها املعتبرة وفقا للقواعد واملبادئ املحاسبية سارية املفعول.

 يجب أن يبين محافظ الحسابات بوضوح ْق فقرة. قبل التعبير عن الرأي، التحفظات

مع تقدير إذا أمكن ذلك، قصد إبراز تأثيرها حول النتيجة والوضعية  التي دفعته إلى رفضه للمصادقة

 املالية للكيان.

 فقرةاملالحظات 

 يتضمن التقرير العام للتعبير عن الرأي في فقرة منفصلة، يتم إدراجها بعد التعبير عن

بالحسابات السنوية دون التشكيك في الرأي، مالحظات تهدف إلى لفت انتباه القارئ لنقطة أو لعدة نقاط تتعلق 

الرأي املعبر عنه وفي حالة وجود شكوك معتبرة مبينة بشكل وجيه في امللحق، بحيث يرتبط حلها بأحداث 

 مستقبلية من شأنها التأثير في الحسابات السنوية. ُيلزم محافظ الحسابات بإبداء املالحظات الضرورية.

 ات الخاصة.( الجزء الثاني: املراجعات واملعلوم2

 يتمحور هذا الجزء املعنون " املراجعات واملعلومات الخاصة " حول الفقرات الثالثة املنفصلة:

 الخالصات الناتجة عن بعض املراجعات الخاصة. ▪

 املخالفات والشكوك التي ال تؤثر في الحسابات السنوية. ▪

 املعلومات التي يوجب القانون على محافظ الحسابات اإلشارة إليها. ▪
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 دي محافظ الحسابات مهمته املتعلقة بفحص الحسابات السنوية وإعداد تقريره العاميؤ 

( يوما ابتداء من تاريخ استالم الحسابات السنوية 45املتعلق بالتعبير عن الرأي، في أجل قدره خمسة وأربعون )

 املضبوطة من طرف جهاز التسيير املؤهل.

 االنتهاء الفعلي من مهمة الرقابة.يجب أن يتطابق تاريخ التقرير مع تاريخ 

إذا تعلق األمر بشركة محافظي الحسابات، يجب أن يتم التوقيع على التقرير من طرف ممثل الشركة ومن طرف 

ممثل أو ممثلي محافظي الحسابات أو الشركاء أو املساهمين أو املسيرين لهذه الشركة الذين شاركوا في إعداد 

 هذا التقرير.

يع تقرير مشترك للتعبير عن الرأي في حالة تعدد محافظي الحسابات املمارسين، في حالة يتم إعداد وتوق

 االختالف في الرأي بين محافظي الحسابات املتضامنين، يدلي كل محافظ حسابات برأيه ضمن التقرير املشترك.

 1معيار تقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات املدعمة والحسابات املدمجة 

ر تقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات املدعمة و الحسابات املدمجة املنصوص عليها في املواد من يهدف معيا

واملتضمن النظام املحاسبي املالي، إلى  2007نوفمبر سنة  25املؤرخ في  11 - 07من القانون رقم  36إلى  31

مون التقرير للتعبير عن رأي محافظ التعريف باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بشكل ومض

 الحسابات.

يتم إعداد تقرير التعبير عن رأي محافظ الحسابات حول الحسابات املدعمة والحسابات املدمجة، وفق املبادئ 

 األساسية و كيفيات تطبيقها املنصوص عليها في املعيار املتعلق بتقرير املصادقة على الحسابات الفردية.

عبير عن الرأي على الحسابات املدعمة والحسابات املدمجة عن التقرير العام في جزئه األول، ال يختلف تقرير الت

إال في املصطلحات املستعملة في تعريف الحسابات الخاضعة لدراسة محافظ الحسابات ويكون التقرير العام 

                                                           
                                    

وزارة.2014.04.30:فيالمؤرخ24رقمالرسميةالجريدةفيصادر.)الحساباتمحافظتقاريرمعاييرمحتوىيحدد.ذكرهسبقمرجع

  1.(المالية
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املدمجة اللذان حول الحسابات الفردية وتقرير التعبير عن الرأي حول الحسابات املدعمة والحسابات 

 يستجيبان إلى التزامين مختلفين، موضوع تقريرين منفصلين بغية تسهيل نشر املعلومة.

 .معيار التقرير حول االتفاقيات املنظمة 

يهدف هذا املعيار إلى التعريف باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل محافظ الحسابات 

 بخصوص االتفاقيات املنظمة وكذا محتوى التقرير الخاص ملحافظ الحسابات. 

املعلومات يتعين على محافظ الحسابات تذكير املسيرين في الشركة، السيما أثناء إعداد رسالة مهمته بطبيعة 

التي يتعين عليهم تقديمها له حول االتفاقيات املنظمة، قصد السماح له بإعداد تقريره الخاص، حسب مفهوم 

من القانون التجاري و يتحقق من تطابق هذه املعلومات مع الوثائق األساسية التي استخرجت  628أحكام املادة 

 منها.

املتعلقة بالعمليات الجارية واملبرمة في ظروف عادية على نحو  تعد اتفاقيات منظمة كل االتفاقيات، عدا تلك  

 مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط بين الشركة واألشخاص املعنيين اآلتيين:

 رئيس مجلس إدارتها. ✓

 رئيسها مديرها العام. ✓

 أحد أعضاء مجلس إدارتها. ✓

 عضو من أعضاء املكتب املسير أو من مجلس املراقبة. ✓

 شخاص املعنويين أعضاء مجلس اإلدارة.ممثلون عن األ ✓

 املسيرون واملسيرون املتضامنون. ✓

 املساهمون أو الشركاء الحاملون ملساهمة معتبرة. ✓
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يرتبط تدخل محافظ الحسابات املتعلق باالتفاقيات املنظمة بالتدخالت الخاصة األخرى التي تهدف إلى ضمان 

الوقائع والوضعيات واملعلومات التي تجب اإلشارة إليها بغية فهم القوائم اطالع املساهمين واملشاركين والغير على 

 املالية بصورة أفضل.

يعد التبليغ اإلجباري من طرف املسير الرئيس ي للكيان إلى األجهزة في الشركة وإلى محافظ الحسابات بقائمة 

علومات يمكنه عند االقتضاء وموضوع االتفاقيات املتضمنة عمليات جارية ومبرمة في ظروف عادية، مصدر م

 تحديد االتفاقيات التي يكون موضوعها غير جار ظاهريا بالنظر إلى معرفته العامة بالكيان وأنشطته.

عند دراسة املعلومات املقدمة من طرف املديرية املكلفة بتحديد األطراف املرتبطة والعمليات املنجزة معها، كما 

ى العمليات املنجزة مع األشخاص املعنيين ويمكنه تشكيل اتفاقيات محافظ الحسابات أيضا يجب أن يطلع عل

 منظمة، كما يقوم باملقاربات التي تعتبر مفيدة لتسمح له باملقارنة بينها حول مختلف املعلومات التي قدمت له.

قريره إذا أخطر محافظ الحسابات باتفاقيات أو قام باكتشافها، يحصل على املعلومات الالزمة لتقديمها في ت

 من القانون التجاري أو القوانين األساسية وهي: 628الخاص طبقا السيما ألحكام املادة 

 ( عدد االتفاقيات الخاضعة ملوافقة الجمعية العامة أو الجهاز التداولي املؤهل.1

قبة، حسب ( أسماء أعضاء مجلس اإلدارة أو املديرين العامين املعنيين أو أعضاء املكتب املسير أو مجلس املرا2

الحالة واملسيرين أو الشركاء في الشركات ذات املسؤولية املحدودة أو أي من األشخاص املعنيين اآلخرين 

 املنصوص عليهم في القانون أو األنظمة أو القوانين األساسية.

ريفات ( طبيعة وموضوع هذه االتفاقيات، ظروف إبرام هذه االتفاقيات، السيما اإلشارة إلى األسعار أو التع3

املطبقة والرسومات والعموالت املقدمة وآجال الدفع املمنوحة، والفوائد املشترطة والضمانات املمنوحة، وعند 

االقتضاء كل املؤشرات األخرى التي تسمح للمساهمين والشركاء أو املنخرطين بتقدير الفائدة التي تنتج عن إبرام 

 اتفاقيات تحليلها.
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خاصا حول االتفاقيات املنظمة، موجها إلعالم أعضاء الجمعية العامة والجهاز يقدم محافظ الحسابات تقريرا 

من القانون التجاري  628التداولي املؤهل الذي يتم استدعاؤه للموافقة أو الفصل في تقريره، طبقا ألحكام املادة 

 واألنظمة األساسية.

 ها أو التي اكتشفهايتضمن هذا التقرير الخاص االتفاقيات التي أخطر محافظ الحسابات ب

 بمناسبة أداء مهام الرقابة املسندة إليه.

ال يقدم محافظ الحسابات في تقريره الخاص بأي حال من األحوال أي رأي حول جدوى أو صحة أو مالئمة 

 االتفاقيات.  

لسنوات يجب على محافظ الحسابات أن يقوم بالتذكير في تقريره الخاص، بوجود االتفاقيات املوافق عليها في ا

السابقة من طرف الجمعية العامة والجهاز التداولي املؤهل، والتي ال تزال سارية املفعول، وذلك بناء على 

 املعلومات املقدمة من طرف جهاز التسيير املؤهل.

الوضعية ويعرض  إذا لم يتم إخطار محافظ الحسابات بأية اتفاقية فإنه يعد تقريرا خاصا يشير فيه إلى هذه

 التفسيرات املقدمة بهذا الصدد من طرف املسيرين في الشركة ضمن تقريره.

املتعلق بالعملية  عندما يكتشف محافظ الحسابات اتفاقية غير مرخصة أثناء أداء مهمته فإنه يقدر طابعها

إذا كان الجارية التي تمت ضمن شروط عادية بغرض تحديد ما إذا تعلق األمر باتفاقية منظمة أوال، في حالة ما 

يجب أن تكون االتفاقية مرخصة. فإنه يقوم بإعالم األشخاص املشكلين إلدارة املؤسسة ضمن احترام التزاماته 

من القانون التجاري. كما يقوم  628املتعلقة بتبليغ الجهاز املختص حسب ما تنص عليه السيما أحكام املادة 

 العامة العادية. بإعداد التقرير الخاص نتيجة لذلك ويرسله إلى الجمعية

 ( تعويضات10( أو عشرة )5معيار التقرير حول املبلغ اإلجمالي ألعلى خمسة )1. 

                                                           
                                    

  1.(  مرجع سبق ذكره. يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات. )صادر في الجريدة الرسمية رقم 24 املؤرخ في : 2014.04.30. وزارة املالية



مفاهيم حول حافظ الحسابات                                                                              ثاني                       الفصل ال  

 

 
53 

يهدف هذا املعيار إلى التعريف باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التقرير الخاص حول املبلغ اإلجمالي ألعلى 

 ابات.( تعويضات وكذا محتوى التقرير الخاص ملحافظ الحس10( أو عشرة )5خمسة )

( أشخاص األعلى أجرا الذي يتم 10( أو عشرة )5يعتبر إعداد كشف مفصل عن التعويضات املدفوعة لخمسة )

 تسليمه إلى محافظ الحسابات من مسؤولية الجهاز املسير للكيان، و بتضمن هذا الكشف :

 ( التعويضات الخام التي تشمل كل االمتيازات والتعويضات املحصلة مهما كان شكلها1

 وصفتها باستثناء تسديد املصاريف غير الجزافية.

( التعويضات املدفوعة لألشخاص األجراء العاملين بطريقة حصرية ودائمة في الكيان املعني واألجراء العاملين 2

 بالتوقيت الجزئي واألجراء العاملين في فروع في الخارج.

بق مع املعلومات املتحصل عليها التي دقق فيها يتأكد محافظ الحسابات من أن املبلغ املفصل للتعويضات. يتطا

مسبقا ولعد على هذا األساس التقرير الخاص باملصادقة إلثبات التعويضات املنصوص عليها في األحكام 

 القانونية املذكورة أعاله.

 1.معيار التقريرحوالالمتيازاتالخاصةاملمنوحةللمستخدمين 

ساسية وتحديد كيفيات التطبيق التي تخص تدخل محافظ الحسابات يهدف هذا املعيار إلى التعريف باملبادئ األ 

 املتعلق باالمتيازات الخاصة املمنوحة ملستخدمي الكيان وكذا محتوى التقرير الخاص ملحافظ الحسابات.

 يفحص محافظ الحسابات. جميع االمتيازات الخاصة واملعتبرة املمنوحة ملستخدمي الكيان

 املتعلقة بإبداء الرأي حول الحسابات السنوية وتطبيقا للواجبات املهنية. املعني في إطار تنفيذ مهمته

                                                           
                                    

وزارة,2014.04.30:فيالمؤرخ24رقمالرسميةالجريدةفيصادر.)الحساباتمحافظتقاريرمعاييرمحتوىيحدد.ذكرهسبقمرجع
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تتمثل االمتيازات الخاصة، النقدية أو العينية املمنوحة ملستخدمي الكيان في تلك التي ال تتعلق بالتعويض 

املمنوحة للمستخدمين، العادي أو املعتاد للخدمات املقدمة ويعد الكيان كشفا سنويا اسميا لالمتيازات الخاصة 

كما تتم املصادقة على مبلغها اإلجمالي من طرف محافظ الحسابات. استنادا إلى املعلومات املقدمة وتلك املحتمل 

 ارتباطها خالل مهمته.

 قائمة على للكيان، املسير الجهاز من الحسابات محافظ يحصل. الكيان حسابات على الرقابة مهمة بداية عند

 العمل عقد في عليها املنصوص غير أو علها املنصوص الخاصة االمتيازات من استفادوا ينالذ املستخدمين

  ( األخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب الحصة 5معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات الخمس )

 .في الشركة

التعريف باملبادئ األساسية وتحديد ( من القانون التجاري. يهدف هذا املعيار إلى 6)فقرة  678طبقا ألحكام املادة 

كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل محافظ الحسابات فيما يخص عرض تطور نتيجة الدورة والنتيجة حسب 

( األخيرة أو كل دورة مقفلة منذ تأسيس الشركة أو 5السهم أو حسب الحصة في الشركة، للسنوات الخمس )

( ويهدف كذلك إلى تحديد محتوى التقرير 5دد أقل من خمسة )دمجها في شركة أخرى في حالة ما إذا كان الع

 الخاص بمحافظ الحسابات.

 يقوم محافظ الحسابات بعرض تطور مختلف مؤشرات النجاعة للكيان التي تعتبر مدققة،

 في تقريره الخاص نتيجة الواجبات املهنية التي يطبقها بعنوان الدورة املحاسبية املعتبرة.

 تيجة في شكل جدول على مدى الخمس سنوات األخيرة، يعرضيتم إعداد تطور الن

 العناصر التالية:

 .النتيجة قبل الضريبة 

 .الضريبة على األرباح 
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 .النتيجة الصافية 

 .عدد األسهم أو حصص الشركة املكونة لرأس مال الشركة 

 .النتيجة حسب السهم أو حصة الشركة 

 .مساهمات العمال في النتيجة 

  2التقرير حول إجراءات الرقابة الداخليةمعيار. 

  يطلع محافظ الحسابات في إطار مهمته العامة على عناصر الرقابة الداخلية الدقيقة املطبقة من قبل

الكيان قصد تجنب مخاطر األخطاء املعتبرة في مجمل الحسابات وكذا اإلثباتات املتعلقة بتدفقات 

للفترة، وأرصدة حسابات نهاية الفترة وكذا عرض القوائم املالية العمليات واألحداث املحاسبية 

 واملعلومات املقدمة ضمن ملحق الحسابات.

  عندما يقوم الكيان بإعداد تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية، بموجب األحكام التنظيمية التي لها

 تأثير معتبر على معالجة املعلومة املالية واملحاسبية. 

الحسابات بتقديم تقرير خاص يقدر من خالله صدق التقرير املرسل من قبل الكيان للجمعية يقوم محافظ 

العامة والجهاز التداولي املؤهل استنادا لألشغال املنجزة من طرفه ويتضمن هذا التقرير تقييمه لصدق 

 املعلومات الواردة في تقرير الكيان وليس حول اإلجراءات في حد ذاتها.

لخاص ملحافظ الحسابات حول إجراءات الرقابة الداخلية، الذي يتم إرساله إلى الجمعية يتضمن التقرير ا

 العامة:

 عنوان التقرير واملرسل إليه وتاريخ وأهداف تدخالته.

 خاتمة في شكل مالحظات أو بدون مالحظات حول املعلومات الواردة في تقرير الكيان.

 اء الرأي حول املعلومات الواردة في تقرير الكيان.فقرة تتضمن وصفا للواجبات املطبقة من أجل إبد
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 معيار التقرير حول استمرارية االستغالل 

محافظ الحسابات  يهدف هذا املعيار إلى التعريف باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بدور 

االستغالل التي يستند إليها إعداد الحسابات, بما فها بالنسبة إلى االتفاقية املحاسبية القاعدية حول استمرارية 

التقييم الذي إعداده من طرف املديرية حول قدرة الكيان على متابعة استغالله أو نشاطه وكذا محتوى التقرير 

 الخاص ملحافظ الحسابات.

املحاسبية القاعدية حول  يقدر محافظ الحسابات عند التخطيط وأداء مهمة املراقبة صحة استعمال االتفاقية

 11 - 07من القانون  6استمرارية االستغالل إلعداد الحسابات من طرف املديرية وفق ما تنص عليه أحكام املادة 

 26املؤرخ في  156 - 08من املرسوم التنفيذي رقم  7واملذكور أعاله وأحكام املادة  2007نوفمبر سنة  25املؤرخ في 

 بيق أحكام القانون املتضمن النظام املحاسبي املالي.واملتضمن تط 2008مايو سنة 

يحلل محافظ الحسابات في إطار مهمته بعض الوقائع أو األحداث املأخوذة بعين االعتبار جملة أو كل على حدى 

 والتي تشكل مؤشرات تؤدي إلى التساؤل حول إمكانية استمرارية االستغالل ال سيما:

 : مؤشرات ذات طبيعة مالية 

 س األموال الخاصة السلبية.( رؤو 1

 ( عدم القدرة على الدفع للدائنين عند االستحقاق.2

 ( قروض ألجل ثابت بلغت تاريخ استحقاقها دون أفاق حقيقية للتجديد أو إمكانية التسديد.3

 ( اللجوء املبالغ فيه للقروض قصيرة األجل قصد تمويل األصول طويلة األجل.4

 ن طرف املقرضين أو الدائنين.( مؤشرات سحب الدعم املالي م5

 ( القدرة على التمويل الذاتي غير الكافي واملستمر.6
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 ( النسب املالية الرئيسية غير اإليجابية.7

 ( خسائر االستغالل املكررة أو التدهور املعتبر لقيمة أصول االستغالل.8

 ( توقيف سياسة توزيع أرباح األسهم.9

 يل من أجل تطوير منتجات جديدة أو استثمارات حيوية أخرى.( عدم القدرة في الحصول على التمو 10

 : مؤشرات ذات طبيعة عملية 

 ( مغادرة املستخدمين الرئيسيين دون استخالفهم.1

 ) خسارة صفقة مهمة أو إعفاء. أو رخصة أو ممول رئيس ي.2

 نزاعات اجتماعية خطيرة. 3

 ( نقص دائم في املواد األولية الضرورية.4

 :مؤشرات أخرى 

 ( عدم احترام االلتزامات املتعلقة برأسمال الشركة أو التزامات قانونية أساسية أخرى.1

 اإلجراءات القضائية الجارية ضد الكيان التي يمكن أن تكون لها آثار مالية ال يمكن للكيان مواجهتها. 2

دراية بها والتي يمكن أن يطلع محافظ الحسابات على مستوى املديرية. على الوقائع أو األحداث التي هي على 

تتدخل الحقا في الفترة التي شملها تقييمه، ويمكن أن تؤثر على استمرارية االستغالل وعندما تحدد الوقائع أو 

 األحداث التي يمكن أن تؤثر على استمرارية االستغالل فإن محافظ الحسابات:

 االستغالل. ( يدرس خطط عمل املديرية ملواجهة املشاكل الناتجة بهدف متابعة1
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( يجمع العناصر األساسية املقنعة الكافية واملالئمة لتأكيد أو لنفي وجود شك معتبر بشأن استمرارية 2

 االستغالل.

 ( يحصل على تصريح كتابي من املديرية يتعلق بخطط عملها في املستقبل.3

انون التجاري، عندما تؤكد من الق 11مكر  715يتخذ إجراء اإلنذار املنصوص عليه السيما في أحكام املادة 

الوقائع واألحداث املحللة من طرف محافظ الحسابات بناء على حكمه الخاص شكا بليغا حول استمرارية 

االستغالل وعندما يالحظ محافظ الحسابات تأخرا معتبرا وغير اعتيادي في ضبط الحسابات السنوية، ال سيما 

ري التي تنص على الطلب من الجهة القضائية املختصة التي تبت من القانون التجا 676عند تطبيق أحكام املادة 

بناء على عريضة لتأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والجهاز التداولي املؤهل، فإنه يستفسر عن 

 األسباب التي أدت إلى ذلك.

 معيار التقرير املتعلق بحيازة أسهم الضمان 

باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التطبيق التي تخص تدخل محافظ الحسابات يهدف هذا املعيار إلى التعريف 

املتعلق بأسهم الضمان التي يجب أن يحوزها أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس املراقبة لشركات األسهم 

 وكذا محتوى تقرير محافظ الحسابات.

وأحكام القانون األساس ي املتعلقة بأسهم يفحص محافظ الحسابات تحت مسؤوليته احترام األحكام القانونية 

الضمان التي يجب أن يحوزها أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس املراقبة، ويجب أن تمثل هذه األسهم على 

من القانون التجاري، كما يشير عند االقتضاء إلى  619من رأس مال الشركة، وفقا ألحكام املادة  %20األقل 

 ب جمعية عامة وجهاز تداولي مؤهل.املخالفات املكتشفة في أقر 

ال يصيغ محافظ الحسابات خالصات حول أشغاله إال عندما يستخرج اختالالت يجب أن يبلغها إلى األجهزة 

املختصة املؤهلة وإلى الجمعية العامة، يؤدي غياب اإلشارة لإلختالالت إلى اعتبار ضمنيا أن محافظ الحسابات 

 ته.لم يكتشفها أثناء القيام بواجبا
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عندما يالحظ محافظ الحسابات مخالفات مرتبطة بحيازة األسهم من طرف أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء 

مجلس املراقبة، يعلم مجلس اإلدارة أو مجلس املراقبة بذلك حسب الحالة ويحق للمجلس  إجراء التسويات 

 املالئمة.

محافظ الحسابات عند االقتضاء إلى  من القانون التجاري على الخصوص يشير 660تطبيقا ألحكام املادة 

املخالفة في شكل تقرير في أقرب اجتماع للجمعية العامة والجهاز التداولي املؤهل وال تطبق أحكام هذا الفصل 

عندما يكون رأس املال االجتماعي للكيان كليا أو باألغلبية من حيازة الدولة، ويعفى محافظ الحسابات من تقديم 

 تقرير.

 1 ر املتعلق بعملية رفع رأس املالمعيار التقري 

يهدف هذا املعيار إلى التعريف باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل محافظ الحسابات 

( من القانون التجاري عند رفع رأسمال الشركة 3)الفقرة  700كما هو منصوص عليه، ال سيما في أحكام املادة 

 ملحافظ الحسابات.وكذا محتوى التقرير الخاص 

يتأكد محافظ الحسابات من أن املعلومات الواردة في تقرير البيئة املختصة املقدم للجمعية العامة املستدعاة 

 لترخيص عملية رفع رأسمال، تشمل على الخصوص:

 ( مبلغ وأسباب رفع رأسمال املقترح.1

 ( أسباب اقتراح إلغاء الحق التفاضلي في االكتتاب.2

 ديد سعر اإلصدار.( كيفيات تح3

يتضمن تقرير محافظ الحسابات املقدم للجمعية العامة غير العادية وللجهاز التداولي املؤهل الذي يرخص رفع 

 رأس املال، على الخصوص املعلومات اآلتية:

                                                           
                                    

وزارة.2014.04.30:فيالمؤرخ24رقمالرسميةالجريدةفيصادر.)الحساباتمحافظتقاريرمعاييرمحتوىيحدد.ذكرهسبقمرجع

  1.(المالية
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 ( التذكير بالنصوص التشريعية و التنظيمية املطبقة.1 

احترام الحق التفاضلي  كيفيات تثبيت سعر اإلصدار وحول ( فقرة تتضمن الفحوصات املنجزة وال سيما حول 2

 لالكتتاب.

 ( خالصات تشير إلى مالحظات  أو إلى غياب مالحظات حول عملية رفع  رأس املال.3

 ال يصرح محافظ الحسابات بمدى مالئمة عملية رفع رأس املال.

 1 معيار التقرير املتعلق بعملية تخفيض رأس املال  

إلى التعريف باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل محافظ الحسابات بهدف هذا املعيار 

( من القانون التجاري عند تخفيض رأس املال 02)الفقرة  712كما هو منصوص علها على الخصوص ف املادة 

تخفيض  وكذا محتوى التقرير الخاص ملحافظ الحسابات يدرس محافظ الحسابات إذا كانت أسباب وشروط

 :إلى القانون ويتأكد على الخصوص رأس املال املقرر تستند

 ( أن عملية التخفيض ال تخفض مبلغ رأس املال أقل من الحد القانوني األدنى.1 

 ( احترام املساواة بين املساهمين أو املشاركين.2

 ( احترام مجموع األحكام القانونية والتنظيمية بصفة عامة.3

لحسابات املقدم للجمعية العامة غير العادية وللجهاز التداولي املؤهل الذي يرخص يتضمن تقرير محافظ ا

 تخفيض رأس املال، على الخصوص املعلومات اآلتية:

 ( التذكير بالنصوص التشريعية و التنظيمية املطبقة.1

 ( فقرة تتضمن الفحوصات املنجزة.2

                                                           
                                    

  1(مرجع سبق ذكره. يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات. )صادر في الجريدة الرسمية رقم 24 املؤرخ في : 2014.04.30. وزارة املالية
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 عملية تخفيض  رأس املال.( خالصات تشير إلى مالحظات  أو إلى غياب مالحظات حول 3

 ال يصرح محافظ الحسابات بمدى مالئمة عملية تخفيض رأس املال.

  عندما يقوم مجلس اإلدارة و جهاز التسيير املؤهل بتخفيض رأس املال الغير مسبب للخسائر، يتأكد

محافظ الحسابات من أن هذه العملية قم تم ترخيصها من طرف الجمعية العامة والجهاز التداولي 

التسيير املؤهل  املؤهل وفي حالة سماح الجمعية العامة والجهاز التداولي املؤهل ملجلس اإلدارة أو جهاز

حسب الحالة بشراء عدد قليل من األسهم الخاصة قصد إلغائها لتسهيل رفع رأس املال أو إصدار 

سندات قابلة للتحويل إلى أسهم أو الدمج أو االنقسام، يصرح محافظ الحسابات بنظامية العملية 

كتسبة تبعا لنقل الذمة املالية املقررة وأيضا في حالة ما إذا نتج تخفيض رأس املال عن إلغاء األسهم امل

بصفة شاملة أو تبعا لقرار قضائي، يحدد محافظ الحسابات ضمن تقريره أسباب العملية املرتقبة 

 ويشير فيما إذا لم تكن من النوع الذي يمس باملساواة بين املساهمين

 .معيار التقرير املتعلق بإصدار رقيم منقولة أخرى 

التعريف باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل محافظ الحسابات يهدف هذا املعيار إلى 

 عند إصدار قيم منقولة أخرى وكذا محتوى تقرير محافظ الحسابات.

إذا طلب من الجمعية العامة غير العادية أن تفوض للبيئة املختصة سلطات تحديد كيفيات إصدار القيم 

يتحقق محافظ الحسابات من أن املعلومات الضرورية والكافية قد إدراجها في  املنقولة أو سندات االكتتاب،

تقرير البيئة املختصة, ويقدر ما إذا كان تقديمها من شأنه توضيح العملية املقترحة للمساهمين وكذا حول 

أول يرسله أسباب اقتراح إلغاء حق التفاضل في االكتتاب عند االقتضاء ويقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير 

إلى الجمعية العامة غير العادية وإلى الجهاز التداولي املؤهل يتضمن عن استحالة إبداء الرأي حول الشروط 

 النهائية التي يمكن من خاللها القيام باإلصدار الحقا.
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يفحص محافظ الحسابات احتواء تقرير الجهاز املختص على كل البيانات املفيدة حول سير شؤون الشركة منذ 

بداية السنة املالية الجارية، وكذا إذا لم تعقد بعد الجمعية العامة والجهاز التداولي املؤهل املستدعى للبت في 

 الحسابات خالل السنة املالية السابقة.

يفحص محافظ الحسابات احترام األحكام املنصوص عليها في النصوص التشريعية و التنظيمية ويتأكد من أن 

اف خصوصا حول أسباب اإلصدار وعند االقتضاء حول اقتراح إلغاء حق التفاضل في التقرير واضح بشكل ك

 االكتتاب و كذا حول كيفيات تحديد سعر إصدار سندات رأس املال الواجب إصدارها.

يتأكد محافظ الحسابات في حالة وجود اقتراح إلغاء حق التفاضل في االكتتاب من أنه يتطابق مع العملية 

 املساهمين وأنه ال يمس باملساواة بين املساهمين. الخاضعة ملصادقة

يتضمن التقرير األول ملحافظ الحسابات املقدم للجمعية العامة غير العادية والجهاز التداولي املؤهل الذي 

 يرخص اإلصدار املفوض للهيئة املختصة، املعلومات اآلتية:

 ( التذكير بالنصوص التشريعية و التنظيمية املطبقة.1

 رة تتضمن الفحوصات املنجزة.( فق2

 ( إشارة تبين أن الواجبات قد تمثلت في التحقق من كيفيات تحديد سعر إصدار سندات3

 املختصة. رأس املال الواجب إصدارها مثلما هي مبينة في التقرير املنجز من طرف الهيئة

 ( استنتاجات مرفقة عند االقتضاء بمالحظات حول كيفيات تحديد سعر إصدار4

 ات رأس املال الواجب إصدارها.سند

كميلي عند تحقيق ت ( اإلشارة إلى استحالة إبداء رأي حول الشروط النهائية لإلصدار وأنه سيتم إصدار تقرير5

 اإلصدار.
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( يحرر خالصة حول صدق املعلومات املقدمة باألرقام املأخوذة من حسابات الشركة و الواردة في تقرير الجهاز 6

 املختص.

يقدم مالحظات ال سيما في حالة نقص املعلومات في تقرير الجهاز املختص حول عناصر حساب سعر إصدار ( 7

 سندات رأس املال الواجب إصدارها أو حول مبلغه.

 عند االنتهاء من العملية يحرر محافظ الحسابات تقريرا تكميليا من خالله :

 لجمعية العامة.( يقدر املعلومات املقدمة في تقرير الجهاز املختص ل1

( يبين فيما إذا وجدت مالحظات حول مطابقة شكل العملية بالنظر إلى التصريح املمنوح من قبل الجمعية 2

 والبيانات املقدمة لها.

 ( يدلي برأيه بالنظر إلى الشروط النهائية لإلصدار حول املبلغ النهائي وكذا حول تأثير3

والقيم املنقولة التي تسمح بدخول رأس املال، املقدر مقارنة برؤوس اإلصدار على وضعية أصحاب السندات 

 األموال الخاصة.

 1. معيار التقرير املتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح األسهم 

بهدف هذا املعيار إلى التعريف باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل محافظ الحسابات 

 ات على أرباح األسهم من قبل مؤسسة تجارية، و كذا محتوى تقرير محافظ الحسابات.بخصوص توزيع التسبيق

 يتحقق محافظ الحسابات من أن امليزانية املنجزة من طرف املؤسسة قصد توزيع تسبيق

على أرباح األسهم تظهر احتياطات ونتائج صافية قابلة للتوزيع، كما هو محدد في القانون وتكفي للسماح 

 بتوزيعها.

                                                           
                                    

وزارة.2014.04.30:فيالمؤرخ24رقمالرسميةالجريدةفيصادر.)الحساباتمحافظتقاريرمعاييرمحتوىيحدد.ذكرهسبقمرجع

  1(المالية
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 يحرر محافظ الحسابات تقريرا يصادق من خالله على مطابقة مبلغ التسبيقات على أرباح

 األسهم املقررة في الفقرة الثانية أعاله.

يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير، بمناسبة قرار مرتقب لدفع التسبيقات على أرباح األسهم، يتضمن على 

 الخصوص البيانات اآلتية:

 ظ الحسابات.( أهداف تدخل محاف1

 ( الجهاز املختص لضبط الحسابات قصد إجراء توزيع األرباح على األسهم و تحديد مبلغ هذه التسبيقات.2

 ( خالصة حول عملية التوزيع املرتقبة. ترفق القوائم املالية املنجزة بهذه املناسبة3

 بالتقرير.

 1.معيار التقرير املتعلق بتحويل الشركات ذات االسهم 

  هذا املعيار إلى التعريف باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بتدخل محافظ يهدف

الحسابات بخصوص تحويل شركة ذات أسهم إلى شركة من شكل آخر وكذا محتوى تقرير محافظ 

الحسابات وإذا تمت عملية التحويل خالل السنة املالية، يتم ضبط حسابات وسيطة من طرف الجهاز 

 للكيان تكون هذه الحسابات موضوع تقرير محافظ الحسابات. املختص

  يقوم محافظ الحسابات بإعداد تقرير حول تحويل الشركات ذات أسهم يقدم إلى الجمعية العامة غير

 العادية يتضمن على الخصوص املعلومات اآلتية:

 ( فقرة حول الواجبات املنجزة.1

                                                           
                                    

وزارة.2014.04.30:فيالمؤرخ24رقمالرسميةالجريدةفيصادر.)الحساباتمحافظتقاريرمعاييرمحتوىيحدد.ذكرهسبقمرجع

  1(المالية
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على الخصوص من أن مبلغ  وجود مالحظات معبر عنها، مع التأكد( خالصة مصاغة في شكل وجود أو عدم 2

 األصول الصافية يعادل على األقل رأسمال الشركة املطلوب للشكل الجديد للشركة.

 1.معيار التقرير املتعلق بالفروع و املساهمات والشركات املراقبة 

يهدف هذا املعيار إلى التعريف باملبادئ األساسية وتحديد كيفيات التطبيق املتعلقة بواجبات محافظ الحسابات 

 156- 08من املرسوم التنفيذي رقم  40حول تحديد الفروع واملساهمات والشركات املراقبة حسب مفهوم املادة 

ول املعلومات املقدمة في ملحق القوائم املالية ، والعمليات املرتبطة بها وكذا ح2008مايو سنة  26املؤرخ في 

 واملتعلق بالنظام املحاسبي املالي. 2007نوفمبر سنة  25املؤرخ في  11 - 07املنصوص علها في القانون رقم 

يلزم محافظ الحسابات بإلحاق تقريره العام للتعبير عن الرأي بتقرير متعلق بوضعية املساهمة أو اكتساب أكثر 

 ال الشركة خالل السنة املالية، وذلك بإبراز ما يأتي على الخصوص:من نصف رأسم

 ( رأس مال الشركة.1

 ( االسم و مقر الشركة2

 ( الحصة املكتسبة من رأس مال الكيان.3

 ( تكلفة االكتساب بالعملة الوطنية وبالعملة الصعبة عند االقتضاء .4

 كيفيات تسليم تقارير محافظ الحسابات. ▪

 ( يوما من انعقاد15حافظ الحسابات. على األقل قبل خمسة عشر )يجب أن يسلمها م

                                                           
                                    

وزارة.2014.04.30:فيالمؤرخ24رقمالرسميةالجريدةفيصادر.)الحساباتمحافظتقاريرمعاييرمحتوىيحدد.ذكرهسبقمرجع
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اجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية أو هيئة التداول املؤهلة، وذلك في مقر الكيان محافظ الحسابات 

 ( يوما على األقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة45تحت تصرف هذا األخير قبل خمسة وأربعين )

 .1العادية أو هيئة التداول املؤهلة

 معايير تقارير محافظ الحسابات و أشكال وآجال إرسالها. ▪

 : على الخصوص بما يأتي :2تتعلق معايير تقارير محافظ الحسابات

 ( معيار املصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورتها1

 ادقة املبرر.الصحيحة أو عند االقتضاء، رفض املص

 ( معيار املصادقة على الحسابات املدعمة أو الحسابات املدمجة.2

 معيار حول االتفاقيات املنظمة. 3

 ( تعويضات.5( معيار حول تفاصيل أعلى خمسة )4

 ( معيار حول االمتيازات الخاصة املمنوحة للمستخدمين.5

 النتيجة حسب السهم أو حسب الحصة االجتماعية.( معيار حول تطور نتيجة السنوات الخمس األخيرة و 6

 ( معيار حول إجراءات الرقابة الداخلية.6

 ( معيار حول استمرارية االستغالل.8

 ( معيار يتعلق بحيازة أسهم كضمان.9

 ( معيار يتعلق بعملية رفع رأس املال.10

 ( معيار يتعلق بعملية خفض رأس املال.11
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 ولة أخرى.( معيار يتعلق بإصدار قيم منق12

 ( معيار يتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح األسهم.13

 ( معيار يتعلق بتحويل الشركات ذات األسهم.14

 ( معيار يتعلق بالفروع واملساهمات والشركات املراقبة.15

د ويحدد محتوى كل معيار من هذه املعايير بقرار من الوزير املكلف باملالية ويؤرخ تقرير محافظ الحسابات عن

نهاية أشغال املراقبة، وال يمكن أن يكون هذا التاريخ سابقا لتاريخ وقف الحسابات السنوية من طرف األجهزة 

( يوما على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة أو الجهاز 15املختصة و يؤرخ التقرير قبل خمسة عشر )

ده ورقم تسجيله في جدول الغرفة الوطنية التداولي املؤهل، كما يتضمن تقرير محافظ الحسابات رقم اعتما

ملحافظي الحسابات وعنوانه وإمضاءه وختمه، عندما يتعلق األمر بشركة محافظي الحسابات، فإن التقرير يجب 

أن يوقع عليه ممثل الشركة و ممثل أو ممثلو محافظ الحسابات سواء كانوا شركاء أو مساهمين أو مسيرين لهذه 

في إعداد هذا التقرير طبقا ألحكام القانون التجاري. يودع تقرير محافظ الحسابات  الشركة من الذين ساهموا

بمقر الشركة أو بمقر املديرية اإلدارية للكيان املعني يقوم محافظ الحسابات بعرض تقاريره على الجمعية العامة 

تحدد كيفيات إرسال تقارير ( يوما قبل تاريخ انعقادها و 15أو الجهاز التداولي املؤهل خالل أجل خمسة عشر )

 .محافظ الحسابات بقرار من الوزير املكلف باملالية

 املطلب الثالث: معايير األداء املنهي ملحافظ الحسابات في الجزائر. -2-3

تم تحديد ستة توصيات إلزامية ينبغي  02/02/1994بتاريخ  SPM/ 02/94/103بقرار من وزير االقتصاد رقم /

إتباعها و مجلس الخبراء املحاسبين، محافظي الحسابات واملحاسبيين املعتمدين و على محافظ الحسابات 

السهر على تطبيقها من طرف أعضائه. إثرائها حسب ما تقتضيه الظروف وتطور تقنيات املحاسبة واملعايير 

 الدولية حول املراجعة القانونية، نوردها باختصار فيما يلي:

 .قبول املهمة وبداية العمل 
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 حافظ الحسابات بدء التأكد من :على م

 سالمة تعيينه وأنه لم يقع في الحاالت املتعارضة واملمنوعة املنصوص علها في القوانين والتنظيمات. -

كما عليه الحصول على قائمة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجالس إدارة الشركات الحليفة وكذا قائمة  - -

 شركاء الحصص العينية إن وجدت.

 إذا كان سيعوض زميال معزوال عليه التأكد من أن العزل لم يكن مبالغا فيه. -

 إذا كان سيعوض زميال عليه معرفة أسباب ذهابه. -

 إذا كان سيعوض زميال رفض تجديد مهامه عليه االتصال به ومعرفة األسباب. -

 املستندة إليه على أحسن وجه.عليه التأكد من أن مكتبه لديه اإلمكانيات الالزمة ألداء املهمة  -

 التأكد كذلك من أنه سيؤدي مهمته باستقاللية تامة وخاصة اتجاه مسئولي املؤسسة -

 التي سيراقبها.

يعين من طرف الجمعية العامة التأسيسية ويمض ي في هذه الحالة القانون التأسيس ي للشركة وقد يعين من  -

محضر اجتماعها مع عبارة قبول املهمة ويعلن عن قبوله  طرف الجمعية العامة العادية للمساهمين ويمض ي

 كتابيا في حالة حضوره الجمعية.

 ومهما يكن عليه التصريح كتابيا أنه بعيد عن الحاالت املمنوعة قانونا وتنظيما. -

 يخبر مجلس أو جمعية خبراء املحاسبة محافظي الحسابات واملحاسبين املعتمدين. برسالة مسجلة من تعيينه. -

 يشعر مسؤولي املؤسسة باإلجراءات اإلشهارية الواجب القيام بها من طرفهم. -

يرسل رسالة إلى مسؤولي املؤسسة يبين فيها الكيفية التي ستنجز بها املهمة )مسؤولية، املهمة، املتدخلون،  -

 معايير العمل، فترات التدخل واملدد الزمنية القانونية لتقديم التقارير، األتعاب(
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 االتصال باملحافظ السابق قصد الحصول على معلومات هامة تفيده في انجاز مهمته. عليه -

 على الزميل السابق أن يسهل مهمة زميله الجديد. - -

في حالة تعدد محافظي الحسابات. في املؤسسة املعين فهاء على كل وأحد احترام هذه الشروط وكأنه موجود  -

 بمفرده.

سباب قانونية وتنظيمية أو ألسباب أخرى عليه مراسلة املؤسسة وإخبارها بأسباب في حالة عدم قبول املهمة أل  -

 يوما. 15عدم قبوله املهمة وذلك في خالل 

 إذا كانت املؤسسة قد قامت باإلجراءات االشهارية لتعيينه عليه أن يطلب في رسالة الرفض إشهار رفض املهمة. -

 .ملفات العمل 

ا محافظ الحسابات مراجعة مستمرة يجعل هذا األخير مضطرا إلى مسك ملفين إن كون املراجعة التي يقوم به

ضروريين للقيام باملهمة هما امللف الدائم وامللف السنوي ولو ال هما ملا استطاع تنظيم نشاطه والتأكد من أنه 

ف على أعمال باألدلة حول الحسابات التي فحصها ووجودها يمثل بنك معلومات دائم وأدلة إثبات يسمح باإلشرا

 مساعديه ودليل على إتباع معاير األداء املنهي املتفق عليها جهويا ودوليا.

 ( امللف الدائم.1

إن محتوى هذا امللف و تنظيمه يختلف عن نوع و نشاط املؤسسة، موضوع املراجعة و كذا تنظيم مكتب 

 املراجع، ويمكن أن يتضمن الفصول التالية:

 املراقبة ) بطاقة فنية لها وحداتها التنظيم العامن الوثائق العامة(. عموميات حول املؤسسة موضوع -

نظام املراقبة ) كل الوثائق التي تسمح بتقييم النظام مثل توزيع املهام، استمارات املراقبة الداخلية، خرائط  -

 التتابع..... إلخ(
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حاسبية، خريطة تنظيمية معلومات محاسبية ومالية )مخططات وأدلة محاسبة مستعملة طرق العمل امل -

للمصالح املحاسبية، حجم العمليات بحسب طبيعتها، طرق و إجراءات تقييم و إظهار الحسابات، الحسابات 

 السنوية للدورات الثالث األخيرة، السياسة املالية، وضعية الخزينة والتمويل النسب املالية ذات معنى(.

 التأسيس ي و وثائق أخرى قانونية،معلومات قانونية ضريبة واجتماعية )القانون  -

 قرار تعيين محافظ الحسابات وأدلة إثبات القيام باإلجراءات الالزمة لتعيينه قائمة

 املساهمين وأسهم كل منهم وثيقة متعلقة بالنظام الضريبي واالجتماعي للمؤسسة

 السابقينمحاضر اجتماع مجالس اإلدارة والجمعيات العامة تقارير محافظي الحسابات 

 إن وجدت العقود الهامة ووثائق أخرى قانونية(.

خصوصيات اقتصادية و تجارية ) قطاع النشاط شرح مختلف الدورات، موقع املؤسسة في الفرع و في السوق،  -

 الزبائن و السياسة التجارية(.

ملستعملة، البرامج و الوثائق معلومات حول املعلوماتية )خريطة تنظيمية ملصلحة املعلوماتية العتاد واألنظمة ا -  

 املطبوعة(.

وحتى يلعب دوره الدائم ينبغي تنقيح امللف بصفة منتظمة وأثناء كل تغيير يحدث في كل عنصر من عناصره، 

 حذف املعلومات التي أصبحت دون فائدة وإعداد ملخصات للوثائق ذات الحجم الكبير.

 ( امللف السنوي ) ملف املراجعة(.2

ف عكس ما هو عليه الحال في امللف الدائم، كل العناصر املهمة للدورة الخاضعة للمراقبة وال يتضمن هذا املل

 تتعدى هذه الدورة ومحتواه يتمثل في الفصول التالية:



مفاهيم حول حافظ الحسابات                                                                              ثاني                       الفصل ال  

 

 
71 

تنظيم وتخطيط املهمة )البرنامج العام قائمة املتدخلين، الرزنامة الزمنية ومتابعة األشغال، جدول  •

 فترة الزيارات ومكانها(.أوقات املتدخلين، تاريخ 

تقييم نظام املراقبة الداخلية )شرح األنظمة، خرائط تتابع و استمارات املراقبة الداخلية، تقييم  •

املراقبة الداخلية )نظام، إجراءات طرق املحاسبة ... الخ( أوراق العمل )العينات املدروسة واألخطاء 

 ملعمول بها وأثارها على برنامج مراقبة الحسابات(.املكتشفة( خالصة حول درجة الثقة املمنوحة للنظم ا

مراقبة الحسابات السنوية ) برنامج يتماش ى و خصوصيات و أخطار املؤسسة تفاصيل األشغال املنجزة،  •

الوثائق )أو نسخ عنها( الحاصل علها من املؤسسة أو من الغير املبررة ملبالغ الحسابات التي تم فحصها 

 ال املنجزة واألخطاء املكتشفة، الخاتمة العامة حول املصادقة.حوصلة وتعاليق حول األشغ

األجور  10أو  5تدقيقات خاصة أو قانونية )فحص االتفاقيات املنصوص علها قانونا املصادقة على  •

األعلى األولى، إشعار وكيل الجمهورية بالتالعب املحتمل العثور علها والوثائق العائدة لهذه التدقيقات 

 )العمليات( ما بعد امليزانية الختامية.فحص األحداث 

 1.املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات ❖

 2010يونيو سنة  29املوافق  1431رجب عام  16املؤرخ في  01 - 10من القانون رقم  14تطبيقا ألحكام املادة 

الوطنية ملحافظي الحسابات واملذكور أعاله، يهدف هذا املرسوم إلى تحديد تشكيلة املجلس الوطني للغرفة 

وصالحياته وقواعد سيره، ويدعى في صلب النص "املجلس" ويحدد مقر املجلس بمدينة الجزائر ويمكن نقله إلى 

 أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير املكلف باملالية.

 التشكيلة. ❖

من بين األعضاء املعتمدين واملسجلين في ( أعضاء منتخبين من الجمعية العامة 9يتشكل املجلس من تسعة )

( أعضاء في املجلس الوطني للمحاسبة بقرار من الوزير 3جدول الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات ويعين ثالثة )

                                                           
                                    

 مرجع سبق ذكره. يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات. )صادر في الجريدة الرسمية رقم 24 املؤرخ في : 2014.04.30. وزارة املالية(1 
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املكلف باملالية بناء على اقتراح رئيس املجلس الوطني للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات كما ينسق املجلس 

 املكلف باملالية الذي يقوم لهذا الغرض بتعيين ممثله لدى هذا املجلس.نشاطاته مع الوزير 

 الصالحيات. ❖

 يكلف املجلس على الخصوص بما يأتي :

 ( إدارة األمالك املنقولة وغير املنقولة التابعة للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات وتسييرها.1

وعرضها على الجمعية العامة السنوية مرفقة بكشف ( إقفال الحسابات السنوية عند نهاية كل سنة مالية 2

 تنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة املالية املوالية.

 ( تحصيل االشتراكات املهنية املقررة من طرف الجمعية العامة.3

 ( ضمان تعميم نتائج األشغال املتعلقة باملجال الذي تغطيه املهنة ونشرها وتوزيعها.4

يات تكوين لها عالقة بمصالح املهنة، االنخراط في كل منظمة جهوية أو دولية تمثل املهنة بترخيص ( تنظيم ملتق5

 من الوزير املكلف باملالية.

 الغير.ايئات العمومية وجميع السلطات وكذ( تمثيل الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات لدى الب6

 ت الدولية املماثلة.( تمثيل الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات لدى املنظما7

 ( إعداد النظام الداخلي للغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات.8

يقوم الرئيس بتمثيل املجلس في جميع أعمال الحياة املدنية وأمام العدالة ويضمن تنفيذ قرارات املجلس الوطني 

جدول األعمال وكذا كل للمحاسبة والسير املنتظم للمجلس ويرسل للممثل الوزير املكلف باملالية مشروع 

( يوما قبل تاريخ انعقاد اجتماع املجلس وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث 15الوثائق املتعلقة به خمسة عشر )

 مانع له يتولى مهامه عضو من املجلس الذي له أقدمية في املهنة.
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 1.قواعد السير ❖

يودع لدى املجلس خالل خمسة عشر  يجب على كل مترشح النتخابات املجلس املستوفي للشروط القانونية أن

( يوما على األقل قبل التاريخ املحدد لالنتخابات، طلبا بالترشح يتضمن بالخط الواضح اللقب واالسم وتاريخ 15)

ومكان امليالد ورقم وتاريخ شهادة التسجيل في جدول الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات مرفقة بنسخة مصادق 

يقبل سحب أي ترشح بعد إيداعه لدى املجلس كما يمنع يوم االقتراع تعويض أي  عليها من هذه الشهادة وال

 مترشح متوفى أو حصل له مانع أو فقد األهلية بعد عملية اإليداع.

ال يمكن املترشح لالنتخاب في املجلس أن يكون في نفس الوقت مترشحا لالنتخاب في املجلس الوطني للخبراء 

ني للمنظمة الوطنية للمحاسبين املعتمدين، يتم انتخاب أعضاء املجلس عن طريق املحاسبين أو في املجلس الوط

( املنتخبون هم الذين تحصلوا على أكبر عدد من األصوات واملعلن عنهم على 9االقتراع السري واألعضاء التسعة )

التنازلي لألصوات ( الباقون حسب العد 6التوالي رئيسا وأمينا عاما وأمينا للخزينة ويوزع األعضاء الستة )

 املتحصل عليها وفي حالة تساوي عدد األصوات، يعتبر فائزا املترشح األقدم في املهنة.

( سنوات قابلة للتجديد وتنتهي عهدتهم يوم انتخاب املجلس الجديد، ال 3ينتخب أعضاء املجلس ملدة ثالث )

( سنوات وال 3 بعد انقضاء مدة ثالث )يمكن ملنتخب في املجلس أن يقدم ترشيحه عند نهاية عهدته الثانية إال

تصح مداوالت املجلس إال بحضور أغلبية أعضائه وفي حالة عدم بلوغ األغلبية يجرى تصويت ثان في جلسة 

الحقة تتضمن نفس جدول األعمال و يكون موضوع استدعاء ثان تكون أغلبية  أصوات األعضاء الحاضرين في 

 هذه الحالة كافية.

 أعضاء املجلس أو رفضهم االجتماع أو املشاركة في مداوالت املجلسفي حالة استقالة 

بما يؤدي إلى استحالة سير املجلس أو عندما ال يقدم أي ترشح قانوني عند االنتخابات، تمارس صالحيات املجلس 

 من طرف متصرف مؤقت يعينه الوزير املكلف باملالية ملدة محددة.

                                                           
                                    

 مرجع سبق ذكره. يحدد محتوى معايير تقارير محافظ الحسابات. )صادر في الجريدة الرسمية رقم 24 املؤرخ في : 2014.04.30. وزارة املالية(1 
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عضاء الغرفة الوطنية ملحافظي الحسابات ويكلف الناظر بإعداد تقرير تنتخب الجمعية العامة ناظرا من بين أ

للجمعية العامة حول التسيير املالي للسنة املالية املقفلة كما تتعارض وظيفة الناظر مع تلك املتعلقة بعضوية 

 .املجلس وال يمكن للناظر أن يحصل إال على تعويضات املصاريف التي يعرضها بمناسبة القيام بمهمته

 

 

 

 خالصة الفصل

إن التدقيق من الناحية املهنية هو عملية فحص مستندات وسجالت املؤسسة أو املنشاة فحصا فنيا إنتقاديا 

محايدا للتحقق من صحة العمليات وإبداء الرأي في عدالة البيانات املالية لهذه املؤسسة أو املنشأة اعتمادا على 

يعتبر أنه عملية منتظمة وموضوعية للحصول على أدلة إثبات وتقويمها فيما قوة نظام الرقابة الداخلية، كما 

يتعلق بحقائق حول وقائع وأحداث اقتصادية، وذلك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق و املعايير 

الخارجي  املحددة و إيصال النتائج إلى مستخدمي املعلومات املهتمين بذلك التحقق، و الذي يمكن تفسير التدقيق

من خالله كعملية منتظمة. أي أن الفحص الذي يقوم به املدقق يعتمد على التخطيط املسبق و املتمثل في 

برنامج التدقيق املعد سابقا. كما تمثل أدلة اإلثبات األداة األساسية الدالة على األحداث االقتصادية لتقييمها 

اسيا في إجراء التطابق و تحديد ماهية األخطاء بصورة موضوعية و يمثل الحكم الهائي للمدقق دورا أس

 الجوهرية في البيانات املالية.

الثاني من القرن العشرين(  كما أن املتتبع لتاريخ تطور مهنة التدقيق الخارجي في العصر الحديث )بداية النصف

، وذلك لحاجة مالك في العديد من دول العالم يجد أنها نمت وتطورت في ظل فكرة انفصال امللكية عن اإلدارة

املؤسسات أو املنشآت إلى رأي منهي مستقل عن مدى كفاية إدارة املؤسسة أو املنشأة في استخدام مواردها 

 املتاحة.
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حيث أنه من أهم املقومات األساسية ألي مهنة متطورة وجوب وجود معايير أو مستويات أداء معينة ومتعارف  

لون في ضوئها ويسيرون على هديها في كافة مراحل العمل وملهنة تدقيق عليها بين املمارسين لهذه املهنة، يعم

الحسابات معايير متعارف علها في معظم بلدان العالم املتقدم محاسبيا وهذه املعايير هي املرشد للقضاء 

 واملحاكم وللممارسين للمهنة وللدارسين أو املدرسين لهذا العلم.



 

 

 الفصل الثالث

 دراسة ميدانية

على مستوى ميناء  

 مستغانم
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 مقدمة الفصل الثالث: 

مؤسسة میناء مستغانم تشرف على مجموعة من املهام التي تشكل حلقة لوجیستیكیة تساهم في حركة  نإ

معتبرة للبضائع و املسافرین خاصة وأن للمیناء وزن تاریخي هام بالوالیة فهو یشكل قطب تجاري بامتیاز و 

عمال التجاریة وبالتالي یساهم في حركة التنمیة من خالل تأمين وصول البضائع و املسافرین والقیام باأل 

في تحقيق فعالية  التدقيق الداخليدور وضوع ل دراستنا ملالمن خ، هذه املؤسسة لها اعتبار هام في الوالیة

وأيضا  بالتدقيق الداخلي ةتعلقملا العامة الجوانب إبرازوالعملية حاولنا  النظرية من الناحيةاملؤسسة 

ستنا للمؤسسة محل تربصنا، لذا سيتم التطرق من خالل هذا وذلك من خالل درا ،تحقيق فعالية األداء 

 الفصل إلى مبحثين وهما كاآلتي: 

 تقديم مؤسسة ميناء مستغانم .املبحث األول: 

                      التدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء مستغانم . املبحث الثاني :
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 ملبحث األول: تقديم مؤسسة ميناء مستغانم. 

الجزائریة التي لها دور في تحریك التبادل التجاري و تساهم في النقل  املوانئیعتبر میناء مستغانم احد 

 لنشاته واهم منشأته  وخصائصه وأهدافه املسطرة. سیتم التعریف بهذا املیناء و شرح مبسط  ،البحري 

 املطلب األول: ملحة تاريخية حول ميناء مستغانم. 

 البحري  الرأسفي الجهة الشرقية لخليج أرزيو ألنه كان خليجا صخريا  يمتد بين   EPMيقع ميناء مستغانم 

من هنا سميت املدينة  لصالمندر  و الرأس البحري لخروبة استخدمه القراصنة القتسام الغنائم و

 مستغانم 

 م.1881م بحلول سنة  325داده إلى م ليصل امت 80م ، أنش ئ أول رصيف للميناء بطول  1848في سنة 

الصادر  287-82نشأت املؤسسة في إطار اإلصالح للنظام املينائي الجزائري بمقتض ى املرسوم التنفيذي 

تم إنشاء مؤسسة تسيير موانئ و مالحة صيد مستغانم في  2004و في شهر جانفي  1982أوت  14بتاريخ 

 . EPM حقيبة شركة تسيير مساهمات الدولة " املوانئ" على شكل فرع ملؤسسة ميناء مستغانم

املكرس لبحث تسيير موانئ و  2003أوت  13ولدت هذه املؤسسة بموجب انعقاد مجلس الحكومة في 

 عن مجلس مساهمات الدولة  2003سبتمبر  22الصادر بتاريخ  02مالجئ الصيد .بمقتض ى القرار رقم 

 يناء نوعين من الخدمات:مليقدم االشكل القانوني للمؤسسة ميناء مستغانم -

مؤسسة ميناء اقتصادية /شركة ذات  تسييره على الصيد البحري ،وتشرف وخدمات التجارية الخدمات

ينائي الجزائري النظام امل إصالحمستغانم وهي مؤسسة عمومية أنشأت في إطار  SPA/EMP/EPE أسهم

 مؤسسة شقت 1989فيفري  29في  .1882بتاريخ أوت  الصادر 287-82رسوم التنفيذي رقم ملا ىبمقتض 
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الية ملفي وضعيتها اؤسسات التي كشفت عن استقرار ملا ية على غرارلستقالال مستغانم طريقها حول ا ميناء

،حيث تم تحويلها عقد موثق من شركة عمومية ذات طابع إجتماعي إلى شركة عمومية اقتصادية /شركة 

ون التجاري للقان وتخضع 88لشركة  كاملة حيازة دج تحت 1 5 00.000.000أسهم رأسمالها  ذاتB تسيير

 .01وانئ" ،تحمل السجل التجاري ملمساهمات الدولة "او دني ملوا

تضمنة للنصوص ملوا 1988جانفي  12الصادرة بتاريخ  04-88و  03-88و  01-88القوانين  حكامأل طبقا 

رسوم ملوا 1988جانفي  12الصادرة بتاريخ  101-88ؤسسات وطبقا للرسوم مللية االستقالتنظيمية ال 

 . 88-119بتاريخ  16ماي  1988رسوم ملوا 88-177بتاريخ الصادر  28تمبر سب 1988.

  :هام التاليةأنيط إلى مؤسسة ميناء مستغانم إنجاز امل

  .وتطوير ميناء مستغانم استثمار-

  .ينائيةملا نشاءاتواإلالل اآلالت استغ-

  .ينائية الفوقيةملا ىصيانة وتهيئة التحديث للبن الأعمإنجاز -

  .خريناآل  ينائية التحتية بالتعاون مع شركاءملعداد برامج صيانة وتهيئة للبني اإ-

  .ينائيةمباشرة عملية الشحن والتفريغ امل-

  .وغيرها رساءاإل القطر،القيادة، مزاولة عملية-

باشرة بموضوع ملا وغير باشرةملا الصلة ذات الية،الصناعية،والعقاريةملالتجارية،ا القيام بكل عمليات-

 .مؤسسة ميناء مستغانم

 ويحتوي ميناء مستغانم على: 
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 م.1830بطول  :األمواجكاسرة  -1

  .م 12م وعمق  100: شمالي غربي بعرض املدخل البحري للميناء-2

  :: وتتكون من حوضيناألحواض -3

  2-3 .م 17.8م و 77.6هكتار وعمق يتراوح بين  14بمساحة مائية تقدر بـ: األول  الحوض -

 .م 22.8م و  95.6هكتار وعمق يتراوح بين  16بمساحة مائية تقدر بـ الحوض الثاني:-

  :متر خطي مقسمة كما يلي 1296يصل إلى  محطات رسو بطول كلي 10تحتوي على  :األرصفة -4

 .(0حطة ملا)متر خطي  117:الرصيف الشمالي الشرقي -

 .( 3و2، 1حطة ملا)متر خطي  412:ي غربلالرصيف ا-

  ( .9و 8حطة ملا)متر خطي  217الرصيف الجديد:

 (. 5و 4حطة ملا )متر خطي 270ل:ستقالال ارصيف  

 .(7و 6حطة ملا)متر خطي   280:الرصيف الجنوبي الغربي

  .م 430.44: بمساحة التخزين أرضية-

  .م 000.24بمساحة  السيارات: مرآب-

  .حاوية سنويا 15 000عالجة ملا م وقدرة 15 000بمساحة مرآب الحاويات :-

  .تجارية غراضأل (  8)مخازن  م، تستخدم ثمانية 7 455مخزن بمساحة  16عددها خازن:امل-

 : وتتكون منت:واصال طرق وامل-
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 .متر خطي 4 855 :األرض يالطريق 

متجددة تستخدم مؤقتا  سكة حديدية مجهزة بخطوط رصفةاأل كل )متر خطي  3 747 الحديدية:السكة 

 ....(. عدنيةملا نابيباأل لنقل الحبوب ،

 املطلب الثاني: أهداف وخصائص ميناء مستغانم. 

 تسعى مؤسسة ميناء مستغانم كغيرها من املؤسسات إلى تحقيق أهدافها املسطرة، نذكر منها ما يلي:

 .والسعر الزمنية،النوعية،الحماية دةملا من حيث البضائع لعبور  تأمين أحسن الظروف- 

 . )كفاية عالية وتخزين ذات ومعالجة وسائل عبور ) ت حقيقيةال تقديم تسهي-

  .تسيير أمالك الدولة-

  .وتطوير ميناء مستغانم ستثمار ال اتسيير -

  .ينائيةملل الوسائل والتجهيزات االاستغ-

  .الصيانة والتهيئة وخلق بنيات مينائية بالتنسيق مع متعاملين آخرين متخصصين أشغالتنفيذ -

  .ينائيةملتنفيذ عمليات الشحن والتفريغ ا-

 تحسين أداء وزيادة طاقة املوانئ البحرية . -

 _ تحسين طبيعة العالقات الداخلية والخارجية للبالد . 

 املجتمع.  كالها طبقا ملتطلبات املنظمة وحركة_ تنمية وتطوير خدمات النقل بكافة أش

 .الخوالرسو..... رشادواإل  القطر  تنفيذ عمليات-
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  :تتميز مؤسسة ميناء مستغانم بـ

  .موقع جيو استراتيجي هام-

 . يةال و  12من  تتألف ت نحو منطقة خلفيةال وفرة طرق مواص-

  .الزفت تال وناق الحبوب ،السكر، الخمور  عالجةمل محطات رسو متخصصة- .

  .مغطاة وغير قدرات تخزين مغطاة-

  .حماية جيدة للبضائع-

  .لوطنيا  لترابا  عبر ( يرض األ الحديدية،الطريق  السكة) تنوع طرق تسليم البضائع-

  .قتصاديينتعاملين االملطموح ابني فوقية وتجهيزات وفق -

  .والتفريغإطارات وعمال مهيئون ومدربون على عمليات الشحن -

 . أيام7أيام / 7و ا س 24 ساعات عمل متواصلة :-
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 الهيكل التنظيمي ملؤسسة ميناء مستغانم: 

 (: الهيكل التنظيمي العام مليناء مستغانم. 9الشكل )

 

 

 . 2019 يناء مستغانمصدر :خلية التدقيق الداخلي ململا

 : ؤسسة ميناء مستغانم ملشرح الهيكل التنظيمي 

للمؤسسة ،وتراقب جميع مديريات  راقبة ،التنظيم والسهر الحسنملوظيفتها التسيير،اديرية العامة ملا-

 :ؤسسة وتفرض سلطتها عليها وتتكون منملا
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في شكل الهرم القانوني للمؤسسة  ول األ سؤول ملوا مثل القانوني الوحيد للمؤسسةملوهو ا عام: مدير  1-1 

في  نفذين والذين يصغرونهامل دراءامل بمشاركة ؤسسةالتي تقوم بها امل عمالاأل  حيث يشرف على جميع

  .ؤسسةهيكل امل

 املناسبة لقراراتا اتخاذي فده يساع ستشار القانوني للمدير العام حيثعتبر املي: و مساعد مدير العام 1-2

 .باملؤسسةالتي لها صلة  األعمالفي كل 

إجراءات  احترامو التأكد  العامة،وتتمثل مهامها في باإلدارةمباشرة  قةالعهي على  التدقيق الداخلي: 1-3 

 .للمؤسسة املختلفة واألنشطةالتسيير ،وكذلك تدقيق وفحص العمليات 

 املستخدمين بتسيير املرتبطةالشؤون  جميع واملراقبة: تهتم بتنظيم والتنسيق البشريةاملوارد  مديرية-2

  .والتكوين والوسائل العامة للمؤسسة

للشركة وذلك عن طريق وضع  املاليةبتسيير الوضعية  املكلفة املديرية: وهي واملحاسبة املاليةمديرية -3

التي نفذت  املالية،وإحصاء كل العمليات  املسطرة لألهدافميزانيات محددة لكل سنة ومدى مطابقتها 

 .التجاري  للنشاط املبنية السنة الواحدة، وإمساك الدفاتر التجارية خالل

التي  األعمالكل  باألشغالوالصيانة ويقصد  باألشغالوهي مديرية مختصة  والصيانة: األشغالمديرية  -4

الطرق ،بناء ،تعبيد اإلنارة توفير في واملتمثلةالئمة للسير الحسن للعمل، ملا اإلجراءاتمن شأنها توفير 

  .التي تهدد ساملة العمال األخطار هياكل ،النظافة،وإزالة

  :ـ ب املديريةوتقوم هذه  : البحري  ستثمار اال  مديرية -5

 (. الشحن ،التفريغ،والتخزين)البضائع بعبور  املرتبطة العمليات تسيير-

  .ينائيةملك الدولة االتسيير أم -
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 املتخصصة اإلنشاءاتتسيير -

.ؤسسةملداخل ا بفاعلية دماجهاإل ناسبة عن الوسائل امل ينائي والبحثامل ستثماراال  تقنيات تطور  متابعة -

رسوها  من مركز  دخول سفن، خروجها، تحويلها) الحةملا تقوم بتأمين حركة :ينائيةامل األمنديرية م 6-

.ينائيةالحدود امل(  وتامين خرآل 

 . تعطي أمر بدخول السفن للميناءالقيادة: إنجاز شارة مديرية -7

 املطلب الثالث : التسهيالت املينائية واإلنشاءات املخصصة له .

 1 : ينائيةت املالتسهيال  -

 . إرساءي وزورق ثة سفن قيادةاليناء بثسا مديرية القيادة امل24سا/ 24تؤمنه لـ  السفن: إرشاد •

 .حصان 7100 ذات قوة  ISSER قاطرة باستخدامونهارا  اللي تقطر السفن التجاريةقطر السفن: •

 :املتخصصة اإلنشاءات- 2 

م ،وهي مجهزة  2524بالرصيف الشمالي الشرقي على مساحة  1929أنشأت سنة  محطة الزفت نفطال:

 . طن سنويا من الزفت 30 000 املعالجة طن وقدرة 4700ذات سعة ( أحواض(بثالث أوعية 

م  6 640على مساحة  1986أنشأ سنة  نهي للحبوب:للديوان الجزائري امل التابعة الحبوب صومعة

طن من الحبوب /ساعة لكل  300بمعدل ضخ  متحركتينطن ،وهي مجهزة بمضختين  30 000سعتها 

 .منهما

الغذائي  والتوزيع التسيير شركة م من طرف5 697على مساحة  1971أنشأت سنة  صومعة السكر: 

 كن من السكر غير 16 000لديها إلى  االستقبالأصبحت تسمى فيما بعد شركة تكرير السكر، تصل سعة 

  .طن سنويا 150 000إلى  العبور  قدرة و بظو امل
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 : التحديات-

 في:عدة تحديات تتمثل  امليناءيواجه  

  .م 22.8ـ ب األرصفةمحدودية عمق -

ما أدى إلى  (يةال خارج الو  43صيد حيث  زورق  157 )التجاري والصيد البحري  التزاوج بين النشاطمشكل -

 ( .من جملة عشرة إرساء محطات(04تعطيل 

 :الجدول التالي ، وهذا ما يوضحه والتخزين العبور  ومساحة األرصفةعدم كفاية طول  -

 .والتخزين العبور  ومساحةاألرصفة طول : (08)الجدول رقم 

 

عدد 

محطات 

 اإلرساء 

طول 

 األرصفة 

املعايير 

 املتفق عليها 

قيمة 

 النقص 

مساحة 

التخزين 

 الحالية 

املعايير 

 املتفق عليها 

قيمة 

 النقص 

 م 155570 م 200000 م  44430 م 204 م 1500 م1296 10

  

 . 2019 14 /05/خلية التدقيق بمؤسسة ميناء مستغانماملصدر: 

 :وتتمثل في السلبية : نعكاساتاال

  .للشحن والتفريغ مهل إضافية أحيانا إلى كوثملطول ا-

  .شحن إضافية تاتعريف مما يؤدي إلى األخرى  املوانئفي  السفن الضخمة تخفيف حمولة-

  .للشحن والنقل إضافية صعوبات على مستوى التخزين مسؤولة على توليد تعريفات-
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وكذا أنشطة املحطة  الصيد البحري  وأنشطة التجارية األنشطةاختناق مينائي ناجم عن التزاوج بين -

 البحرية لنقل املسافرين. 

  :امتيازات وخصائص امليناء

من جهة  ربالعاصمة، فهو يعت لجزائر وا ، أرزيو وهران  ين ب فالحية  منطقة يف مستغانم  بوجود ميناء

، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، سعيدة، .....، ومن ن، شلف، غليزامستغانميات: ال طبيعيا لعدة و منفذا 

 نكذلك فإ .)....غواط، غرداية، بشار،اال أهم الطرق املؤدية إلى الجنوب الجزائري ملتقى  ربأخرى يعتجهة 

 لى من وإ (معبدة وسكك حديديةشبكات املواصالت )طرق م هأ هتتقاطع فيفي محور يقع  مستغانم ميناء

بشبكة موصول الصناعية والتجارية فهو لتنمية املشاريع شريانا حيويا  تعتبر تي تلف مناطق الوطن والمخ

يوفر إمكانية  ه كما أن(الفرز املحمدية )محطة – نممستغا لحديدية عن طريق السكة ا لحديديةالسكك ا

منطقته  مباشر معاتصال  يفه يضعبما  ملحمدية بادون املرور  ية تيارت ال و الحديدية مع الوصل بالشبكة 

تلف السلع مخذا من أجل نقل هو الخلفية  )الجنوب والجنوب الغربي للجزائر إلى غاية تمنراست( 

 في تنشط البترول التي التنقيب عن  يفواألجنبية املتخصصة الشركات الوطنية  ىإلوالتجهيزات املوجهة 

.الجنوب الجزائري 

داخل امليناء خطي  رتم 4 885 طريق بطول  وجود شبكة نمميناء مستغاتميز  تي ال خرى األ متيازات ومن اال  

 .مستغانم بوسط مدينةدون املرور ذا هو  الجزائر  وجنوبلشرق وغرب الوطنية بالطرق مباشرة ه تربط

ت الشحن والتفريغ، ، معدال اإلنتاجية، املردودية من حيث الجيد واملتواصل للخدمات املينائية  داءاأل 

من قبل عدد مستغانم اختيار ميناء ر مدة املكوث في امليناء واملحافظة الجيدة على البضائع يفسر قص

 .كبير من املتعاملين االقتصاديين ومجهزي السفن من مختلف الجنسيات
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                      املبحث الثاني : التدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء مستغانم .            

في لعملية التدقيق القيمة املضافة دورا أساسيا، حيث تتمثل  مستغانم مؤسسة ميناء ييلعب التدقيق الداخلي ف

ي ه مستغانم  مؤسسة ميناء ي وظيفة التدقيق فن فإ. ي ترشيد أداء املؤسسةي تساعد فتذات الثقة والاملعلومات 

 وموضوعيةتقاللية يضمن اسمما العامة،  لإلدارةوظيفة تابعة مباشرة 

 املدقق الداخلي عند أدائه ملهامه.  

 التعرف على املؤسسة.املطلب األول:            

الوظائف والعمليات جميع بتدقيق  ممدقق يقو  ستغانمميناء ممستوى الهيكل التنظيمي بمؤسسة يتواجد على 

 اقتراحا، يتم هوتنوع نشاطاتمستغانم ر حجم مؤسسة ميناء بونظرا لك ،هذه املؤسسةتتم على مستوى  تيال

، وذلك من أجل تسهيل وتفعيل عمليات  األداء ، ومدققاملؤسسة بمدقق محاسبي وماليي فتدعيم خلية التدقيق 

 .مؤسسةلل لحسن اسير والأداء فعالية في تحقيق  بالغة أهمية  تكتس ي تيالتدقيق ال

إن مرحلة التعرف على املؤسسة هي مرحلة يقوم فيها املدقق الداخلي بجمع كل الوثائق والحقائق التجارية، 

القانونية، الضريبية والتقنية واالجتماعية، ليتمكن من إصدار حكمه على النتائج النهائية لهذه املؤسسة، والتي 

الية، ولقيام املدقق الداخلي بهذه املرحلة علية التركيز على تتمثل في القوائم الخاصة بمؤسسة ميناء مستغانم امل

 النقاط التالية: 

 . مكانة املؤسسة في السوق. 1

 . استخراج معايير املقارنة ما بين املؤسسات العامة في هذا القطاع.2

 . القوانين والتنظيمات واملميزات الخاصة بالقطاع التي تنشط فيه.3

 التاريخي للمؤسسة والهيكلة والقواعد القانونية التي تخضع لها مؤسسة ميناء مستغانم.. معرفة التطور 4
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. التعرف على املسؤولين ومسيري مختلف املصالح مع القيام بمقابالت معهم ومع من سيعمل معهم أكثر من 5

 غيرهم عند أدائه للمهمة.

 سة. . القيام بزيارات ميدانية يتعرف من خاللها على أماكن املؤس6

 . التعرف على السياسات العامة للمؤسسة )االستراتيجيات واآلفاق املستقبلية(. 7

بعد أن يمر املدقق الداخلي على كل املراحل املذكورة والتعرف على املؤسسة التي يعمل فيها، يبدأ بتنفيذ مهامه في 

تتصف باالستمرارية النسبية والتي تتغير املؤسسة، حيث يقوم بإعداد امللف الدائم حيث يجمع املعلومات التي 

على أساس املدى البعيد، ويشمل امللف الدائم على:  القوائم املالية لثالث سنوات السابقة، محاضر  اجتماع 

مجالس اإلدارة، القانون التأسيس ي للمؤسسة وتقارير املدققين الخارجيين السابقة وغيرها، وبعد إعداده للملف 

" والتي من شانها أن تخلق zones de risqueم بكل العوامل التي تؤثر على أوضاع املؤسسة "الدائم، يكون قد عل

 مناطق الخطر بالنسبة للمؤسسة.  

   املطلب الثاني : فحص وتقييم نظام التدقيق الداخلي بمؤسسة ميناء مستغانم .            

في لعملية التدقيق القيمة املضافة دورا أساسيا، حيث تتمثل  نممؤسسة ميناء مستغا ييلعب التدقيق الداخلي ف

 .أداء املؤسسة ترشيد يتساعد ف تيذات الثقة والاملعلومات 

 ويتم تقييم إجراءات نظام التدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء مستغانم  من خالل خمسة خطوات ، وهي كاآلتي: 

اإلجراءات املعمول بها في املؤسسة والتي ينص عليها نظام ( يقوم املدقق الداخلي بجمع والتعرف على مختلف 1

 الرقابة الداخلية الخاص بها. 

( يحاول املدقق الداخلي فهم نظام الرقابة الداخلية املطبق وذلك من خالل قيامه باختيارات، أي يتأكد من فهم 2

 كل أجزائه وأحسن تلخيصه لها بعد تتبعه، الفهم ملختلف العمليات. 

ن يتعرف املدقق الداخلي على نظام الرقابة الداخلية ، يصبح بإمكانه أن يقدم تقييم أولي لهذا النظام ( بعد أ3

Evaluation préliminaire du contrôle interne  وهذا من خالل استخراجه ميدانيا لنقاط القوة ونقاط
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، وهي االستمارات التي تتضمن الضعف، ويتم استعمال في هذه املرحلة في اغلب األحيان االستمارات املغلقة

إجابات عليها إما "نعم" أو "ال" ، وعليه يمكن للمدقق الداخلي من خالل هذه املرحلة تحديد نقاط قوة النظام 

 ونقاط ضعفه، وذلك من الناحية النظرية للنظام محل الدراسة. 

، و تعتبر اختبارات االستمرارية Test de permanence( يقوم املدقق الداخلي بما يسمى باختبارات االستمرارية 4

ذات أهمية قصوى فهي تسمح للمدقق الداخلي أن يكون على يقين بان اإلجراءات مطبقة باستمرار وال تحمل أي 

 خلل. 

   Evaluation définitive du contrôle interne( يقوم املدقق الداخلي بالتقييم النهائي لنظام املراقبة الداخلية 5

من خالل الوقوف على نقاط ضعف الرقابة الداخلية ملؤسسة ميناء مستغانم وسوء سيره باعتماده على 

مبينا من خالله أثار  Document de synthèseاختبارات االستمرارية. يقدم املدقق الداخلي حوصلة شاملة 

النتائج املتوصل إليها على املعلومات املالية.  وتتمثل هذه الوثيقة بمثابة تقرير حول نظام الرقابة الداخلية يقدمه 

 املدقق الداخلي إلى إدارة املؤسسة. 

 مقاييس التقييم:        

 قت املناسب.االنتهاء من مهام التدقيق املحاسبي واملالي في الو ( 1

 تقديم توصيات بناءة.( 2

 االمتثال للقوانين وأخالقيات املهنة. ( 3

املسؤوليات ، ومن أجل فحص وتقييم جودة أداء تنفيذ نمميناء مستغابمؤسسة والوظائف  األنشطةنظرا لتعدد 

 .لتدقيق الداخليتابعة للهيكل التنظيمي لوظيفة ا األداءوظيفة تدقيق اقتراح ، يتم املؤسسةبوظائف املرتبطة 
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 الوضع التنظيمي لتدقيق األداء:            

 (: يوضح الوضع التنظيمي لتدقيق األداء. 10الشكل )

 

 

 

 

 

 . 2019-05-16خلية التدقيق بمؤسسة ميناء مستغانم، املصدر: 

 تنظيم العمل: 

فحص وتقييم مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في املؤسسة وفقا لسياسات الخطط، القوانين،  ➢

 اللوائح واإلجراءات.

التحقق من أن السياسات واإلجراءات تتناسب مع معايير األداء، االستخدام الكفء واالقتصادي  ➢

 للموارد وتحقيق األهداف املسطرة.

اكتشاف نقاط القوة والضعف من النظم الفرعية وإجراءات العمليات وتحديد أسبابها، تقييم نتائجها  ➢

 وتقديم اقتراحات أو توصيات لتصحيحها. 

تقييم درجة تنظيم البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات داخل املؤسسة من خالل ضمان الفصل مع  ➢

 التحليل والبرمجة، إدخال البيانات، مراقبة البيانات والحفاظ وتخزين البيانات. 

جميع تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية ألجهزة اإلعالم اآللي عن طريق التحقق من إنشاء وثائق كاملة ل ➢

البرامج، تغيير البرامج خاضع لفحص وإذن وإنشاء وصيانة أدلة كاملة من العمليات لتوجيه العمال 

 وغيرهم من املشاركين في هذا النظام.

 بعد االنتهاء من هذه املراحل، يقوم مدقق األداء بتقديم تقريره إلى مدير التدقيق الداخلي.  ➢

 

 

 مدير التدقيق الداخلي 

 تدقيق األداء التدقيق املحاسبي واملالي 
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 عالقة مدقق األداء مع الهياكل األخرى:

قديم تقرير إلى مدير التدقيق الداخلي، وإعالمه بكل الصعوبات التي واجهها، مع تقديم اقتراحات من ت ➢

 اجل التطوير.

 يعمل بالتنسيق والتعاون مع هياكل املؤسسة من اجل تطوير وتحسين العمل.  ➢

 شروط العمل: 

 حدة البصر والسمع، حالة بدنية جيدة )املهارات البدنية(. ➢

 كر التحليلي والتركيبي والقدرة على االتصال والتنظيم )املهارات العقلية(. العمل الجاد، الف ➢

 مؤهالت مدقق األداء: 

 مهندس دولة في اإلعالم اآللي ونظام املعلومات والشبكات )التعليم العام(.  ➢

 مناجمنت، تسيير وإدارة قواعد البيانات، التدقيق الداخلي ) التكوين املنهي(.  ➢

 الثالث:  تنفيذ مهمة التدقيق الداخلي في مؤسسة ميناء مستغانم. املطلب            

في هذه املرحلة يحدد املدقق الداخلي العمليات واملواطن الحساسة والتي تحتاج إلى تدقيق اكبر، مع مراعاة 

  الوقت وامتداد حدود التحقق مع اختيار التقنيات والوسائل املالئمة. 

 مةال في حالة س منه الرقابة الداخلية ،يعاد النظر في برنامج التدخل، بحذف أجزاءبعد التقييم النهائي لنظام 

 .ضعف نقاط وجود في حالة مدعمة أخرى واختبارات أجزاء بإضافة النظام أو

بد من وال  كاف الحسابات،لكنه غير مبدئيا على صحة قوي فهذا يمثل دليال داخلي نظام رقابة في حالة وجود

 :دقق بالتأكد منلية ،وفي هذه الحالة يكتفي املاملللحسابات والقوائم اتدقيق مباشر 
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بالتدقيق التحليلي التي  املدقققيام  Analytique Audit – ودراسةاملقارنة عن طريق  األرصدةلتأكد من ا •

 أخرى،وكذا القيام باختباراتعلى من دورة  تطورهاvalidation de Tests  تتم عن طريق طلبات

وعن طريق  ،املؤسسة للمتعاملين مع ودون وساطة مباشرة املدققالتي يقدمها  املصادقةالسريانية 

 .املؤسسة ملوجودات املادي الفحص

 رقابةم النظا على التي يصعب الختامية العمليات أعمال غش ،تم إدخالها في أو أخطاء عدم ارتكاب •

 .خطأ تباتسوى حسا وقد مبررة الداخلية اكتشافها ،فقد تسجل مؤونات غير

توسيع برنامج تدخله ،وذلك مال لنقاط الضعف من آثار  املدققأما في حالة ضعف نظام الرقابة الداخلية على 

:   املدقق سلبية على شرعية وصدق الحسابات، فإن على

 .السابقةلالختبارات  متممة اختبارات إضافة •

 .النظام وجود حالةالقيام بها في  كان يتوقع التياالختبارات تدعيم  •

 .التطابقباختبارات والقيام  الداخلية تقييم نظام الرقابة في خطوتين ،تحديد آثاراملرحلة تنجز هذه و  •

 :تحديد آثار تقييم نظام الرقابة الداخلية في مؤسسة ميناء مستغانم

أو تضييق برامج  توسيع إلى،أي يؤدي املهمةتعقيد  تسهيل أو سبق القول أن التقييم النهائي للنظام سيؤدي إلى

 التسجيالتلشمولية وحقيقة  املباشرة املراقبةمن  املدقق.فالنظام الجيد يعفي  املسطرةالتدخل النموذجية 

 .رأي حولها الحسابات وإعطاء القيام بفحص استحالةا إلى  قد يؤدي به بالعيوب املليء،كما أن النظام 

 السريانية والتطابق:

ويسمح هذا النوع من ،  ما إذا كان هناك انحراف ما بين ما هو مسجل وما هو منفذالهدف هنا اكتشاف في

 . نجزةامل حول العمليات املعلوماتوتطابق  من مدى تجانس ختبارات للمدقق التحقق أوالاال 

 :ع علىطال عن طريق اال  التطابق والتجانس وتتم اختبارات
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 .املراجعة موازين •

 . املمركزةفحص سريع للقيود الكبيرة وتدقيق العمليات  •

 .املؤسسة إدارة محاضر اجتماعات •

 املؤسسة.العقود التي قامت بإمضائها    •

 .لخا ....املوازنات   •

كما يقوم املدقق الداخلي بمؤسسة ميناء مستغانم بالتدقيق التحليلي للحسابات والذي يعتمد على طريقة 

املقارنة بين السنوات. أما االختبارات السريانية لألرصدة والتسجيالت فتتم باالعتماد على مصادر معينة نذكر 

 منها: 

ردين...(  مع املؤسسة قصد تأكيد أو نفي إرسال طلبات املصادقة للمتعاملين) البنوك، الزبائن املو  •

 العمليات املسجلة في دفاتر املؤسسة .

 الوثائق الداخلية كالفواتير  وسندات االستالم والتسليم، ملف الجرد املستمر لقيم االستغالل...الخ. •

إرسال طلبات مصادقة ألطراف أخرى ) مصالح الرهن العقاري، املستخدمين، املحامين...( طلبا  •

 ملعلومات حول املؤسسة. 

املشاهدة امليدانية كمراقبة االستثمارات في مواقعها، العد وتقييم االنحرافات، مراقبة الصندوق فجائيا  •

 بجرده....الخ. 

النهائية في مؤسسة ميناء مستغانم، وتعتبر ملخص نهائي ملا قام به املدقق وتعتبر املرحلة  إعداد التقرير:       

الداخلي طيلة فترة تواجده باملؤسسة، ويحمل هذا التقرير عرض لكل األدلة والقرائن التي تثبت حكم ورأي 

 املدقق الداخلي فيما يخص نظام املعلومات في املؤسسة. 

 املدققالذي تم فيه مناقشة جميع النقاط التي ستذكر في تقرير التدقيق ،وبعد أن يتحصل  النهائي  جتماعبعد اال 

  .التقرير النهائي ملهمته كتابة بشكل رسمي،يمكن للمدقق أن يشرع فياملؤسسة إدارة  مجلس أجوبة على
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وتقرير مفصل بصفة عامة، لألوضاع بين :تقرير الحصيلة ويختلف إعداد التقرير حسب هدف التدقيق ،فنميز

 . لكن وبصفة عامة،فالتقرير يشكل وثيقةتدخالت املدقق دورات وفصول حسب نوعية ومطول يشمل على

 . على حد سواء واملسيرينومصدرا للمعلومات ،كما يعتبر أداة عمل للمدققين  رسمية

 ويوضح املدقق في التقرير  ما يلي: 

  الداخلية املراقبةتقييم نظام  •

 .والقرائن الكافية للحكم النهائي عليها األدلةالسائدة ،مع وجود  األوضاعالكشف عن  •

 .واملخالفات األخطاءاقتراح توصيات وتوجيهات لتصحيح  •

 ويبنى شكله عموما على النحو التالي: 

 اإلرسالمستند  أو صفحة •

 .صةفهرس ،مقدمة،خال   . •

  اإلدارة مجلس أعضاء أعضاء نص التقرير حيث نجد فيه:عرض النتائج ،التوصيات وأجوبة •

 .املالحقت و الخاتمة ،خطة التحقيق والتدخال  •
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 خالصة الفصل: 

ما ورد في هذا الفصل يتضح أن للتدقيق الداخلي دورا هاما بمؤسسة ميناء مستغانم، وهدفه من خالل 

تحقيق الفعالية وتحسين األداء الرقابي لإلدارة وعلى اإلدارة ذاتها، حيث يلعب التدقيق الداخلي دورا 

التعرف على  محوريا في تحقيق الفعالية داخل املؤسسة وكذا تقييم جودة األداء ومساعدة املؤسسة في

 أهم املعلومات واملخاطر  وتقييمها ومراقبتها. 

لقد اعتمدنا في دراستنا امليدانية على أهم املراحل إلجراء التدقيق الداخلي واهم الخطوات املتبعة في 

عملية التدقيق، كما أن وجود التدقيق الداخلي باملؤسسة يضمن التطبيق الفعلي لألنظمة املسطرة، 

 لتقليل من االنحرافات واألخطاء محتملة الحدوث.وأيضا من اجل ا

تسعى مؤسسة ميناء مستغانم إلى توفير جو رقابي يساعدها على أداء أنشطتها بصورة أفضل، حيث 

جعلت املؤسسة من التدقيق الداخلي أداة تساعد العملية التسييرية بصفة عامة وعملية تحقيق الفعالية 

الذي يجعلها تحقق مجموعة من النتائج عبر سنوات متالحقة منذ واتخاذ القرارات بصفة خاصة، األمر 

 إنشائها.  

 

 

 



 

 

 

 الخاتمة
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 قائمة املراجع:

 الكتب : -أ

علي أنور العسكري ، الرقابة املالية على األموال العامة في مواجهة األنشطة الغير املشروعة مكتبة بستان  -1

 2008الحدائق ، مصر ، الطبعة  –املعرفة للنشر والطباعة ، كفر الدوار 

 2005العامة ، ديوان املطبوعات الجامعية، الساحة املركزية ، بن عكنون ، الجزائر ، علي  زعدود ، املالية  –2

عوف محمد الكفراوي ، الرابة املالية بين النظرية و التطبيق ، مؤسسة الجامعية ، اإلسكندرية ، مصر ،  – 3

1993 

 2013تةزيع ، الطبعة األولى،فتحي أحمد دياب عواد ، اقتصاديات املالية العامة، دار الرضوان للنشر و ال -4

نوي سميحة، آليات ترشيد اإلنفاق العام من أجل تحقيق التنمية البشرية املستدامةفي  -بلعاطل عياش -5

 2001الجزائر ، جامعة سطيف، 

 .1995حسين مصطفى حسين ، املالية العامة ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر، طبعة  – 6

أحمد زهير شامية ، أسس املالية العامة ، دار وائل للنشر ،دمشق ، الطبعة الثالثة  –خادش حادة الخطيب  -7

2007 

، داراليازوري العلمية للنشر و إبراهيم الجزراوي، عامر الجنابي، أساسيات نظم املعلومات املحاسبية  -8

 2009التوزيع،عمان ،

 2004ابراهيم طه عد الوهاب، املراجعة النظرية و املمارسة املهنية،مصر، -9

أحمد حسين علي حسين، نظم املعلومات املحاسبية اإلطار الفكري و النظم التطبيقية، الدار الجامعية ،  -10

 2006اإلسكندؤية،
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 2008راجعة تشغيل البيانات إلكترونيا، الدار الجامعية، اإلسكندرية،ثناء علي القباني، م -11

 2000هشام أحمد عطية، نظام املعلومات املحاسبية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  -12

 2001يوسف محمد جربوعن نظرية املحاسبة ، الوراقة للنشر و التوزيع، عمان، -13

 املذكرات: -ب

املعلومات املحاسبي في تحقيق فعالية الرقابة الداخلية)، مذكرة ماجستري، غير سعد بن البار، )دور نظم  -

 .2010-2009منشورة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسير، جامعة بسكرة، 

عبد السالم عبد هللا سعيد ابو سرعة، )التكامل بين املراجعة الداخلية واملر اجعة الخارجية)، رسالة -

 .2010-2009كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسير، قسم العلوم التجارية، جامعة الجزائر،  ماجستري،

د أحمد عبد الرزاق أبو حصرية، )أثر إستخدام أنظمة املعلومات املحاسبية املحوسبة على كفاءة التدقيق محم

غير منشورة، قسم املحاسبة الداخلي دراسة حالة شركات االتصاالت العاملة في قطاع غزة)، ر سالة ماجستري، 

 امعة االسالمية غزة،Ūوالتمويل، كلية التجارة، ا

رغدة إبراهيم املدهون، العوامل املؤثرة في العالقة بين التدقيق الداخلي و الخارجي في املصارف وأثرها في تعزيز  -

ملاجيستير، جامعة غزة، نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة اا

 .2014فلسطني، 

2015. 

بوتيغان محزة، )اإلفصاح املحاسبي حدوده وأثره على  جودة املعلومة ااملحاسبية )، رسالة ماجستريتخصص -

 .2010محاسبة، جامعة باتنة، 

صص هاجر)دور املراجعة الخارجية في تحسين جودة املعلومات املحاسبية)، رسالة ماستر، تخ بلقاسم عامر-

 .2013-2012محاسيبي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسير، جامعة باتنة،  تدقيق
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 ملخص البحث

إن تبني السلطة السياسية لنظام الالمركزية من خالل الجماعات املحلية يقتض ي التزامها بكل مقومات هذا النظام، 

محلية ونوع من االستقاللية املالية في تسيير شؤونها، فالالمركزية اإلقليمية تقوم على وجود شخصية معنوية، مصالح 

وإذا كان من السهل علينا تعریف املفهومين األولين فإن تعریف مفهوم االستقاللية املالية يظهر األكثر صعوبة، كما أن 

واجه أنظمة قضية التمويل املحلي الذاتي واملستقل للجماعات املحلية ومراقبته من أكبر التحديات والرهانات التي ت

الحكم املحلي، إذ يصعب في كثير من األحيان ضبط هذه الحتمية القائمة بين مبدأ استقاللية الجماعات املحلية قانونيا، 

إداريا وماليا وبين القيود والقواعد التي تفرضها الدولة، كما أن أكبر التحديات التي تواجه هذه الحتمية أيضا هي التمويل 

ي تتميز بضعفها وعدم كفايتها بصورة تجعل مجالس تسيير و إدارة الجماعات املحلية مشلولة و عاجزة واملوارد املحلية الت

عن املحافظة على استقالليتها املالية أوال، وعاجزة عن اإلطالع بوظائفها ومهامها التي تبرر وجوده ثانيا، وعليه يعتبر وجود 

مات ضمان املال العام الذي يعتبر بمثابة الترياق املضاد محافظ الحسابات كجهة رقابية خارجية أحد ركائز ومقو 

إلختالالت التوازن في الجانب املالي تحديدا للجماعات املحلية، وهذا نظرا إلضفائه نوعا من الشفافية واملصداقية على 

قال عن الشؤون الحسابات املالية، حيث أن اطالع مراقب الحسابات بهذا الدور املحوري يفرض عليه أن يبقى دائما مست

اإلدارية لها، وحتى يحافظ على استقالليته التي تعد شرطا أساسيا في مهنة التدقيق، إضافة إلى ضرورة توافر العناية 

والكفاءة املهنية من خالل التدريب املستمر، دون أن ننس ى العالقة التعاونية بين محافظ الحسابات واألطراف الفاعلة 

ابة املباشرة وغير املباشرة للدولة داخل هذه الجماعات العمومية اإلقليمية واملحلية في األخرى بما فيهم أنظمة الرق

الحسابات املسجلين في الجدول السنوي الذي تم نشره من طرف وزارة املالية لسنة  الجزائر، حيث أن عدد محافظي

لى حسابات املؤسسات والشركات التدقيق واملصادقة ع على مستوى الوطن، لتنفيذ مهام عضو 2.152، بلغ عدد 2018

سوق املراجعة والتدقيق الخارجي على املستوى الوطني،  احتياجاتالعمومية والخاصة، يعتبر حاليا غير كافي لسد كامل 

وبلدياتها عبر  48إذا يتطلب على الدولة رفع هذا العدد حتى يحقق تغطية كاملة لقطاع الجماعات املحلية للواليات 

   الوطن.

Abstract 

The regional decentralization is based on the existence of a moral personality, local interests 

and a kind of financial independence in the conduct of its affairs. If it is easy to define the first 

two concepts, the definition of the concept of financial independence appears to be the most 

the issue of local self-financing and self-sufficiency for local communities is one of the 

biggest challenges and challenges facing local governments. It is often difficult to control this 

imperative between the principle of community autonomy, And the constraints and rules 

imposed by the state, The greatest challenge to this imperative is also the financing and local 

resources, which are weak and inadequate, such that the governing councils and the 

management of local communities are paralyzed and unable to maintain their financial 

independence first, is unable to carry out its functions and functions justify the existence of 

the second, and the existence of the governor of accounts as an external regulator is one of the 

pillars and elements of public money guarantee, which is the antidote to imbalances in the 

financial aspect of specific communities, the auditor's role is to remain independent from 

administrative affairs and to maintain his independence, which is an essential condition of the 

audit profession, in addition to the need for care and professionalism through training, 

Without forgetting the cooperative relationship between the accountants and other actors, 

including direct and indirect control systems of the State within these regional and local 
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public groups in Algeria, where the number of Registered in the annual table published by the 

Ministry of Finance for 2018, the number of members of the National Bank for the 

implementation of the audit and approval of the accounts of public and private institutions and 

companies is currently insufficient to meet the full needs of the audit market and external 

audit at the national level, if It requires the state to raise this number so as to achieve full 

coverage of the community sector of the 48 states and their municipalities across the country. 

 

 ان الدراسة:عنو  -

 .دراسة املعلومات املحاسبية عند محافظ الحسابات

 مشكلة الدراسة: -

 كيف يساهم نظام املعلومات املحاسبي عند محافظ الحسابات؟

 أهداف الدراسة: -

تبيان أهمية نظام املعلومات ومكانته ووظائفه والعرض إلى مخرجات نظام املعلومات املحاسبي يهدف البحث إلى 

 عند محافظ الحسابات، وإظهار مكانة نظام املعلومات املحاسبي كمصدر هام للمعلومات.

 :فرضيات الدراسة

  :الفرضية العامـة

 ليها متخذي القرار.يعد نظام املعلومات املحاسبي من دعائم األساسية التي يعتمد ع 

 الفرضيات الجزئية: -

 تكون املعلومات املحاسبية أكثر مالئمة عندما يكون نظام املعلومات املحاسبي فعال في مؤسسة. 

 في ما يكمن مفهوم نظام املعلومات املحاسبي.

 ماذا نقصد  بمحافظ حسابات.

 إجراءات الدراسة امليدانية: -

 العينة:  -

 مستغانم.عمال ميناء 



 

 
104 

 :املجال الزماني -

 .2019أفريل  30إلى غاية  فيفري إجراء الـدراسـة في الفـترة املمتدة من بداية تم 

 املجال املكاني: -

 .ميناء مستغانم

 املنهج: -

 املنهج الوصفي التحليلي

 األدوات املستعملة في الدراسة: -

 املقابلة.

 :الكلمات األساسية -

 .املحاسبية ةاملعلوم

 .محافظ الحسابات 

 

 


