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 مقدمة عامة

 

 : مقدمة عامة

 قتصادية واملعالجاتقتصادية وكبر حجم املؤسسات زاد معها التعقيد في العمليات اإلمع تطور الوحدة اإل         

املحاسبية، وكذا عدم تماثل املعلومات وبروز ما يعرف بصراعات الوكالة وتضارب املصالح بين الوكيل واألصيل 

 .ت إلى زيادة الحاجة إلى مهنة التدقيقدالخطورة، كل هذه العوامل أوحدوث تجاوزات كبيرة ومتفاوتة 

كتشاف الغش واألخطاء الفنية اكانت الوظيفة األساسية ملهنة التدقيق في السنوات األولى من ظهورها هو      

قها اتخذت واألخطاء في املبادئ  نظرا لصغر حجم املشروعات والعمليات املالية لكن مع تطور االعمال واتساع نطا

مسار ا جديدا وهو إبداء الرأي الفني املحايد على مدى صحة وسالمة القوائم املالية ومصداقيتها، لترجع من جديد 

وفي بداية األلفية الثالثة لتحتل الصدارة نتيجة العاصفة التي ضربت التدقيق إثر الفضائح العاملية، خاصة بعد 

ي الواليات املتحدة األمريكية و إفالسها و زوالها مثل شركة أنرون و انهيار عدد من الشركات العاملية الكبرى ف

 وزوالها من الوجود.  وما تبعها من سمعة سيئة لشركة تدقيق الحسابات أرثور أندرسون  ورلدكوم،

إثر هذه الفضائح املالية الكبيرة الناتجة عن الغش والتصرفات الغير قانونية وغياب الدور الفعال لألجهزة        

ة وأساءت إلى سمعته، تفي إضعاف مصداقي ذلك تسببالرقابية، كان محافظ الحسابات هو املتهم األول والرئيس ي 

مسؤولية محافظ  عن مصحوبا بالتساؤل ظم دول العالم في معهذه األحداث  تزايد الضغوط على املهنة  نوترتب ع

السبب األساس ي في انهيار  يعد تجاه اكتشاف األخطاء وأيضا الغش بعد أن أجمعت معظم األراء بأنهاالحسابات 

قد تعددت القضايا املرفوعة أمام املحاكم من و ، له املسؤولية في هذا الشأنيوتحم الشركات الكبرى تلك املفاجئ ل

 الحسابات.مال وتقصير في أداء محافظي هبأضرار ناتجة عن إبتهم ستثمرين بحجة إصاقبل امل

 اإلشكالية: ❖

الحسابات عن اكتشاف الغش والخطأ الذي يمكن أن  محافظمن أنها تبحث مسؤولية  تنبع مشكلة الدراسة     

 أن يبحث بجدية عن كل من األخطاء محافظ الحساباتالقوائم املالية، وللوفاء بهذه املسؤولية فإنه على  يقع في

  .واملخالفات التي تؤثر بشكل جوهري على صدق وعدالة البيانات التي تتضمنها القوائم املالية

 تأسيسا ملا سبق فإن مشكلة الدراسة تظهر من خالل طرح السؤال الرئيس ي التالي: 

 في اكتشاف الغش واألخطاء وإضفاء الثقة على القوائم املالية؟محافظ الحسابات  ومسؤولية ما هو دور 

 األسئلة الفرعية:  ❖

 األسئلة الفرعية التالية:يندرج ضمن اإلشكالية 

 ما هو اإلطار النظري العام ملهنة محافظ الحسابات؟  -

األخطاء  هاكتشاف عدم يعتبر محافظ الحسابات مسؤول عن ، وهلماهي طبيعة الغش ومجاالت ارتكابه؟ -

 الغش؟ وأعمال

 هل لنظام الرقابة الداخلية دور فعال في اكتشاف األخطاء والغش؟ -
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 :الفرضيات ❖

 ألجل اإلجابة على التساؤالت املطروحة، تم صيغة الفرضيات التالية:

 .املهنية إلبداء رأيه الفني ةالكفاءة والخبر و االستقاللية ب يتمتعالحسابات  محافظ -

 الغش. كتشافا اتجاه املهنية هتمسؤولي يدرك محافظ الحسابات -

وبالتالي تحديد مواطن  املؤسسة تحديد نقاط قوة وضعف تمكنه منإتباع محافظ الحسابات ملنهجية محددة  -

 الغش.الخطر وتساعده على اكتشاف 

 أهداف الدراسة:  ❖

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف تتمثل فيما يلي:

 التي يواجها عند تأدية مهامه. في الجزائر واملسؤوليات تالتعرف بمهنة محافظ الحسابا -

  .املتبعة الغشمعرفة طبيعة األخطاء املحاسبية وأنواعها وأساليب  -

الدور الذي يلعبه محافظ الحسابات في اكتشاف حاالت الغش والخطأ والتصرفات غير القانونية التي  عرفةم -

 .على الثقة في القوائم املالية تؤثر

 .القوائم املاليةتبيان أن محافظ الحسابات غير مسؤول عن منع الغش واألخطاء في  -

 إظهار أن إدارة املؤسسة هي املسؤولة عن إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية واملحافظة عليه. -

 .محافظ الحسابات واالطالع على محتواه التعرف على شكل وأنواع تقرير -

 أهمية الدراسة:  ❖

 منتدقيق والضغط املتزايد من قبل املهتمين بخدماتها الطلب املتزايد على مهنة ال بسبب دراسةأهمية ال ظهرت   

بحيث  ،للمؤسسة ةاملاليالوضعية عن  بصدق وعدالة رقة تعبو موثو  صحيحة الحصول على قوائم ماليةأجل 

بة ملحافظي ، لذلك فاملوضوع على قدر واسع من األهمية ليس فقط بالنسيمكن االعتماد عليها في صنع القرارات

حيث تتأثر ، دارة وغيرهمإقرضين موردين و مستثمرين و ممن  همر يتعدى األمر إلى مستخدمي تقري وإنماالحسابات 

ما يؤدي عدم  اكثير  تؤثر على مصداقية القوائم املالية، بحيثقد التي  مصالحهم بأي فعل من أفعال الغش والخطأ

 اكتشاف ذلك على اندثار الشركة وافالسها.

   وبالتالي تظهر أهمية الدراسة من خالل تعزيز ثقافة التدقيق وإبراز جوانب املسؤولية املهنية امللقاة على عاتق

 تب عليهم من مسؤوليات أدبية وقانونية في حالة عدم اكتشافهم لألخطاء،ر الحسابات وتبصيرهم بما يت محافظ

 ز ثقافة التدقيق مما ينعكس ايجابا على أداء مكاتبوبتحقيق ذلك فإنه يتوقع من هذه الدراسة أن تسهم في تعزي

التدقيق، وبالتالي االرتقاء بأداء مهنة التدقيق إلى املستوى املطلوب مما يمكن تلك املؤسسات من االستمرارية 

 .واملنافسة وبالتالي زيادة حجمها وأنشطتها مما يعزز دورها في االقتصاد بالعمل

 املوضوع: ختيار إمبررات  ❖

 :سباب الذاتية واملوضوعية أهمهااأل ختيار املوضوع يعود لجملة من إ
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 دوافع ذاتية •

 .التخصص قلب في يقع املوضوع لكون  -

 امليول الشخص ي والرغبة في التعرف على عمل محافظ الحسابات وكل ما يتعلق باملهنة. -

 دوافع موضوعية: •

 . لتزامهم بواجباتهم أثناء تأدية مهامهماو  ،ملسؤولياتهممعرفة مدى إدراك محافظي الحسابات  -

 أهمية تقرير محافظ الحسابات بالنسبة ملستخدمي القوائم املالية.معرفة  -

مكانة املوضوع نظرا النتشار ظاهرة الغش، وما تبعه من سلسلة الفضائح التي تمس مؤسساتنا الوطنية التي  -

 تكاد أن ينعدم فيها جهاز رقابي.

 :الدراسة حدود ❖

 :يلي فيما الدراسة حدود تنحصر

ة، األخطاء والغش في القوائم املالي، ومسؤولياته الحسابات محافظ مفاهيم حول  تشمل :املوضوعية الحدود

 .أنواع الغش وأساليبه وغيرها من املفاهيم تم التطرق إليها في البحث

 .مستغانم بوالية حساباتال محافظ مكتب الدراسة مست :املكانية الحدود

إلى  03/04/2019من املمتدة الفترة الحسابات خالل مكتب محافظ لدى التربص بفترة تتعلق :الزمانية الحدود

6/05/2019. 

 منهج الدراسة ❖

بجوانب  بناء على طبيعة اإلشكالية املطروحة وبغية الوصول الى األهداف املرجوة من هذا البحث، وقصد اإلحاطة  

الوصفي التحليلي في الجانب النظري، وكذا املنهج  الدراسة والتمكن منه، فقد تم االعتماد على املنهجموضوع 

التاريخي لدراسة التطور التاريخي ملهنة محافظ الحسابات بالجزائر، أما في الجانب التطبيقي فقد اعتمدنا على 

من أجل  إجراء مقابلة مع محافظ الحسابات وكذامنهج دراسة الحالة باالعتماد على وتائق املكتب محل الدراسة 

 توضيحات.التي تساعدنا في الحصول على  واملعلوماتتجميع البيانات 

 صعوبات الدراسة ❖

 :يأتي فيماعداد البحث، ويمكن ذكر بعضها إمواجهة العديد من الصعوبات خالل مرور بمراحل  مت

 على اإلملام بكل جوانب الدراسة؛ضيق الوقت إلعداد املذكرة والتي حدت من قدرتنا  -

 صعوبة وضع خطة متوازنة ألهمية بعض العناصر؛ -

حيث أن  ومهامه نظرا للتشريع الجزائري، مباشرة بشخص محافظ الحسابات املرتبطة الجزائريةاملراجع  درةن -

  ؛املحاسبية والقوانينوكذلك األنظمة  وهناك اختالف في املصطلحات بشكل كبير ،معظم املراجع مشرقية

 في الجانب هصعوبة إسقاط الجانب النظري على التطبيقي نظرا الختالف الدراسة النظرية ملا هو معمول ب -

 ؛املوضوع يستحسن فيه إعداد استبيانف ،التطبيقي والفعلي للدراسة

 .لى القوائم املالية للمؤسسةصعوبة إفصاح محافظ الحسابات ع -



 مقدمة عامة

 

 تقسيمات الدراسة  ❖

 ل: قمنا بتقسيم البحث إلى ثالثة فصو ، وضوعداف املهوأ بناءا على طرح اإلشكالية 

 قدمة عامة؛أوال بمنبدأ 

التعريف  ملبحث األول ا يتناول  والذي قسم إلى ثالث مباحث، "حافظ الحساباتمل النظري اإلطار  "الفصل األول: 

قواعد  باإلضافة إلى املهنة ةشروط ممارس وكذا ملهنةا لهذه تطور التاريخيلبتتبع ا بدايةمحافظ الحسابات بمهنة 

وحقوقه وعرض  وواجباتهمهامه  أما املبحث الثاني فتم التطرق إلى وكيفيات تعيينه، محافظ الحسابات عمل

وصفات رأيه، باإلضافة إلى أتعابه  وأنواعه ومحتوياتهتم التعريف بتقرير محافظ الحسابات ، وفي األخير مسؤولياته

 وأسباب إنهاء مهامه.

تم بدوره تقسيمه إلى ثالث مباحث، في األول تناولنا عموميات  " األخطاء والغش في القوائم املالية"الفصل الثاني:  

واألهداف الرامية  عديدة للغش واألخطاء من تعاريف إلى جوانبحول القوائم املالية، أما في املبحث الثاني فتطرقنا 

األخير عرضنا  وفي الرتكاب ذلك، كما قمنا باإلشارة إلى كل نوع من أنواع األخطاء املحاسبية والغش ومواطن ارتكابهم،

 تجاه الغش وأهم اإلجراءات التي يتبعها في حالة وجود الغش.امسؤوليات محافظ الحسابات 

 إلىالفصل قسم ، مستغانم املكاتب ملحافظي الحسابات في والية ىكان للدراسة امليدانية ألحدف :الفصل الثالث 

عينة من تقرير  لدراسة ، أما املبحث الثاني خصصعمله ومنهجيهمحافظ الحسابات لمكتب لمبحثين األول تقديم 

، باإلضافة شركة ذات مسؤولية محدودة وكيفية إعداد التقرير النهائي الخاص بتلك الشركةل محافظ الحسابات

 إلى مقابلة تتضمن أسئلة وأجوبة واستخراج أهم النتائج التب تخدم الجانب النظري.

 .بموضوع البحث الخاصة واالقتراحات النتائج من مجموعة واملتضمنة العامة الخاتمة إلى توصلنا األخير وفي 

 



 

 
 

 الفصل الأول

 اإلطار النظري ملحافظ 

 الحسابات
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  :تمهيد

 على املعلوماتالثقة  وإضفاء من حيث الرقابة على املؤسسات وهاماأساسيا محافظ الحسابات يؤدي دورا إن     

 وانتظامية رأي الفني املحايد حول مدى صحة يهف لذي يبديا تقريرهمن خالل  وذلك ساتؤساملتنشرها  التي يةاملال

 .ائج نشاطهاتنو سسة ؤ للميقية الحقية عن الوضع قها في التعبيردى صدومالحسابات السنوية 

لكن لم يأتي ذلك مبكرا، فعلى غرار دول  ،هذه املهنة زما على املشرع الجزائري ضبطكان ل  ونظرا لهذه األهمية،   

التي لم يتم ضبطها بقواعد وتشريعات إل  محافظ الحساباتعدة تعد الجزائر متأخرة فيما يخص تنظيم مهنة 

 .2010جوان  29املؤرخ في  01-10ومن بعده صدور القانون ، 1991ل أفري 27املؤرخ في  08-91بعد صدور قانون 

حتى  مختلف الصفات والشروط الواجب توافرها في الشخص الطبيعي واملعنوي فقد أوضحت هذه القوانين   

كما أوضحت التشريعات املهام املختلفة التي على محافظ الحسابات  ،محافظ الحسابات مهنةة يتسنى له مزاول

، إلى منتجه النهائي املتمثل في إصدار التقرير  القيام بها في املؤسسة التي يقوم بمراجعتها دون التدخل في التسيير

أيضا  ، كما تناولتأن يلتزم بها التي يجب والواجباتوالحقوق التي يتمتع بها ه تعيين وشروططرق باإلضافة إلى 

ية من مسؤولية  مدنية، انضباط بواجباته ولم يتحلى بالعناية املهنية الالزمة  املسؤولية التي تترتب علية إذا لم يلتزم

 مهامه. وكيفيات عزله عن ه طرق تحديد أتعابإلى  باإلضافةو جزائية 

 ثالث مباحث كما يلي: هذا الفصل إلى تم تقسيم  من هذا املنطلق

 ماهية محافظ الحسابات؛ :املبحث األول 

 مهام ومسؤوليات محافظ الحسابات؛املبحث الثاني: 

 .الحساباتاألداء املنهي ملحافظ املبحث الثالث: 
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 الحسابات حافظم ماهية املبحث األول:

توضيح لخصص هذا املبحث  وقد تعتبر مهنة محافظ الحسابات مهنة مقننة، تحكمها وتنظمها قوانين ومراسيم،  

 وكيفيةهنة، التحاقه بامل وشروطمحافظ الحسابات التعريف بخالل  مناملهنة مختلف الجوانب املتعلقة بهذه 

 .تعيينه وموانعتعيينه 

 محافظ الحسابات مفهوماملطلب األول: 

واستخالص مفهوم محافظ الحسابات من الضروري التطرق إلى التطور التاريخي للمهنة، باإلضافة حتى يمكن فهم 

 إلى ذكر أهم التعريفات.

 عن تطور مهنة محافظ الحسابات في الجزائر أوال: ملحة 

مرت مهنة محافظ الحسابات في الجزائر بعدة مراحل من خالل جملة من اإلصالحات والتشريعات تسعى لضبط  

 1أهم ما مرت به املهنة في الجزائر في املراحل التالية:  ويمكن تلخيص الجزائر، في هنةامل

 1988قبل الفترة  .1

 31/12/1969املؤرخ في  69/107رقم  بواسطة األمر  1970سنة  بة الشركات الوطنية في اقلقد تم تكريس مر     

ية الشركات العمومية القتصادية بغإلى الرقابة الواجب فرضها على  39في املادة رقم  1970املتعلق بقانون املالية 

املراقب  تحديد مهام وواجبات إلى  1970 /16/11املؤرخ  70/173كما تطرق املرسوم رقم  تأمين حق الدولة فيها،

  دائم على تسييرفي املؤسسات العمومية و شبه العمومية، و قد كرس النص محافظي الحسابات بصفته مراقب 

مهمه محافظ الحسابات في مادته األولى إلى موظفي الدولة: الذين يتم تعينهم من قبل في هذه املؤسسات، مسندا 

كموظف عام  في  اعتبار حيث يتضح أن محافظ الحسابات في الشركات القطاع العام و شبه العام، وزير املالية،

 الدولة، يخضع في تعينه و ترقيته و عالوته لقوانين الدولة.

الوطني وهيكلة املؤسسات العمومية القتصادية الذي نتج عنها ارتفاع عدد املؤسسات  مع إعادة تنظيم القتصاد

أنماط التسيير وغياب أطر تحكم توليد املعلومات وضعف التحكم في النظام املحاسبي، قام  العمومية و تعقد

املتبناة من خالل القانون  الختالل التي تفرزها أساليب التسيير املشرع الجزائري بسن آليات رقابية تحد من أنواع

و قد ألغى هذا القانون 2، 5إلنشاء املجلس الوطني للمحاسبة حسب املادة 1980 /10/03املؤرخ في  80/05رقم 

مجلس املحاسبة الختصاص اإلداري و القضائي   80/05، حيث أعطى القانون 69/107من األمر  39صراحة املادة 

للممارسة رقابة شاملة على الجماعات و املرافق و املؤسسات و الهيئات التي تسيير أموال عمومية أو تستفيد منها 

 مهما يكن وضعها القانوني.

 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، تخصص محاسبة، الدولية في الجزائرتقارير املراجعة الخارجية في ظل حتمية تطبيق املعايير املحاسبية حكيمة مناعي،  1 

 34-35.، ص ص:2009-2008جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، املؤتمر العلمي الدولي حول اإلصالح املحاسبي في الجزائر، ثر اإلصالحات املحاسبية على هيكلة املنظمات املهنية في الجزائربراق محمد، فمان عمر، أ  2 

 . 50، ص: 2011نوفمبر  30و  29قاصدي مرباح ورقلة، يومي  جامعة
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 ما بعد اإلصالحاتمرحلة  .2

القتصادية  للمؤسساتلق بقانون التوجيهي املتع 88/01أصدر املشرع الجزائري القانون رقم  1988في سنة      

املتأتية من التبعية التي كانت  والبيروقراطيةاإلدارية  القيود ل، الذي بدوره حرر الشركات العمومية من كالعمومية

 .مالزمة لها في املاض ي

تم إصدار أول قانون ينظم مهنة التدقيق الخارجي املتمثل في  1988بعد الصالحات التي عرفتها مرحلة ما بعد   

 والذياملعتمد،  واملحاسباملتعلق بمهن خبير املحاسبي وحافظ الحسابات  27/04/1991املؤرخ في  91/08القانون 

 تعينه، حالت التنافي، تم حقوقه.محافظ الحسابات،  ممارسة مهنة وكيفياتحدد شروط 

في الجزائر مستقلة، التدقيق وبالتالي يوفر هذا القانون شروط ومقاييس ممارسة املهنة، وبذلك أصبحت مهنة      

الحسابات  تنظيمات في هيئة واحدة مستقلة سميت باملصف الوطني للخبراء املحاسبين ومحافظي ثالثاذ تم جمع 

 .املعتمدينواملحاسبين 

يتعلق بمهن الخبير  2010جوان  29املؤرخ في  01-10صدور القانون إلى غاية  91/08 ق هذا القانون يتطب تم 

تنظيم املهنة ونقل صالحياتها من املصف الوطني  تم إعادةحيث ، املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد

 . املفعول إلى يومنا والساري  واملحاسبين املعتمدين إلى وزارة املاليةالحسابات  للخبراء املحاسبين ومحافظي

 محافظ الحسابات تعريفثانيا: 

 :العديد من التعاريف التي تناولت مفهوم محافظ الحسابات سنذكر البعض منها كهنا

هو كل شخص يمارس بصفة  : "2010جوان  29املؤرخ في  " 01-10من القانون  22حسب املادة  التعريف األول:

نتظامها إوالهيئات و  شركاتال ادقة على صحة حساباتصمهمة امل، سمه الخاص وتحت مسؤوليتهإعادية ب

 1التشريع املعمول به".  لألحكام ومطابقتها

هو الشخص الذي  كما يلي: " 4مكرر  715مادته  الحسابات في التجاري محافظالقانون  عرفالثاني: التعريف 

في  يقققوم بالتدالشركة وصحتها، كما ي حسابات انتظامحقق في الدفاتر واألوراق املالية للشركة وفي مراقبة يت

، حول ملساهمينا صحة املعلومات املقدمة في تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين، وفي الوثائق املرسلة إلى

 حترامإو ، ذلك وصحةنتظام الجرد وحسابات الشركة واملوازنة إعلى  ويصدقون  الوضعية املالية للشركة وحساباتها

 2". مبدأ املساواة بين املساهمين 

على  هو ذلك الشخص الذي يحمل شهادة سارية املفعول تخول له ممارسة املهنة، أو حائز" التعريف الثالث:

العمل  امل املسؤولية عن إنجازكعضوية في مكتب أو مؤسسة مؤهلة للقيام بدور املحاسبين القانونيين. ويتحمل 

تدقيق  دة من عمليةاملنوط به، والتوقيع على التقرير، وهو يملك الحق في تفويض أشخاص للقيام بمهام محد

 3" الحسابات. 

                                                           
، 24، الجريدة الرسمية، العدد املتعلق بمهن خبير املحاسب ومحافظ الحسابات ومحاسب املعتمد، 2010جوان  29املؤرخ في  01-10 رقم قانون ال 1

 7.0:ص، 22املادة ،11/07/2010الصادرة في 
 .188، ص: 2007الجامعية، الجزائر،  املطبوعاتديوان القانون التجاري،  2

 .32ص:، 2012دار وائل للنشر، األردن،، 1 ط، -اإلطار النظري -تدقيق الحسابات العزب،  عبد الحافظ ، هانيصابر إيهاب نظمي 3 
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الشخص الذي يتولى القيام بمهمة التدقيق وتقديم التقرير السنوي من خالل إبداء رأيه هو  : "الرابعالتعريف 

 1 ".املنهي حول مدى سالمة القوائم املالية للمؤسسة

 تدقيقشخص يمارس مهنة الأن محافظ الحسابات هو كل : التعاريف السابقة يمكن استخالص بناء على       

بصفة مستقلة وتحت مسؤوليته، وذلك عن طريق فحص ومراقبة حسابات املؤسسات ومختلف القوائم املالية 

 .السنوية ويصادق على صدق وشرعية هذه الحسابات من ثم إبداء رأيه الفني املحايد في شكل تقارير

 االلتحاق باملهنة وشروط الحسابات قواعد عمل محافظ :ملطلب الثانيا

 إذا غاب منها شرط، الحسابات من مزاولة عمله يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط حتى يتمكن محافظ

 .هنةاملواحد تعذر عليه ممارسة 

 الطبيعي ممارسة املهنة من طرف شخص .1

 2الشروط التالية: ملمارسة مهنة محافظ الحسابات يجب أن تتوفر   10/01من القانون  8حسب املادة 

 أن يكون جزائري الجنسية؛ -

 أن يكون حائز على الشهادة الجزائرية ملحافظ الحسابات أو شهادة معترفا بمعادلتها؛ -

 أن يتمتع بجميع الحقوق املدنية والسياسية؛ -

 أن ل يكون قد صدر في حقه حكم بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بشرف املهنة؛ -

 الحسابات؛أن يكون معتمدا من الوزير املكلف باملالية وأن يكون مسجال في الغرفة الوطنية ملحافظي  -

 ، أمام املجلس القضائي املختص إقليميا ملحل01-10من القانون  6يؤدي اليمين املنصوص عليه في املادة  نأ -

 تواجد مكاتبهم.

املكلف باملالية، أو املعاهد املعتمدة من  تص التابع للوزيراملذكورة أعاله، من معهد التعليم املخ ةتمنح الشهاد  

 نيالحائز  يمكن اللتحاق بمعهد التعليم املختص أو املعاهد املعتمدة إل بعد إجراء مسابقة للمترشحين ، ولطرفه

 .شهادة جامعية في الختصاص تحدد عن طريق التنظيم

 املعنوي ممارسة املهنة من طرف شخص  .2

 3:يلي إضافية كماتشترط على شركات محافظة الحسابات شروطا 

 بإمكان محافظي الحسابات أن يشكلوا شركات أسهم أو شركات ذات املسؤولية املحدودة أو شركات مدنية أو -

تجمعات ذات منفعة مشتركة باستثناء األشكال األخرى للشركات، ملمارسة مهنتهم، شريطة أن يحمل جميع 

 الجزائرية؛  الجنسية الشركاء

                                                           
 .151 :، ص2000وائل للنشر، األردن،  دار، 1ط ،(الناحية النظرية) الحساباتعلم تدقيق خالد أمين عبد هللا،  1 

 05.مرجع سابق، ص: املتعلق بمهن خبير املحاسب ومحافظ الحسابات ومحاسب املعتمد، 2010جوان  29، املؤرخ في 01-10 رقم القانون  من 8املادة   2 

، مجلة شعاع للدراسات القتصادية، الداخلية االلكترونيةدور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة محمد الهادي ضيف هللا، أحمد صالح سباع،  3 

 .233 -232ص ص:  ،2018مارسالتسيير، املركز الجامعي الونشريس، تيسمسيلت، الجزائر،  وعلوم معهد العلوم القتصادية والتجارية، 3العدد
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تؤهل شركات األسهم أو ذات املسؤولية املحدودة أو التجمعات، ملمارسة مهنة محافظ الحسابات عندما  -

( 2/3) األعضاء في الغرفة الوطنية املسجلون بصفة فردية في الجدول بصفة محافظي الحسابات ثلثي يشكل

 الشركاء على األقل، ويمتلكون على األقل ثلثي رأس املال.

( الشريك الغير املعتمد وغير املسجل في الجدول، أن يكون جزائري الجنسية وحامال 1/3)يشترط في الثلث  -

 جامعية وله عالقة مباشرة أو غير مباشرة باملهنة؛ شهادة 

يجب على شركات األسهم والشركات ذات املسؤولية املحدودة والتجمعات ذاتا ملنفعة املشتركة املشكلة  -

 افظ الحسابات، زيادة على ذلك أن تتوفر فيه الشروط اآلتية: مهنة مح ملمارسة

  ف بالضرورة ملمارسة مهنة محافظ الحسابات؛الهد

  أن يقوم بتسييرها أو إدارتها الشركاء املسجلون في الجدول فقط؛ -

يجب أن يرتبط انخراط أي شريك جديد أو أي عضو فيها باملوافقة القبلية إما للجهاز الجتماعي املؤهل لذلك  -

   وإما لحاملي الحصص الجتماعية بغض النظر عن أي حكم مخالف؛

 أل تكون تابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ألي شخص أو تجمع مصلحة؛ -

املؤسسات بمهنة محافظ الحسابات يمكن للغرفة الوطنية الترخيص بأخذ ل تمتلك مساهمات مالية في  -

 .مساهمة

 محافظ الحسابات قواعد عملثانيا: 

 :نذكر منها، والصفاتالقواعد بمجموعة من  اللتزاما به الحسابات على الشخص القائم محافظملمارسة مهنة 

   :واملوضوعيةستقاللية اإل  .1

ستقاللية اتجاه هيئات املؤسسة املوضوعة إملحافظ الحسابات عليه أن يتمتع ب والكاملمن أجل األداء الجيد    

وأن يتجنب أي عالقات  ،وأل يكون له مصالح متعارضة حكمه املحايد، تؤثر علىعن أي حالة  والبتعادتحت رقابته 

أجل الحفاظ على ن الجزائري م املشرعو  ،خدماته املهنيةستقالله عند تقديم إو  تهيموضوعقد تبدو أنها تفقده 

 4و 3 وادكما نصت املطرق لها لحقا. نتالتي س واملوانعهذه امليزة أصدر عدة نصوص قانونية، تلخص حالة التنافي 

 :1 من واجب املنهي أنأنه  136-96من املرسوم التنفيذي  5و

 ي؛ستقالل وإلى واجب القيام بمهامه بشرف وضمير منهاألمانة واإل تكون عالقته بزبائنه أو موكليه مستندة إلى  -

 القواعد األخالقية املهنية عند تنفيذه مهامه؛ وكذااملطلوبة  والشرعية واإلخالص مبدأ الحيادمراعاة  -

يسهر فيما يخص التصريحات الجبائية وتصريحات الشركات على احترام زبائنه التشريعات املعمول بها في هذا  -

املجال مع أخذ الحتياطات الالزمة لتجنب الوقوع في وضعية تواطؤ قد تشوه حياده واستقالله وتحمله 

 .املسؤولية

 

                                                           
، املتضمن قانون أخالقيات مهنة الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد، 1996أفريل  15املؤرخ في  136-96املرسوم التنفيذي رقم   1

 .05، ص:5إلى  4، املواد من 24الجريدة الرسمية، العدد 
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 ة: هاألمانة والنزا .2

أقص ى ل يجب أن يكون محافظ الحسابات أمينا ونزيها في عمله، يعطي العمل حقه، ويعمل بوحي من ضميره، ويبذ 

 1ا.يضمن تقريره سوى البيانات التي يثق في سالمته وأن، عمله والفنية في تنفيذ العلمية طاقاته

  الكفاءة املهنية: .3

لكي يزاول محافظ الحسابات نشاطه على أكمل وجه عليه أن يتمتع بالتأهيل العلمي والعملي واكتساب معارف 

 2مختلفة منها: 

 .معرفة معمقة في املحاسبة والتمكن الكبير بالتنظيم املحاسبي وتقنيات املراجعة -

جيدا ليس فقط من الناحية معارف في القتصاد العام واملؤسسات التي تساعده على فهم املؤسسة فهما  -

 .املحاسبية ولكن على مستوى أنظمتها والتنظيم العام ومحيطها

املعمق في الجانب  والتدقيق ،ه ومسؤولياته من جهةمتمعارف كافية في قانون األعمال حتى يعرف حدود مه -

ذا املعرفة املعمقة في ه ويعني القانوني والتشريعي للمؤسسة ومدى تأثيره على صحة وانتظامية القوائم املالية.

الضريبية، القانون الجنائي املطبق على العمال التجارية ومعرفة القانون  والتشريعاتالقانون التجاري، 

 .ياملدن
 3:السرية املهنية .4

املهنة يعتبر ميزة أساسية للتعامل مع املؤسسات أو العميل فمن املعلوم أن محافظ الحسابات  ربس احتفاظإن  

معلومات  يء الذي يؤدي إلى التعرف علىعلى جميع املعلومات التي يراها ضرورية للمراجعة، الش  ويكشفيطلع 

عليها إل إذا ألزم القانون إفشاء سر املهنة كما نصت عليه  واملحافظةملزم بالكتمان فهو  لدى، للمؤسسةسرية 

 :الحسابات بالسر املنهي إل في الحالت التالية يل يتقيد محافظ أن 01-10من القانون  72املادة 

 بعد فتح وتحقيق قضائيين؛ -

 بمقتض ى واجب إطالع اإلدارة الجبائية على الوثائق املقررة؛ -

 موكليهم؛بناء على مقرر  -

 .عندما يتم استدعاؤهم للشهادة أمام لجنة النضباط والتحكيم -

 .واملتربصيناملهنة من قبل املستخدمين سر  احترامكما يجب على املدققين املهنين السهر على مراعاة ضرورة 

 ن محافظ الحساباتيتعي وموانعالثالث: تعيين  طلبامل

الحسابات من خالل عدة مواد تطرقت إلى كيفيات تعيينه وموانع قام املشرع الجزائري بتنظيم مهنة محافظ 

 طرق إليه في هذا املطلب.وف نت، وهذا ما ستعيينه

 

                                                           
، 2، ج10، العدد واملالية، مجلة الدراسات القتصادية جودة املراجعة الخارجية وتطبيقفي دعم  ودورهفظ الحسابات امح، وآخرونإلياس شاهد  1

 .10: ، ص2017جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، 

ملتقى وطني حول حوكمة الشركات كآلية  دور محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة البنوك للحد من الفساد املالي واإلداري،العالي محمدي،  عبد 2 

 .50ص: ، 2012ماي 07-06جامعة محمد خيضر، بسكرة،  أعمال،وإدارة  املالية، بنوكمن الفساد املالي واإلداري، مخبر  للحد
 .84 ص:، 2015، عمان، والتوزيع، دار الجنان للنشر 1، طالتدقيق املحاسبي وفقا للمعايير الدوليةأحمد قايد نور الدين،  3
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 أوال: تعيين محافظ الحسابات

 1ث األشكال التالية:تحمحافظ الحسابات  يتم تعيين

 التعيين في النظام األساس ي )عن طريق الجمعية العامة التأسيسية(:  ❖

املتعلق بالقانون التجاري  76/59من المر  610يتم تعيين محافظ الحسابات عند تأسيس الشركة حسب املادة  

مجلس أو أعضاء الولين يعين القائمون باإلدارة '' :93/08من املرسوم التشريعي  600كما جاء ذلك في املادة 

 25%كلها و تحرير على األقل عند تحرير الحصص العينية  وذلكواحد أو أكتر من محافظي الحسابات ..." ، املراقبة

في محضرها األول يتم تعيين املديرين و هو ما يسمح بتكوين الجمعية العامة التأسيسية، و  ،بالنسبة للحصص

 ي الحسابات.محافظأو ولين و تعيين محافظ األ 

 التعيين عن طريق املساهمين: ❖

يختاروا من بين  ،سنوات ثالثملدة  وذلكيعين محافظ الحسابات عن طريق الجمعية العامة للمساهمين  

 . املسجلين في الجدول 

 التعيين عن طريق املحكمة: ❖

" إذ لم يتم تعيين الجمعية العامة ملحافظي :4مكرر  715التعيين عن طريق املحكمة نصت عليه املادة      

تعيينهم  الحسابات، أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من محافظي الحسابات املعينين، يتم اللجوء إلى

على طلب من مجلس اإلدارة أو مجلس  أو استبدالهم بموجب أمر رئيس املحكمة التابعة ملقر املؤسسة بناء

 املديرين".

 ثانيا: موانع تعيين محافظ الحسابات

التي يجب توفرها في محافظ الحسابات أوجب وضع ضوابط قانونية لحماية ممارس ي املهنة، ستقالل اإل  ضرورةإن  

 2من القانون التجاري، حيث يمنع تعيين محافظ الحسابات في الحالت التالية:  6مكرر  715وهذا ما جاء في املادة 

 اإلدارة وأعضاء مجلس املديرين أو مجلسألقرباء واألصهار لغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمين في ا •

 ؛الشركةمراقبة 

 القائمين باإلدارة وأعضاء مجلس املديرين أو مجلس املراقبة وأزواج القائمين باإلدارة وأعضاء مجلس املديرين •

عشر  رأس مال الشركة أو كانت هذه الشركة نفسها تملك (1/10)تملك عشر التي  املراقبة للشركاتأو مجلس 

 ؛رأسمال الشركة( 1/10)

                                                           
 42.-41 ص:مرجع سابق، ص  ،حكيمة مناعي 1 

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  املغربية، واململكة وتونس: دراسة مقارنة بين الجزائر التنظيم املنهي للمراجعةشريقي عمر،  2 

 .140: ، ص2012-2011، 01القتصادية، جامعة سطيف
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ما إ ،ازواج األشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط محافظ الحسابات على أجرة أو مرتبأ •

  املراقبة؛من القائمين باإلدارة أو أعضاء مجلس املديرين أو مجلس 

 سنوات خمسأجرة بحكم وظائف غير وظائف محافظ الحسابات في أجل شركة ألشخاص الذين منحتهم الا •

 ابتداء من تاريخ انتهاء وظائفهم؛

   في أجل خمس سنوات ،ا ألشخاص الذين كانوا قائمين باإلدارة أو أعضاء مجلس املراقبة أو مجلس املديرين •

 .ابتداء من تاريخ انتهاء وظائفهم

 1: بعدم توفر ما يلي ،كما نص القانون املنظم للمهنة حالت التنافي

 شكل وسيط أو وكيل مكلف باملعامالت التجارية واملهنية،كل نشاط تجاري، ل سيما في  •

 كل عمل مأجور يقتض ي قيام صلة خضوع قانوني، •

 كل عهدة إدارية أو العضوية في مجلس م راقبة املؤسسات التجارية املنصوص عليها في القانون التجاري، •

 الهيئة، أو املؤسسةالجمع بين ممارسة مهنة الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات والحاسب املعتمد لدى نفس   •

 كل عهدة برملانية، •

 كل عهدة انتخابية في الهيئة التنفيذية للمجالس املحلية املنتخبة، •

 منتخب، إلبالغ التنظيميتعين على املنهي املنتخب لعضوية البرملان أو لعضوية الهيئة التنفيذية ملجلس محلي  •

تصريف األمور  يتولى لستخالفهيتم تعيين منهي الذي ينتمي إليه في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ مباشرة عهدته، 

 ؛ملهنتهالجارية 

 في والبحثل تتنافى مع ممارسة مهنة الخبير املحاسب أو محافظ الحسابات أو املحاسب املعتمد مهام التعليم 

 .تكميليةمجال املحاسبة بصفة تعاقدية أو 

 : ويمنع محافظ الحسابات من

 مباشرة،القيام مهنيا بمراقبة حسابات الشركات التي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباشرة أو غير  •

 القيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة أو باملساهمة أو اإلنابة عن املسيرين، •

 القبلية على أعمال التسيير، راقبةقبول ولو بصفة مؤقتة، مهام امل •

 أو اإلشراف عليها، املراقبةقبول مهام التنظيم في محاسبة املؤسسة أو الهيئة  •

 .حساباتهايراقب ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى مؤسسة أو هيئة  •

 ( سنوات من إنتهاء العهدة.3أقل من ثالث ) يراقبها بعدشغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التي  •

 مدة العهدة ثالثا: 

، ول يمكن سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بثالثالحسابات  محافظ عهدةقام املشرع الجزائري بتحديد مدة    

من  27ما جاء في املادة  حسب ،سنوات 3إل بعد مض ي  تعيين نفس محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين

غير أنه توجد استثناءات متعلقة باملدة تتمثل في حالة استخالف محافظ الحسابات ملحافظ  ،01-10القانون 

                                                           
مرجع سابق، ص ، املتعلق بمهن خبير املحاسب ومحافظ الحسابات ومحاسب املعتمد، 2010جوان  29املؤرخ في  01-10القانون من  65و 64املادتين  1 

  .11-10 ص:
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تدخالت هذا املحافظ تكون  حيثأو الرفض التي سنتطرق لها لحقا،  الستقالة بسبب املنع أو حسابات سابق

 1.محدودة في الوقت، حيث يتوجب عليه إكمال املدة املتبقية ملحافظ الحسابات السابق فقط

 محافظ الحسابات  ومسؤولياتاملبحث الثاني: مهام 

فإن هذا املبحث  طرق تعيينه، ومختلف ،املهنة اللتحاق وشروطأن تطرقنا إلى مفهوم محافظ الحسابات بعد    

يهدف إلى توضيح مختلف املهام التي يضطلع بها محافظ الحسابات واملسؤوليات الواقعة على عاتقه، مع تدوين 

 إلنجاز مهامه على أحسن وجه. الحقوق والواجبات التي خولها له القانون 

 الحسابات  محافظ مهاماملطلب األول: 

 :أوضح املشرع الجزائري هذه املهام وهي كاآلتي ولقدمهام متعددة بحكم خصائصه،  الحساباتيؤدي محافظ 

 2محافظ الحسابات باملهام األتية: يضطلع :ةديعااملهام ال .1

يشهد بأن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة تماما لنتائج العمليات السنة املنصرمة وكذا المر  -

 وممتلكات الشركات والهيئات؛بالنسبة للوضعية املالية 

يفحص صحة الحسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات الواردة في تقرير التسيير الذي يقدمه املسيرون  -

 للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص؛

مجلس اإلدارة  يبدي رأيه في شكل تقرير خاص يتعلق بإجراءات الرقابة الداخلية املصادق عليها من قبل -

 ديرين أو املسيرين؛ومجلس امل

أو بين املؤسسات  يقدم شروط إبرام التفاقيات بين الشركة التي يراقبها واملؤسسات أو الهيئات التابعة لها -

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

أو اطلع عليه مسبقا،  ة أو هيئة املداولة املؤهلة بكل نقص قد يكتشفهيقوم بإعالم املسيرين والجمعية العام -

 .ومن طبيعته أن يقوم بعرقلة استمرار استغالل املؤسسة أو الهيئة

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

 .التسيير، وهذا دون التدخل في عملية بها

 عندما تعد الشركة والهيئة حسابات مدمجة أو حسابات مدعمة، يصادق محافظ الحسابات أيضا على صحة -

وانتظام الحسابات املدعمة واملدمجة وصورتها الصحيحة وذلك على أساس الوثائق املحاسبية وتقرير 

 .الحسابات لدى الفروع أو الكيانات التابعة لنفس مركز القرار محافظي

 :إعداد محافظ الحساباتذلك يترتب على ضافة إلى باإل 

تها الصحيحة، أو عند تقرير املصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ على انتظام وكذا صحة الوثائق السنوية وصور  -

 رفض املصادقة مبرر؛لقتضاء 

 تقرير املصادقة على الحسابات املدعمة أو الحسابات املدمجة إذا اقتضت الضرورة؛ -

                                                           
 .423 -233ص:ص محمد الهادي ضيف هللا، أحمد صالح سباع، مرجع سابق،  1
مرجع سابق،  ،املتعلق بمهن خبير املحاسب ومحافظ الحسابات ومحاسب املعتمد، 2010جوان  29املؤرخ في  01-10القانون  من 25إلى  23املواد من 2

 .07ص: 
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 متعلق بالتفاقيات املنظمة؛تقرير خاص  -

 تعويضات؛حول تفاصيل خمس أعلى تقرير خاص  -

 تقرير خاص يحتوي على المتيازات الخاصة املمنوحة للمستخدمين؛ -

 تقرير خاص يتضمن تطور نتيجة السنوات الخمس األخيرة وكذلك النتيجة حسب السهم أو حسب الحصة -

 الجتماعية؛

 ة؛تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلي -

 .محتمل من شأنه التأثير على استمرار الستغاللتقرير خاص في حالة مالحظة تهديد  -

باإلضافة إلى املهام الدائمة السابقة، يقوم محافظ الحسابات بمهام أخرى خاصة أو مؤقتة،  املهام الخاصة: .2

 1يلي: فيماتقرير خاص بشأنها، ونلخصها  وإعدادوعليه التدخل في حالة حدوت 

 قرار الشركة بزيادة أو تخفيض رأس املال؛

 إلصدار؛اإلصدار عن طريق اللجوء العلني لالدخار خاصة فيما يخص تحديد سعر ا -

 إنشاء شهادات الستثمار وشهادات الحق في التصويت؛ -

 إصدار قيم منقولة؛ -

 إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم؛ -

 عرض تعديل حساب الستغالل وقائمة حساب النتائج وامليزانية؛ -

 تحويل الشركة؛ -

 .مشروع اإلدماج أو النفصال -

 محافظ الحسابات  وواجباتاملطلب الثاني: حقوق 

حقوق  حتى يستطيع محافظ الحسابات أداء مهامه بكفاءة وفعالية ينبغي أن يكون على دراية تامة بكل ما له من

 التي خولها له القانون. وما عليه من واجبات

 أوال: حقوق محافظ الحسابات: 

 فيما يلي:  وتتمثلمنحت له متعددة  محافظ الحسابات حقوق 

  طالع:الحق في اإل  .1

لقد أتاح القانون ملحافظ الحسابات حق الطالع على أي وثيقة )جميع دفاتر الشركة، سجالتها، مستنداتها( يراها    

مفيدة ألداء عمله وبالصورة التي يراها مالئمة وفي الوقت الذي يختاره، دون أن يكون مجبرا على إخطار الشركة 

أنه يمكن ملحافظ الحسابات الطالع في أي  على القانون املنظم للمهنةمن  31املادة ذلك في  ونصتمسبقا بذلك، 

وقت وفي عين املكان على السجالت املحاسبية واملوازنات واملراسالت واملحاضر وبصفة عامة كل الوثائق وكل 

 .ة دون نقلهاالكتابات التابعة للشركة أو الهيئ

                                                           
 ،12مجلة العلوم القتصادية و علوم التسيير، العدد املغربية، واململكة وتونسمسؤوليات محافظ الحسابات: دراسة مقارنة بين الجزائر شريقي عمر،   1

 .95 :، ص2012، 01جامعة سطيف
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أحجم على فعل ذلك  نابات من ممارسة هذا الحق، وكل مويجبر القانون مجلس اإلدارة على تمكين محافظ الحس 

 20من  وبغرامةسنوات  5من قانون التجاري بالسجن من سنة إلى  831تعرض لعقوبة املنصوص عليها في املادة 

ألف دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، الشركة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون أو كل شخص  200ألف دج إلى 

 1الشركة.في خدمة 

 حق التقص ي على البيانات واإليضاحات:  .2

، التي وأعوانهامن مسؤولي الشركة  واإليضاحاتالحصول على كافة األدلة والقرائن  الحق فيملحافظ الحسابات  

ائق أو ثي شخص أن يمنع أو يحجب أية و يجوز أل  ولهنية، امل صول األ و لمعايير ل اتؤيد رأيه الذي توصل إليه طبق

 2املهمة. لتنفيذبيانات أو معلومات يراها لزمة 

 حق الحصول على صورة من اإلخطارات املرسلة للمساهمين:  .3

التأكد من أن البيانات املالية التي قام بتدقيقها هي نفسها التي سيتم حافظ الحسابات وذلك حتى يتسنى للم

 3.للمساهمين الجمعية العام اجتماعمناقشتها في 

 :حق دعوة الجمعية العامة للمساهمين .4

تهدد  لشركةيحق ملحافظ الحسابات دعوة الجمعية العامة للمساهمين لالجتماع في حالة حدوث حالة طارئة با  

 وذلك شركة، مثل سوء تصرف اإلدارة، وجود حالت انحراف خطيرة تؤثر على مستقبل الواستقرارهامركزها املالي 

من خلل ة إلحاطتها علما بما يحصل داخل الشرك وذلك، وأموالهمكونه وكيال للمساهمين للحفاظ على مصالحهم 

 4.حتى يخلي مسؤوليته أو مشاكل

 :الحق في األتعاب .5

ولقد  املشرع الجزائري سلم أتعاب محافظي الحسابات حتى ل يترك مجال للمفاوضات الخاصة باألتعابوضع 

الهيئة املؤهلة املكلفة باملداولت أتعاب بقوله:" تحدد الجمعية العامة أو  وذلك 01-10من القانون  37حددت املادة 

 محافظ الحسابات في بداية مهمته؛

املنفقة في  مهما يكن شكله باستثناء التعاب والتعويضات متيازايتلقى أي أجرة أو  ل يمكن ملحافظ الحسابات أن

 إطار مهمته؛

الهيئة  ، على أساس النتائج املالية املحققة من الشركة أواألحوالول يمكن احتساب التعاب في أي حال من 

 5املعنية."

  ثانيا: واجبات محافظ الحسابات

احترامها يه من الواجبات التي يجب عل محافظ الحسابات من حقوق، تقع على عاتقه مجموعةمقابل ما يتمتع به 

 6ي: تأدية مهامه، سنستعرضها كما يل أثناء

                                                           
 .46مرجع سابق، ص: ، حكيمة مناعي  1  

 .81، ص: 2011، صنعاء، والتوزيع، األمين للنشر 3، ط أصول مراجعة الحساباتعبيد سعد شريم، لطف حمود بركات،   2  
 .40مرجع سابق، ص:  الحافظ العزب،إيهاب نظمي صابر، هاني عبد   3
 .90 :، ص2006، عمان، األردن، والتوزيع، دار املسيرة للنشر 1، ط(تدقيق الحسابات املعاصرة )الناحية النظريةغسان فالح املطارنة،  4
 .80مرجع سابق، ص: ،الحسابات ومحاسب املعتمداملتعلق بمهن خبير املحاسب ومحافظ ، 2010جوان  29املؤرخ في ، 01-10القانون  من 37املادة   5
وري ث، مذكرة لنيل املاجستير تخصص قانون األعمال، كلية الحقوق جامعة منمسؤولية محافظ الحسابات في مراقبة شركة املساهمةبن جميلة محمد،  6

 .58، ص ص: 2011-2010قسنطينة، 
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 سر املهنة:  كتم .1

محافظ الحسابات ... و كما تم ذكرناه سابقا: ".... يتعين على ... 01-10في القانون  71/1نص هذا اللتزام في املادة    

 ومعمن القانون التجاري مراعاة هذا اللتزام بقولها: " 13/3مكرر  715نصت املادة  ، وبدورها«السر املنهي...كتم 

مراعاة أحكام الفقرات السابقة، فإن محافظي الحسابات ومساعديهم ملزمون باحترام سر املهنة فيما يخص 

ممارسة مهنتهم". عدم احترام هذا اللتزام يؤدي إلى توقيع لعوا عليها بحكم طاألفعال واألعمال واملعلومات التي ا

 .من قانون العقوبات 301 ةالعقوبات املنصوص عليها في املاد

   : الكافية بذل العناية املهنيةااللتزام ب .2

على أي بتوفير الوسائل دون النتائج.   بمهمتهم ويلتزمون يتحمل محافظ الحسابات املسؤولية العامة عن العناية    

 للتقرير حسابات الشركة وإعداده تدقيقمحافظ الحسابات أن يبذل العناية املهنية الكافية عند قيامه ب

واإلشراف على مساعديه، والتأكد من األدلة والبراهين املتحصل عليها، إعداده ألوراق عمل  تدقيقكالتخطيط لل

 1 .مقاييس الفحص والواجبات املهنيةبملالية، وإبداء رأيه الفني املحايد، مع التزام ، تقييمه للقوائم اتدقيقال

 إمساك ملف خاص باملؤسسة الخاضعة لرقابته: .3

على انه:" يتعين على محافظ الحسابات الحتفاظ بملفات زبائنه ملدة عشر  01-10من القانون  40تضمن املادة   

خر سنة مالية للعهدة" وبموجب ذلك يلتزم ا ملحافظ بالحتفاظ بمجموعة سنوات ابتداء من أول يناير املوالي آل 

التي  من أوراق املراجعة يسجل فيها ما جمعه من بيانات، وكذلك جميع الخطوات واإلجراءات متكاملة ومنظمة

 .اتبعها في فحص دفاتر الشركة كما يسجل كافة األدلة التي قام بجمعها خالل العملية

 التدخل في التسيير:عدم  .4

لقد تطرق املشر ع الجزائري في عدة نصوص مبدأ عدم التدخل في التسيير في املؤسسة العمومية القتصادية 

كما نص . سالفة الذكر: "وتخص هذه املهام ...... دون التدخل في التسيير" 23في املادة  01-10حيث تضمن القانون 

 .بقوله: " وتتمثل مهمتهم الدائمة باستثناء أي تدخل في التسيير...." 4مكرر  715القانون التجاري في املادة 

استقاللية  والهدف األساس ي من ذلك هو تدعيم التسيير الذاتي للمؤسسات العمومية القتصادية وتدعيم

 .حكمه في إبداء رأيه بتجنيب الخلط بين أعمال املراقبة وأعمال التسيير وحياديةمحافظ حسابات 

 :الجمهورية وكيلإخطار  .5

الجنحية  على هذا اللتزام بقولها:" ويطلعون عالوة على ذلك، وكيل الجمهورية باألفعال 13مكرر  715نصت املادة 

 ."التي اطلعوا عليها"، وفي حالة عدم احترام محافظ الحسابات لهذا اللتزام يعتبر مرتكبا لجريمة

 اإلشراف الشخص ي:  .6

املهمة كليا إلى شخص أخر، بل يجب عليه أن  انتدابهي شخصية ول يمكنه  ،الحساباتمهمة محافظ 

 :إلىتحت مسؤوليته الشخصية حتى ولو التجأ  يدبر مهمته

 تكليف مساعديه للقيام بمهام معينة؛ -

 2.تكليف خبير في مجال معين للقيام بمهام معينة -

                                                           
 .40 ص:العالي محمدي، مرجع سابق،  عبد  1 

 .49-48حكيمة مناعي، مرجع سابق، ص ص:   2
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 التأمين: عقد اكتتاب  .7

 لضمانتأمين التي فرضت على محافظ الحسابات اكتتاب عقد  01-10 القانون  من 75املادة نصت على ذلك 

الغرفة الوطنية فيضمن  مسؤوليته املدنية التي قد يتحملها أثناء ممارسة مهنته، أما عقد التأمين الذي تكتتبه

 ين.بعقد التأم النتائج املالية للمسؤولية املدنية التي يتحملها محافظ الحسابات غير املشمولة

 املطلب الثالث: مسؤولية محافظ الحسابات 

ل شك في أن إخالل محافظ الحسابات بواجباته املهنية أو عدم وفائه سيحمله عديد من املسؤوليات، فقد حمل 

نصت حيث  انضباطية أو تأديبية. مدنية، جزائية، املسؤوليات:الحسابات ثالثة أنواع من  محافظاملشرع الجزائري 

املسؤولية العامة عن العناية بمهمتهم ويلتزمون  ن على أن محافظي الحسابات يتحملو  01-10من القانون  59 املادة

 .بتوفير الوسائل دون النتائج

 أوال: املسؤولية املدنية:

وهي املسؤولية التي تنشأ على محافظ الحسابات تجاه األطراف التي يخدمهم نتيجة إهماله أو تقصيره في أداء 

  1غيرهم من الطرف الثالث الذي يعتمدون على تقريره.واجباته، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بهم سواء كان عمالء أو 

تعويض الضرر املادي واملعنوي الذي لحق بهؤلء في حالة ارتكاب أخطاء وتقصير، وغير  محافظ الحسابات وعل

 2من تلك األخطاء وذلك التقصير. مباشرة،بصفة مباشرة أو غير  ناتج،أنه ل بد من إثبات أن الضرر 

 :تكون في الحالت التالية املدنيةاملسؤولية  

 .مسؤولية عقدية تقوم على أساس اإلخالل باللتزام عقدي -

 .مسؤولية تقصيرية تقوم على أساس اإلخالل باإللتزام قانوني واحد ل يتغير هو اللتزام بعدم اإلضرار بالغير -

لحسابات ا "محافظي من القانون التجاري: 14مكرر  715املشرع الجزائري املسؤولية املدنية في املادة  أوضح وقد   

قد  والالمبالة التي يكونون  الغير، عن األضرار الناجمة عن األخطاءإزاء  وأالشركة  ، سواء إزاءمسؤولون 

التي يرتكبها القائمون باإلدارة أو  ول يكونون مسؤولين مدنيا عن املخالفاتة وظائفهم. ممارس في ارتكبوها

للجمعية العامة و/أو لوكيل  ديرين حسب الحالة، إل إذا لم يكشفوا عنها في تقريرهمس امللأعضاء مج

 3" .عليها همالجمهورية رغم إطالع

ل تجاه الكيان املراقب، عن األخطاء ؤو يعد محافظ الحسابات مسأنه "  01-10من القانون  61املادة كما نصت    

ذا همتضامنا تجاه الكيان أو تجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام  ويعد ه،التي يرتكبها أثناء تأدية مهام

قام باملتطلبات العادية  هفيما يخص املخالفات التي لم يشترك فيها إل إذا أثبت أنه مسؤوليت القانون. ول يتبرأ من

لم يتم معالجتها بصفة مالئمة خالل أقرب جمعية عامة بعد  وإنبلغ مجلس اإلدارة باملخالفات،  وأنوته لوظيف

 4".اطلع وكيل الجمهورية لدى املحكمة املختصة هحالة معاينة مخالفة، يثبت أن وفيعليها. ه اطالع

                                                           
، عمان، األردن، والتوزيع، دار وائل للنشر 1، طتدقيق الحسابات مدخل معاصر وفق املعايير التدقيق الدولية )اإلطار النظري(أبو زيد الشحنة،  رزق 1

 .83، ص: 2015

 .37 ، ص:2003، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،الحسابات من النظرية إلى التطبيق ومراقبةمراجعة ، يوتينمحمد  2 

 .191 ص:مرجع سابق،  ،14مكرر  715املادة  القانون التجاري،  3 
 .10 مرجع سابق، ص:، املعتمداملتعلق بمهن خبير املحاسب ومحافظ الحسابات ومحاسب ، 2010جوان  29في  املؤرخ 01-10القانون من  61 املادة 4
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 1أركان: 3يجب توفر الحسابات  ى محافظلعية املدن سؤوليةامل ولكي تقوم

 ؛واجباته املهنيةأداء  فيمن جانب محافظ الحسابات  إهمال أو تقصيرحصول  -

يرتب  عامة الضرر له صفة مادية بحيث ت،الحسابامحافظ أو تقصير ال همجة إيوقوع الضرر أصاب الغير نت -

 .خسارة مالية للشركة أو للغير الذي يتعامل معها

لقيام املسؤولية املدنية ثالث  التقصير: كشرطنتيجة إلهمال أو لحق بالغير أي ذالضرر العالقة سببية بين   -

أصابه  وجود عالقة سببية بين الضرر الذي تضرر إل إذا أثبت امل مسؤوليته تنعقد ، وعليه لحافظ الحسابمل

 .والخطأ املنسوب إلى محافظ الحسابات

 ثانيا: املسؤولية االنضباطية )التأديبية(:

تنص على أحكام خاصة بهذه  ومراسيمهي في الواقع وفي جميع الدول تنظمها قوانين إن مهمة محافظ الحسابات 

املهنة وتضع الواجبات املهنية الخاصة بها، كما تمارس هذه املهنة تحث السلطة هيئة معنية لها نظامها الداخلي. 

املهنية  والواجباتتنشا املسؤولية النضباطية أو التأديبية من مخالفة أعضاء املهنة للقوانين املنظمة للمهنة 

التي يعملون تحث سلطتها. هذه الهيئة تضع عقوبات تأديبية للمخالفين حسب درجة الداخلي للهيئة  والنظام

 :يليعلى تنفيذها، ومن بين هذه املخالفات ما  وتسهرخطورة املخالفة املرتكبة 

 املهنية؛خرق القانون والقواعد  -

 التهاون؛التقصير املنهي الخطير أو  -

 2حتى وإن لم يتعلق باملهنة. املهنة،السلوك الغير مالئم واملتعارض مع نزاهة وأمانة وشرف  -

 بصفة ارتكبهأما العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتحملها محافظ الحسابات حسب درجة خطورة الخطأ الذي 

 3ي:تصاعدية فهي كالتال

 اإلنذار؛ -

 التوبيخ؛ -

  ؛املهنةالتوقيف املؤقت عن مزاولة  -

 .شطب السم من جدول األعضاء املرخص لهم بمزاولة املهنة -

نها أن ألمهنة محافظي الحسابات الحق في الطعن في العقوبات التأديبية والتي من شلوقد أعطت القوانين املنظمة 

 4في املسار املنهي ملحافظ للحسابات. تؤثر

 5الجزائية: املسؤولية ثالثا: 

فإن محافظ الحسابات يتحمل املسؤولية الجزائية طبقا لقانون  01-10من القانون  62املادة وفقا ألحكام 

اإلجراءات الجزائية تجاه كل تقصير في القيام بالتزام قانوني، ويعاقب القانون كل من يمارس بصفة غير قانونية 

                                                           
 .237:ص ،2000األردن،  عمان،، والتوزيع، مؤسسة الوراق للنشر والتطبيق، مراجعة الحسابات بين النظرية يوسف محمود جربوع  1 

 .98-97مرجع سابق، ص ص:  املغربية، واململكة وتونسمسؤوليات محافظ الحسابات: دراسة مقارنة بين الجزائر شريقي عمر،  2 
 .38ص:ن، مرجع سابق، تيو بمحمد   3

للبحوث الدراسات،  والتنمية، مجلة اإلدارة وعموميةمهنة محافظ الحسابات كألية ملحاربة املخالفات دراسة حالة في مؤسسة خاصة حجاج زينب،   4 

 .186:ص ، 2016، 02، جامعة البليدة 10العدد 
دكتوراه تخصص التدقيق والنظام املحاسبي املالي، كلية ، أطروحة تقارير التدقيق الخارجي في ظل إلزامية تطبيق معايير التدقيق الدوليةتمار خديجة،    5

 .115-114، ص ص:2017-2016العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة مستغانم، 
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خص غير مسجل أوقف أو مهنة محافظ الحسابات، ويعتبر ممارسا غير شرعيا ملهنة محافظ الحسابات كل ش

سحب تسجيله يقوم بمهام محافظ الحسابات، كما يعد مماثال للممارسة غير الشرعية ملحافظة الحسابات 

تسمية شركة خبيرة في املحاسبة أو أية صفة ترمي إلى خلق تشابه أو خلط مع  انتحال صفة محافظ الحسابات أو

 .الصفةهذه 

ه يعاقب كل من يمارس بصفة غير قانونية مهمة محافظ الحسابات بغرامة أن ىكما ينص القانون املنظم للمهنة عل

 .مالية

 :املخالفات املرتكبة من طرف محافظ الحسابات التي يترتب عليها مسؤولية جزائيةالتالي يوضح الجدول 

 جزائيةاملخالفات املرتكبة من طرف محافظ الحسابات التي يترتب عليها مسؤولية  :(I- 1)  مالجدول رق

 العقوبة النص القانوني املخالفات املرتكبة

 الغرامة  لسجنا

من قانون  73املادة  .املمارسة بصفة غير القانونية ملهنة محافظ

10-01 

في حالة العود: من 

 أشهر إلى سنة. 06

إلى  500.000من 

في حالة العود  2000.000

 .تضاعف الغرامة

صحيحة  البيانات غيراملنح عمدا أو املوافقة على 

للجمعية العامة  التي وردت في التقارير املقدمة

تاب تفضلية في إكال  املدعوة للبث في إلغاء حق

 .املساهمين

من  825املادة 

 التجاري  القانون 

 إلىأشهر  06من 

 .سنتين

 إلى 20.000من 

500.000. 

محافظ  املمارسة العمدية وقبول الحتفاظ بوظائف

 القانوني بالرغم من عدم املالءمةالحسابات 

من  829املادة 

 التجاري  القانون 

 6من شهرين إلى 

 أشهر.

 200.000إلى  20.000من 

 تعمد محافظ الحسابات تقديم معلومات كاذبة

 أو تأكيدها، أو عدم كشف عن الوقائع الجرامية

 .التي علم بها وكيل الجمهورية

من  830املادة 

 القانون التجاري 

 05من سنة إلى 

 .سنوات

 .500.000إلى  20.000من 

من  830املادة  .إفشاء السر املنهي

-التجاري القانون   

من قانون  301املادة   

 العقوبات

 6من شهر إلى 

 أشهر.

 .5.000إلى  500من 

 .147 :، مرجع سابق، صاملغربية: دراسة مقارنة بين الجزائر و تونس و اململكة التنظيم املنهي للمراجعةشريقي عمر، : املصدر

 

الفرق بين املوالي  (I- 1رقم ) الشكليمكن أن نوضح من خالل الفرق بين مسؤوليات محافظ الحسابات: رابعا: 

 مسؤوليات محافظ الحسابات جراء ممارسته ملهامه العادية
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 الفرق بين مسؤوليات محافظ الحسابات :(I-1)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 .238سابق، ص: مرجع  محمد الهادي ضيف هللا، أحمد صالح سباع، املصدر:

 

 األداء املنهي ملحافظ الحساباتاملبحث الثالث: 

عالقة التي لها العمل  وملفات إعداد مجموعة من أوراق هيتطلب من عند تعيين محافظ الحسابات وقبوله املهمة

وإعداد تقريره النهائي املتضمن رأيه لتدقيق لتنفيذ عملية اتعتبر ضرورية  والتي به،امليداني الذي يقوم  عملهكبيرة ب

أعمال محافظ الحسابات منذ قبوله املهمة وتكوينه مللفات العمل إلى  املبحث إلىسنتطرق في هذ الفني املحايد، 

 أتعابه. وتحديدكيفيات إنهاء مهامه نذكر األخير  وفيغاية إعداد التقرير النهائي، 

 العمل  وبدايةقبول املهمة املطلب األول: 

باإلضافة إلى  ،هد أن يتم تعيينبعاإلجراءات التي يقوم بها محافظ الحسابات املراحل أو سنتناول في هذا املطلب 

 مهامه.ا لتنفيذ الضرورية التي يمسكه لفاتامل

 املهمة قبول أوال: 

 1ن:محافظ الحسابات، قبل الدخول في العمل التأكد م على

التأكد من عدم وقوعه في حالت املالءمة واملخالفات القانونية والنظامية املنصوص عليها في القانون التجاري  -

 املنظم للمهمة؛ 01-10والقانون 

 تدقيقالحصول على القائمة الحالية للمتصرفين وألعضاء مجلس املديرين ومجلس املراقبة للشركة محل ال -

 الحليفة، وكذا قائمة الشركاء مقدمي الحصص العينية، إن وجدوا؛ وللشركات

 ؛إذا كان سيعوض زميال معزول -

 ؛تسمح له بتنفيذ املهمةبه كتمل اإلمكانيات املتوفرة لتأكد من أنا -

 .مهمته بكل استقاللية خاصة تجاه مسيري الشركة يستطيع إتمامنه أالتأكد من كما يجب عليه  -

                                                           
 .170 -169ص: ، مرجع سابق، ص املغربية واململكة وتونسالتنظيم املنهي للمراجعة: دراسة مقارنة بين الجزائر شريقي عمر،   1

الحساباتمسؤوليات محافظ   

 لتأديبيةا جزائية

 ية

 مدنية

السجن والغرامة 

 املالية 

عقوبة تأديبية من 

 طرف دائرة التأديب 

تعويض األشخاص 

 املتضررين
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 العملالدخول في  ثانيا:

 هذه املرحلة يجب على وخاللالشروع في العمل،  وهي، تأتي املرحلة الثانية املهمة محافظ الحسابات بعد قبول 

 1التالية:محافظ الحسابات القيام باإلجراءات 

 حسب الحالة، من طرف الجمعية العامة العادية أو من طرف الجمعية التأسيسية؛ التأكد من انتظام تعيينه، -

 إذا كان حاضرا في الجمعية التأسيسية التي عينته يمض ي القانون التأسيس ي للشركة؛ -

العادية وكان حاضرا فيها، يمض ي محضر اجتماعها مع عبارة قبول إذا تم تعيينه من طرف الجمعية العامة  -

 يكن حاضرا في الجمعية، يعلن للشركة عن قبوله كتابيا برسالة قبول املهمة؛ املهمة وإن لم

 التصريح كتابيا، مهما كان نوع تعيينه، انه لم يقع في أية حالة من حالت التنافي واملوانع القانونية والتنظيمية؛ -

لجنة مراقبة النوعية الكائنة بمجلس املحاسبة بتعيينه عن طريق رسالة موص ى عليها في أجل أقصاه إبالغ  -

 يوما؛15

 ا من طرفهم؛به املؤسسة باإلجراءات اإلشهارية الواجب القيام يلمسئو تذكير  -

مرجعية يحددها دفتر في إطار رسالة تها تحديد مدى وكيفية أداء مهمة الرقابة القانونية للحسابات وسيرور  -

الذي تعهد بشأنه )مسؤولية املهمة، املتدخلون، معايير العمل التي تستعمل، فترات التدخل واملدد  الشروط

 .(اآلجال القانونية لتقديم التقارير، األتعاب الواجب احترامها، الزمنية القانونية

 )علىمة تفيده في انجاز مهمته عليه التصال بمحافظ الحسابات السابق قصد الحصول على معلومات ها -

 (.طبقا ملبدأ التضامن بين زمالء املهنة، إن يسهل مهمة الزميل الذي يليه السابق، الزميل

 ملفات العمل: .1

سنوي، يسمح هذان  وملفصفة الديمومة ملهمة محافظ الحسابات تفرض عليه مسك ملفين: ملف دائم  أن

 جميع عناصر الضرورية لصياغة تقريره. واجتماعحافظ الحسابات التخطيط لعملية املراجعة امللفان مل

الصلة بعملية  فيه إدراج البيانات التاريخية والبيانات ذات طبيعة مستمرة وثيقة يتم امللف الدائم: 1.1

هذه البيانات مصدرا مالئما للمعلومات عن عملية املراجعة محل الهتمام  وتوفرة، املراجعة الحالي

 3امللف ما يلي: احتوي هذيو  2.من عام ألخر واملستمرة

اإلنتاجية  والعملياتواألنشطة التي تقوم بها،  نبذة تاريخية عن حياة الشركة تبين أحداث التي مرت بها -

 ذو أهمية للشركة. واملوردينالعمالء  وأسماءالتوزيع الخاصة بها  ومنافذالتي تنتجها،  واملنتجات

 تفاصيل نظام الرقابة الداخلية لو أوجه الضعف التي تتضمنها. -

 ملخص العقود والتفاقيات التي ارتبطت بها الشركة لعدة سنوات مثل قروض طويلة األجل. -

 العامة التي لها أثار دائمة. والجمعيةاإلدارة ملخص للقرارات مجلس  -

                                                           
1 DECISION N° 103/SPM/94 du 02/02/1994, Relative aux diligences professionnelles du commissaire aux compte.  

، ترجمة محمد محمد عبد القادر الديسطي، دار املريخ للنشر، الرياض، اململكة العربية 1املراجعة مدخل متكامل جألفين أرينز، جيمس لوبك،  2

 .301:، ص 2002السعودية، 
 .130 -129ص: عبيد سعد شريم، لطف حمود بركات، مرجع سابق، ص   3
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 األساس ي. والنظامصورة عن عقد التأسيس  -

 املراجعة لعدة سنوات. وتقاريرالحسابات الختامية وامليزانية   -

 1 :امللف السنوي  2.1

 يتضمن امللف السنوي كل العناصر املتعلقة باملهمة والتي ل تتعدى الدائم،عكس ما هو عليه الحال في امللف  

 نفعيتها الدورة الخاضعة للمراقبة مثل مجموعة األعمال املنجزة، املسلك املنهجي املتبع لتنفيذ املهمة، الحوصلة

 .ويةوعناصر املعلومات التي سمحت ملحافظ الحسابات بتكوين رأي حول درجة انتظام وصدق الحسابات السن

 :يمكن أن يتضمن امللف السنوي الفصول اآلتية

 )البرنامج العام، قائمة املتدخلين، الرزنامة الزمنية ومتابعة األشغال، جدول أوقات :تنظيم وتخطيط املهمة -

 التقارير(.املتدخلين )تاريخ ومدة الزيارات ومكان التدخل(، تواريخ تقديم 

 )شرح األنظمة، خرائط التتابع واستمارات الرقابة الداخلية، فحص الرقابة: تقييم نظام الرقابة الداخلية -

الداخلية )من حيث النظام، اإلجراءات، الطرق املحاسبة(، قوة وضعف أنظمة وإجراءات الشركة محل 

املكتشفة(، خالصة حول درجة الثقة املمنوحة للنظم  والختاللتالعمل )العينات املدروسة  ، أوراقلتدقيقا

 ) .الحساباتأثرها على برنامج مراقبة  وأ واإلجراءات املعمول 

 )برنامج يتماش ى وخصوصيات ومخاطر الشركة، تفاصيل األشغال املنجزة من :مراقبة الحسابات السنوية -

الوثائق )او نسخ عنها(  يات الصبر ومعاينة املوجودات والفحص املستندي والتقاطعات...،تحاليل وتقن

من املؤسسة أو من الغير والتي تبرر املبالغ والحسابات التي تم فحصها، حوصلة وتعاليق حول  املحصل عليها

 (املكتشفة والخاتمة العامة من أجل املصادقة األشغال املنجزة واألخطاء

 أجور العليا، التصريح 10او  5)فحص التفاقيات املنظمة، املصادقة على  :و قانونيةأتدقيقات خاصة  -

باألعمال غير الشرعية إن وجدت إلى وكيل الجمهورية، فحص األحداث الالحقة لتاريخ إقفال امليزانية وكل 

 (املتعلقة بالتقارير الخاصة اإلجبارية الوثائق

املتبادلة مع املؤسسة، بيانات حول اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العامة )الرسائل : وثائق عامة -

وخاصة القرارات التي لها تأثير على حسابات الدورة، املصادقات من املتعاملين ونسخ من  للمساهمين

 (.املحاضر

 املطلب الثاني: تقرير محافظ الحسابات

زم محافظ الحسابات في أغلب الحالت، تقديم نتائج أعماله في بها في الجزائر، تل واملعمول الحالية إن التشريعات 

التقرير ومحتوياته تعريف في هذا املطلب إلى  نتطرق س، بذلك ليهإ، حسب املهام املوكلة ومقبول تقرير ناجح 

 ومختلف أنواعه.

 وعناصرهالفرع األول: تعريف تقرير محافظ الحسابات 

 :تعريف تقرير محافظ الحسابات .1

                                                           
، 2017، جامعة خميس مليانة، 16، العدد 1، مجلة القتصاد الجديد، املجلدمحافظ الحسابات في الجزائر وتقارير مهام  سفاحلو رشيد، كتوش عاشور،  1

 .90-89ص ص: 
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رأيه حول مدى مصداقية وصحة القوائم محافظ الحسابات أنه وثيقة مكتوبة يبدي من خاللها يعرف التقرير على 

ويوجه هذا التقرير إلى األطراف ذات العالقة  .عليها في إتخاذ القرارات والعتماداملالية وتمثيلها للمركز املالي 

 1إلخ. ..بالشركة من مستثمرين ومقرضين

وفحص  من خالل تدقيقه ألنشطة املؤسسة محافظ الحساباتخالصة ما توصل إليه  "على أنه: تعريفهكما يمكن 

 األدلة واملستندات واملالحظات التي يراها ضرورية، ويعتبر التقرير الوثيقة املكتوبة التي ل بد من الرجوع إليها

 2."محافظ الحساباتلتحديد مسؤولية 

ومدى خلوها  تقرير يعده محافظ الحسابات يؤكد فيه صحة املعلومات املالية من عدمهاويعرف أيضا على أنه " 

   3ة".من األخطاء املادية والحتيال لتكون بذلك جسرا لتخاذ القرارات املناسب

هو عبارة عن و  ،تدقيقلايمثل الناتج النهائي لعملية  إنطالقا مما سبق يمكن القول أن تقرير محافظ الحسابات  

وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص منهي مؤهل علميا وعمليا، يبدي رأيه الفني املحايد حول مدى دللة القوائم املالية 

 الختامية للمؤسسة لوضعيتها املالية الحقيقية، وعلى أساسه يستطيع مستخدمي هذا التقرير اتخاذ مختلف

 .حالية واملستقبليةورسم السياسات التؤثر على وضعيتهم املالية  القرارات الرشيدة

 عناصر التقرير: .2

 4 يتضمن تقرير محافظ الحسابات العناصر األساسية التالية: 

"تقرير محافظ ويفضل أن يستعمل عبارة  له،ينبغي أن يحتوي التقرير على العنوان املناسب التقرير: عنوان  .أ

موظفي  مثل التي تصدر عن األخرى،وذلك لتمييز بين تقرير املدقق وتقارير الصادرة عن الجهات الحسابات"، 

 .اإلدارةالشركة والتقارير التي تصدر عن مجلس 

 ومديرين الجمعية العامة من مساهمين وأصحاب حصص وشركاء إلىويوجه التقرير  التقرير:املوجه إليهم   .ب

 ة الشركة التي تمت مراجعة قوائمها.أعضاء مجلس اإلدار  وإلى

باإلضافة إلى التذكير  تغطيها،التي  والفترة الزمنيةا تدقيقهالقوائم املالية التي تم  تبين االفتتاحية:الفقرة  .ت

 .شركةامل وإدارةمحافظ الحسابات  بمسؤوليات

أنه قام باملهمة محافظ الحسابات ، حيث يوضح لتدقيقتبين هذه الفقرة طبيعة ونطاق عملية ا: فقرة النطاق .ث

املحلية املطبقة، كما تبين هذه الفقرة بعض املعلومات  واملمارساتملعايير املراجعة الدولية أو املعايير  وفقا

 محافظ الحسابات.طبيعة العمل املنجز من طرف  عن

 ئم املالية.رأي محافظ الحسابات حول القوا : وتتضمنفقرة الرأي .ج

 .العمل امليداني انتهاءيؤرخ التاريخ بتاريخ  تاريخ التقرير: .ح

أن يكون هذا  األختام ويجبلعدم جواز استخدام  يقوم بتوقيع التقرير باسمه: توقيع محافظ الحسابات .خ

 .التوقيع مقرونا برقم سجل محافظي الحسابات

                                                           
 .114غسان فالح املطارنة، مرجع سابق، ص:   1
 .161، ص: 2006، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 3ط، مدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلمية، هادي التميمي  2
، 10، العدد 6، املجلد دراسة حالة بنوك التجارية بجيجلأثر تطبيق محافظ الحسابات على إتخاذ قرارات االستثمارية جمام محمود، أميرة باش،  3

 .201، ص: 2016، جامعة مستغانم، والتنميةمجلة الستراتيجية 
 .56-55تمار خديجة، مرجع سابق، ص ص:  4
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 أنواع تقارير محافظ الحسابات  ثاني:الفرع ال

ألعضاء الشركة معرفة حال شركتهم، وهذا  يلزم محافظ الحسابات بتقديم تقاريره إلى الجمعية العامة حتى يتسنى

  1كما يلي:ة، العام السنوي والتقارير الخاص : تقريرالتقرير ر نوعين منعب

 التقرير العام حول املصادقات على الحسابات السنوية .1

 :يلييتضمن هذا التقرير ما 

 ؛التذكير بكيفية وتاريخ تعيين محافظ الحسابات -

 ؛التدقيقموضوع  والدورةالتعرف على املؤسسة  -

 ؛وترفق بالتقرير كمالحق تمض ييجب أن  والتي تدقيقللالوثائق املالية التي خضعت  -

 ؛امها في هذه املهمةإحتر التذكير بمعايير األداء املنهي وأهدافها، ومدى  -

 ؛عرض لألخطاء والنقائص املكتشفة بكل وضوح مع ذكر آثارها باألرقام على النتيجة -

 املعلومات تكون حول املصادقة على املعلومات املقدمة من طرف مجلس اإلدارة والخالفات املحتمل أن  -

 ؛اإلضافية التي طلبها من هذا املجلس

 أسباب التعديالت املحتملة والتي تخص الطرق املتبعة في إظهار القوائم املالية مع تبيان آثار ذلك على هذه -

 ؛القوائم

 خاتمة واضحة ملحافظ الحسابات يصادق فيها على الحسابات بدون تحفظ، أو بتحفظ أو يرفض املصادقة -

 .ةبأدل

 :يه بصفة خاصة حول أإعطاء ر محافظ الحسابات  وعلى

 .املوظفين األوائل ذوي األجور الكبيرة في املؤسسة واملدفوعة خالل الدورة املراقبة 10أو  5قائمة  -

 .ارية في النشاطر األوضاع املمكن أن تهدد الستم  -

 .وجدتاملساهمات في رؤوس أموال مؤسسات أخرى التي قامت بها املؤسسة إن  -

 الجمهورية. املخالفات املرتكبة من طرف أعضاء املجلس وأي موظف في املؤسسة التي ينبغي التصريح بها لوكيل -

 تقرير العام: الاملصادقة املتضمنة في  أنواع 1.1

اقتض ى األمر رفض  وإذامهمة محافظ الحسابات تؤدي إلى إعداد تقرير يتضمن املصادقة بتحفظ أو بدون تحفظ 

 محافظ الحسابات ملزم بإصدار إحدى املصادقات التالية: وعليهاملصادقة مبرر حول الحسابات السنوية، 

 :املصادقة )الشهادة( بدون تحفظ .أ

مراجعتها تتصف بمستوى عال من الشرعية والصدق، ويمكن أن يرفق هذا النوع وتعني أن القوائم املالية التي تمت 

من املصادقة بمالحظات بهدف الشرح أكثر للمساهمين ودون أن يكون لهذه املالحظات أثر على حقيقة الحسابات. 

سة إذ هذه األخيرة تتصف بالشرعية والصدق وأن القوائم املالية تعطي الصورة الصادقة عن نشاط املؤس

 ووضعية النتيجة.

 :بتحفظ )الشهادة( املصادقة .ب
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 الحسابات،ل تمس بشرعية وصدق  محافظ الحساباتالوقوف عليها من طرف تعني أن النقائص واألخطاء التي تم 

 .تحفظ واقتراح الحلول حتى يتالش ى أثرها على حسابات الدورة ونتيجتها على أن يذكر بوضوح كل

 1الحسابات إعطاء رأي تحفظي، على سبيل املثال ما يلي: ومن الحالت التي يمكن ملحافظ

 وجود إهمال أو أخطاء بشأن تطبيق املبادئ املحاسبية املتعارف عليها؛ -

 التغيرات الحاصلة في طرق التقييم )تقييم املخزونات مثال(؛ -

 فيما يخص املعلومات املقدمة في التقرير مجلس اإلدارة؛ -

 الفحوصات؛استحالة القيام ببعض  -

 الشكل الذي قدمت فيه امليزانية؛ -

 عدم تطبيق األحكام القانونية )مثال، فيما يخص توزيع نتيجة(؛ -

 األحداث املحتملة وغير مؤكدة. -

 )الشهادة(: رفض املصادقةج. 

يأتي رفض  وصدقها. وقدخطيرة مما يفقد الحسابات شرعيتها  يعني أن األخطاء والنقائص التي تم اكتشافها 

 :نتيجة ملا يلي محافظ الحساباتطرف  املصادقة على الحسابات من

 وجود عراقيل حالت دون استطاعة املراقب القيام بمهمته، -

 .رفض املسئولين القاطع القيام بالتعديالت املقترحة من طرف املراجع -

حتى يتسنى  في حالة رفض املصادقة تقديم األسباب والبراهين وكل املعلومات بالتفصيل وذلك محافظعلى 

 .للمساهمين معرفة الحقيقة اتخاذ القرارات الالزمة

 :ثنين هماإإن رفض املصادقة على الحسابات يكون لسببين 

غير شرعية وغير صادقة،  ابات: أي درجة الالشرعية التي تم الوقوف عليها كبيرة مما يجعل الحسعدم املوافقة ✓

 .املعنية غير صادقة وأن الصورة الفوتوغرافية والوضعية املالية للذمة ونتائج املؤسسة

إما من لظروف مثل تعيين : قد ينجم عدم التمكن من املصادقة على الحسابات والقوائم املالية عدم اليقين ✓

قدم ينجم من موقف  املحاسبية. كما مراقبتها، حريق أتلف الوثائقنتهاء الفترة املراد إبعد  محافظ الحسابات

للمصادقات الخارجية وامتناعها على تزويده  حافظاملؤسسة نفسها كرفض هذه األخيرة لجوء امل إدارة

 .باملعلومات الكافية داخليا

 التقرير الخاص:  .2

تعلق بالتفاقيات املبرمة، خالل الدورة يتقرير خاص باإلضافة إلى التقرير العام يقوم محافظ الحسابات بإعداد  

محافظ  أو غير مباشرة مع املسئولين في املؤسسة ومع الغير، التي صرح بها واملسموح بها قانونا، بصفة مباشرة

 :اآلخر ما يلي ويتضمن هو .الحسابات

 للمساهمين، طبيعتها وموضوعها، املقدمة للمصادقة عليها من طرف الجمعية العامةقائمة التفاقيات،  -

 .الرأي حولها شروط إبرامها،، قائمة املستفيدين منها -
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بعد  قبل كتابة التقرير الخاص التأكد من عدم وجود اتفاقيات أخرى لم يخبر بها وذلك محافظ الحساباتعلى 

عثوره على اتفاقيات  حالة الجارية. وفيوكذا حسابات القروض والحسابات  اإلدارة،اطالعه على محاضر مجلس 

في غالب التفاقيات على  ومهما يكن فحتى .الحساباتمبرمة ممنوعة، عليه تبيان ذلك في تقريره العام السابق حول 

  .فيه محافظ الحسابات كتابة التقرير الخاص وذكر غيابها

 استثنائيةناتج عن قرارات  خاصة تقاريرالحسابات محافظ باإلضافة إلى التقرير العام أو التقارير الخاصة يكتب 

  :هي أخرى 

 ؛أو تخفيض رأس املال رفع عملية -

 ؛منقولة أخرى تقرير متعلق بإصدار القيم  -

 ؛تغيير النظام القانوني للشركة -

 .اإلندماج أو اإلنفصال -

 وأتعابه املطلب الثالث: إنهاء مهام محافظ الحسابات

 .سنتطرق في هذ املطلب إلى مختلف طرق إنهاء مهام محافظ الحسابات، باإلضافة إلى تحديد أتعابه

 إنهاء مهام محافظ الحسابات  أوال:

 1يتم بإحدى الطرق التالية:فإنه محافظ الحسابات،  فيما يخص إنهاء مهام

 :قانونانتهاء املدة املحددة إ .1

 املذكورة سابقا 01-10من القانون  27تنتهي مهام محافظ الحسابات بانتهاء العهدة التي عين لها طبقا لنص املادة  

وقد  التجاري،القانون  من 7مكرر  715بثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وحذت بذلك املادة  عهدتهحددت 

الحسابات في حالة  تكون املدة أقل عند تعيينه بصفته مستخلف أو عن طريق القضاء، ول تجدد عهدة محافظ

وكيل  ماليتين متتاليتين وقام بإعالمعدم املصادقة على حسابات الشركة أو الهيئة املراقبة خالل سنتين 

 .بذلكالجمهورية املختص إقليميا 

 :الحساباتستقالة محافظ إ .2

" يمكن  بقولها:ستقالة اإل على حق استقالة محافظ الحسابات بقولها:"  01-10من القانون  38نصت املادة  

بإشعار مسبق مدته  محافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية، ويجب عليه أن يلتزم

قد تدفع  احتمالت عدة تظهر ثالثة أشهر ويقدم تقريرا عن املراقبات واإلثباتات الحاصلة."  من خالل هذا النص

 :وهي ،لستقالةالحسابات  إحتمالت قد تدفع محافظمحافظ الحسابات إلستقالة وهي 

 الخ؛عدم قدرته على املواصلة في مهامه بسبب وجود مانع قانوني أو جسدي .....  -

 استقالليته؛وجوده في وضعية تؤثر على  -

 للمحافظين؛شطب إسمه من الجدول املنهي  -

 أتعاب؛عدم كفاية ما يحصل عليه من  -

 فظ الحسابات عن أداء واجباته املهنية علىتدهور عالقته بمديري الشركة على نحو من شأنه تعجيز محا -

 .الصفاء والوضوح يفقدهو أكمل وجه 
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 :الحساباتعزل محافظ  .3

 :1وهي ي،القانون التجار منصوص عليها في أصبح عزل املحافظ يخضع لشروط   

 أكثرفي حالة حدوث خطأ أو مانع، يجوز بناء على طلب من مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين أو من مساهم أو  "

الحسابات قبل اإلنتهاء  محافظأو الجمعية العامة، إنهاء مهام  (1/10) يمثلون على األقل عشر رأسمال الشركة

 ." العادي لهذه الوظائف عن طريق الجهة القضائية املختصة

 إذن إذا توافر شرط الخطأ أو املانع يتم عزل محافظ الحسابات بموجب قرار قضائي بناء على طلب يقدم من

 :فطر 

 مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين؛ -

 مساهم أو أكثر يمثلون على األقل عشر رأس مال الشركة؛ -

 .الجمعية العامة -

 :وفاة محافظ الحسابات أو شطبه أو إيقافه .4

 ل يخفى على الجميع أن الوفاة تضع نهاية للعالقات املبنية على اإلعتبار الشخص ي كما هو حال عالقة محافظ

سيان إذا تم شطب محافظ الحسابات أو تم إيقافه ألن هذا يضر  واألمرالحسابات بالشركة الخاضعة لرقابته، 

من القانون  76يسعها اإلنتظار وبالتالي عليها إيجاد البديل في أقرب وقت، لذلك نصت املادة  بمصلحة الشركة ول

ا مؤهل لتسيير املكتب بناء على اقتراح من رئيس مجلس على أن الوزير املكلف باملالية يعين مهنية املتعلق باملهن

 .الوطنية الغرفة

 :إفالسهااختتام عملية التصفية بعد حل املؤسسة أو إشهار  .5

ألنه يمكن حل املؤسسة دون اللجوء إلى تصفيتها فإن مهام محافظ الحسابات ل تنتهي بمجرد الحل أو إشهار   

 .عملية التصفية وإقفالها نهائيا بانتهاءتنتهي  وإنماخالل مرحلة التصفية  اإلفالس

من طرف  أو ضمها (باملزج الندماج)مع مؤسسة أخرى قصد إنشاء شركة جديدة  بالندماجفي حالة قيام املؤسسة 

الحسابات في  ، في هاتين الحالتين يؤدي حلها إلى إنهاء مهام محافظ(بالضم الندماج) مؤسسة أخرى أكبر منه

 .الندماجاملؤسسة التي كان يزاول فيها مهامه ول يعتبر محافظا للحسابات في الشركة الناتجة عن عملية 

 :األقليةرفض محافظ الحسابات من طرف  .6

 :اآلتيمن القانون التجاري على النحو  8مكرر  715نص املشرع الجزائري على هذه الفكرة في املادة 

، العامة لإلذخارمن رأسمال الشركة أو الجمعية  1/10عشر " يجوز ملساهم أو عدة مساهمين يمثلون على األقل 

 ."العامة الحسابات الذين عينتهم الجمعية محافظ، أو محافظيأن يطلبوا من العدالة وبناء على سبب مبرر، رفض 

 أتعاب محافظ الحسابات ثانيا: تحديد 

تحديد عادة من طرف الجهة التي قامت بالتعيين يتقاض ى محافظ الحسابات نتيجة قيامه باملهام املنوطة به أتعاب 

ظ الحسابات، حيث تقوم بذكر األتعاب في العقد املبرم بين العميل ومحافظ الحسابات بالتفاق مع محاف

تم  كما 01-10من القانون  37باإلضافة للخدمات املطلوبة واملدة الزمنية التي يعطيها العقد، حيث تناولت املادة 

 بتحديد املؤهلة املكلفة باملداولتالجمعية العامة أو الهيئة حيث تقوم ، محافظ الحسابات سابقا أتعاب ذكره
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أن يتلقى أي أجرة أو امتياز مهما يكن شكله، باستثناء  في بداية مهمته و ل يمكن له أتعاب محافظ الحسابات

ول يمكن احتساب األتعاب، في أي حال من األحوال، على أساس  .األتعاب و التعويضات املنفقة في إطار مهنته

 1. من الشركة أو الهيئة املعنية النتائج املالية املحققة

 2الحسابات، ولعل أهمها ما يلي: حافظهناك عدة اعتبارات وعوامل تساهم في تحديد أتعاب م

 الوقت املخصص لتنفيذ عملية تدقيق الحسابات؛ -

 طبيعة ونوعية عملية التدقيق املطلوبة؛ -

 موعد ووقت إنجاز املهمة؛ -

 الالزمة لتنفيذ العملية؛درجة التأهيل العلمي والعملي  -

 درجة مسؤولية مدقق الحسابات اتجاه العملية؛ -

 .مدى قدرة املدقق على تحقيق األهداف املرجوة من العملية من وجهة نظر العميل -

 بيانات األتعاب تتم بناء على تقديم نهاأما فيما يخص طريقة دفع أتعاب محافظ الحسابات عن مهامه العادية، فإ

 3:كما يلي

 ؛ عند بداية األعمال %30 -

 ؛تقديم التقرير املتعلق باألعمال املؤقتة بعد %20  -

 ؛عند إنتهاء األعمال التي تتوج بتقرير املصادقة% 30 -

 .إجتماع الجمعية العامة العادية بعد 20% -

يستفيد محافظ  إضافة إلى األتعاب التي يتحصل عليها محافظ الحسابات واملحسوبة باستخدام سلم األتعاب،

العناية املهنية وبرنامج  سابات من تعويض للمصاريف التي ينفقها في إطار املهام املوكلة إليه وفق ما تقتضيهالح

 4: العمل وذلك كما يلي

املصاريف على  ترد مصاريف النقل بناء على تقديم الوثائق املبررة، وفي حالة استعمال السيارة الشخصية ترد -

 دج عن الكيلومتر الواحد، 03أساس تعويض كيلومتري قدره 

املبررة في  ترد مصاريف اإليواء واإلطعام حين ل تستطيع املؤسسة توفيرهما بوسائلها الخاصة بناء على الوثائق -

 :حدود ما يأتي

 على األكثر في اليوم عن الشخص الواحد، دج 1.500 -

  .من مجموع الساعات املخصصة للمهمة % 80  -

بعد املسافة التي  املشرع الجزائري ربط تعويض املصاريف أعاله بالحالت التي يبررها القانون وهيونشير إلى أن 

  .كلم بين مركز املراقبة ومقر محافظ الحسابات 50تفوق 

 

                                                           
 .234: ص محمد الهادي ضيف هللا، أحمد صالح سباع، مرجع سابق،  1
 .39-38مرجع سابق، ص ص:  العزب، عبد الحافظ ، هانيصابر إيهاب نظمي  2

 .8، املادة 1994، 14، الجريدة الرسمية، العدد يتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات، 1994نوفمبر  07ي قرار املؤرخ ف  3
 .9املادة  مرجع سابق، ،1994نوفمبر  07القرار املؤرخ   4
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 خالصة:

 ما يلي:لقد تم التوصل من خالل هذا الفصل إلى 

القوائم  الخاص وتحت مسؤوليته مهمة فحص باسمههو ذلك الشخص الذي يمارس  محافظ الحسابات -

 .حكام التشريع املعمول بهأل املالية وإبداء رأيه حول عدالتها وكذلك مطابقتها 

باإلضافة إلى  ،وجملة من الصفات باألمانة والنزاهة واملحافظة على السر املنهي يتحلى محافظ الحسابات -

 .املهام املنوطة به على أكمل وجهب القياموالعملي حتى يتمكن من  وافي من التأهيل العلميامتالكه لقدر 

 عين وفيالطالع في أي وقت حق وله  بتدقيقهايتمتع محافظ الحسابات بالستقاللية عن املؤسسة التي يقوم  -

للهيئة أو  التابعة والكتاباتكل الوثائق و  واملحاضر واملراسالت واملوازناتاملكان على السجالت املحاسبية 

ومقابل ذلك  ،يمكنه كذلك أن يطلب من التابعين للشركة أو على كل التوضيحات واملعلومات كما، الشركة

وعدم التزامه أو التقصير في أدائها أو املهنية وعدم التدخل في التسيير، يلتزم بعدة واجبات أهمها بذل العناية 

 .إما تكون مدنية أو تأديبية أو جزائية املنهي يعرضه لتحمل مسؤولية النحرافات أو إهمالهتستره على األخطاء و 

نتيجة  للقيام بمهام التدقيق إلى الجمعية العامة، وقد يكون العزل  وتعيين محافظ الحساباتيعود عزل  -

 .أسباب كثيرة

من خالل  والفحصيقوم محافظ الحسابات بالتعبير عن النتائج التي توصل إليها بعد إنتهاء عملية التدقيق  -

 بذلك قد يكون اختتم، و إلى أطراف معينة وتوصيله هو بمثابة املنتج النهائي لعملية التدقيق والذيتقرير 

، جباته املهنيةامستقبال إن تبث إهماله في أداء و ل يعفيه من املسؤولية ذلك  عمله ولكن محافظ الحسابات

نتيجة اعتمادهم على تقريره الذي لم يعبر بصدق عن حقيقة غير على العمالء أو ال الضرر  في وقوع وتسبب

 القوائم املالية الصادر عن التقرير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الفصل الثاين

القوائم  الغش فياألخطاء و 

 املالية
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 تمهيد:

الحسابات ارتباطا وثيقا بنوعية الخدمات التي يقدمها للعمالء وكافة املستخدمين لذلك  حافظترتبط أهمية م     

وااللتزام باملسؤوليات  تدقيقالحسابات االلتزام بتطبيق املعايير الدولية لل محافظمن ملجتمع املالي يتوقع فإن ا

الكشف عن األخطاء الجوهرية واكتشاف الغش ومنع صدور القوائم املالية املضللة، منه يتوقع املتعلقة به، كما 

الحسابات خالية نوعا ما من األخطاء والغش جاءت محافظ بعد مصادقتها من طرف  لذلك تعتبر القوائم املالية

إلى إبداء رأي مستقل ووضع تقرير موضوعي وشفاف، لذلك فإن عملية  للوصول  نتيجة لبذل العناية املهنية الالزمة

ضد نوعين من املخاطر، تتمثل في األخطاء الجوهرية  دف أساسا إلى توفير القدر الالزم من الحمايةته تدقيقال

، والتطرق واألخطاء للغش النظري  اإلطارنسعى في هذا الفصل معرفة  ة. حيثوالغش التي قد تكون في القوائم املالي

 اكتشاف كل التجاوزات فيمسؤولية ودور محافظ الحسابات  وتبيانابراز  سيتم به، كما ألهم الجوانب املتعلقة

 جراءات اإلبالغ عنها.إو  في املؤسسة املوجودةواملخالفات 

 ثالث مباحث كما يلي: هذا الفصل إلى تم تقسيم  من هذا املنطلق

 عموميات حول القوائم املالية؛ :املبحث األول 

 ماهية الغش واألخطاء املحاسبية؛املبحث الثاني: 

 .مساهمة محافظ الحسابات في الكشف عن الغشاملبحث الثالث: 
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 املبحث األول: عموميات حول القوائم املالية

لتوضيح ماهية القوائم املالية، ومعرفة مختلف جوانبها سوف نتطرق لتعريف القوائم املالية والخصائص التي  

  مختلف مستخدميها.و وكذا أهدافها  بها،يجب أن تتحلى 

 املطلب األول: تعريف القوائم املالية ومستخدميها

 األداء واملركز املالي ألي وحدة اقتصادية. فهي تمثل الناتجالقوائم املالية هي وثائق شاملة تعطي صورة مختصرة عن 

 .النهائي للعملية املحاسبية، وبالتالي تعتبر الوسائل األساسية لتوصيل املعلومات املحاسبية لألطراف الخارجية

 أوال: تعريف القوائم املالية

والوسيلة الرئيسية التي تقوم بإيصال املعلومات إلى األطراف إن القوائم املالية هي املنتج النهائي للنظام املحاسبي 

 تهم على اتخاد القرارات الرشيدة.وتزويدهم بمعلومات ضرورية مالئمة ألغراض التقرير املالي ومساعد املعنية

وتشمل  إن القوائم املالية تعتبر الوسيلة الرئيسية التي يتم من خاللها توصيل املعلومات إلى األطراف الخارجية،

التدفقات  ، قائمة(جدول حسابات النتائج)قائمة الدخل  (،امليزانية) القوائم املالية عادة: قائمة املركز املالي

امللحقة  املالية والجداول  على القوائم (املالحق)النقدية، وقائمة تغيرات حقوق امللكية، كما تشمل أيضا املالحظات 

 1.ليةوالتي تعتبر الجزء املكمل للقوائم املا

 مستخدمي القوائم املاليةثانيا: 

 2ى:تتعدد األطراف املهتمة بتحليل القوائم املالية والتي يمكننا تقسيمها إل

  :تتمثل في والتيتلك األطراف النابعة من داخل املؤسسة  وهي األطراف الداخلية: .1

 تحتاج اإلدارة بمختلف مستوياتها إلى القوائم املالية، حيث تحقق هذه القوائم لإلدارة: اإلدارة: .أ

 مدى تحقيق املؤسسة لألهداف املرجوة. -

 الكسبية للمؤسسة. والقدرةالتعرف على الوضع املالي  -

 باستمرارية بطتهتم هذه الفئة بالقوائم املالية لالطمئنان على استقرارها الوظيفي واملرت :والعمالاملوظفون   .ب

 .املؤسسة

 أهمها: ومن ومتعددةكثيرة  وهي األطراف الخارجية: .2

هت درجة املخاطرة املتعلقة باستثماراتهم و ربحيتها، فهم تمدهم القوائم املالية : املستثمرون واملساهمين .أ

يهتمون باملعلومات بحاجة إلى معلومات تساعدهم على اتخاذ قرار شراء استثمار، االحتفاظ به أو بيعه كما 

 .التي تساعدهم على معرفة قدرة املؤسسة على توزيع قسائم األرباح

املؤسسة من أجل معرفة قدرة املؤسسة على دفع  وربحيةهم بحاجة إلى معلومات متعلقة باستقرار  العاملين: .ب

 .فرص العمل وتوفيرتعويضات، مكافآت، منافع التقاعد 

                                                           
 .13، ص:2009املكتب الجامعي الحديث، اسكندرية،  املحاسبة املتوسطة وفق املعايير املحاسبة الدولية،كمال الدين مصطفى الدهراوي،  1
امللتقى الدولي األول حول االقتصاد اإلسالمي " الواقع ... ورهانات ، القوائم املالية حسب املعايير املحاسبية اإلسالميةمرازقة صالح، بوهرين فتيحة،   2

 .8-7:، بدون تاريخ، ص صالتسيير، املركز الجامعي بغردايةاملستقبل "، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
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املتعلقة بها عند  والفوائدبحاجة إلى معلومات حول قدرة مقترضيهم على دفع قروضهم  وهم: املقرضين  .ج

 االستحقاق.

 بحاجة إلى معرفة ما إذا كانت املبالغ املستحقة ستدفع لهم عند االستحقاق. وهم: اآلخرين والدائنيناملوردين  .د

بحاجة إلى معلومات متعلقة باستمرارية املؤسسة خاصة عندما يكون لهم ارتباط طويل األجل  وهم الزبائن: .ه

   .معها أو أن نشاطهم متعلق باستمرارية املؤسسة

 نشاطها في االقتصاد املحلي وتنوعبحاجة إلى معلومات حول التطورات الحديثة لثروة املنشأة  وهو: الجمهور  .و

نشاطات املؤسسة، كما أنها بحاجة إلى  وبالتاليتم الدولة بتوزيع املوارد : تهالعمومية والهيئاتالدولة   .ي

 إحصائيات وطنية كالدخل القومي. وإعدادالسياسات الجبائية  وتحديدمعلومات لتنظيم نشاط هذه األخيرة 

 النوعية  وخصائصهااملطلب الثاني: مكونات القوائم املالية 

الخزينة،  تدفقات النتائج، جدول  كل من امليزانية، حسابات املتكاملة التي تعد في الجزائرتتضمن القوائم املالية 

مكملة  معلومات ويقدم املستعملة املحاسبية والطرق  القواعد يبين الخاصة وملحق األموال رؤوس تغير جدول 

أن تمتاز  ال بدالقوائم عن مدى صدق نتائج األعمال واملركز املالي  هذهولكي تعبر  .حسابات للميزانية وجدول 

 بمجموعة من الخصائص.

 أوال: مكونات القوائم املالية 

  فيما يلي: يمكن تلخيص مكونات القوائم املالية 

  امليزانية: .1

أنها جدول يظهر في  علىتعرف امليزانية على أنها الصورة الفوتوغرافية لوضعية املؤسسة في وقت ما. كما تعرف 

 1ن.الطرفا يتحقق التوازن ويتساوى  جانبه األيمن مجموعة األصول وفي جانبه األيسر مجموعة الخصوم حيث

 2: التالية العناصر األقل على تحتوي امليزانية

: هو موارد تسيطر عليهم املنشأة نتيجة أحدات سابقة ومن خالل هذا املورد تحقق املنشاة منفعة األصول . أ

 قتصادية مستقبلية. ا

 تعهد مالي على املنشأة ناش ئ عن أحدات سابقة ومن املتوقع أن بتطلب سداده هو)التزامات(: لخصوم اب. 

 تنطوي على منافع اقتصادية.  والتيتدفقات خارجية من املوارد التي تملكها املنشأة 

 .التزاماتهاجميع  وتسويةمتبقية في املنشأة بعد سداد أصول  صافيحقوق امللكية: . ج

 . حساب النتائج: 2

التي تعرض  بجانب حسابات النتائج تستخدم في الحياة العملية العديد من املسميات املختلفة لوصف القائمة

املصروفات  والخسائر، بيان: قائمة الدخل، قائمة الربح، قائمة األرباح ، مثلصافي الربح للفترة ورقممكونات 

واإليرادات. ولقد عرف النظام املحاسبي املالي حساب النتائج بأنه: "بيان ملخص لألعباء واملنتوجات املنجزة من 

                                                           
 .96محمد بوتين، مرجع سابق، ص:  1
 .15:، ص2004، دون ناشر، القاهرة، مراجعة القوائم املالية باستخدام اإلجراءات التحليلية واختبارات التفاصيلأمين السيد أحمد لطفي،  2
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الكيان خالل السنة املالية، وال يأخذ في الحساب تاريخ التحصيل أو تاريخ السحب، ويبرز بالتمييز النتيجة الصافية 

 2يتكون حساب النتائج من العناصر التالية:  1 .للسنة املالية )الربح أو الخسارة("

تتمثل منتوجات السنة املالية في تزايد املزايا االقتصادية التي تحققت خالل السنة املالية في شكل املنتوجات:  .أ

 مداخيل، أو زيادة في األصول، أو انخفاض في الخصوم. كما تمثل املنتوجات استعادة خسارة في القيمة

 ة.ددة بموجب قرار من الوزير املكلف باملاليواالحتياطات املح

تتمثل أعباء السنة املالية في تناقص املزايا االقتصادية التي حصلت خالل السنة املالية في شكل خروج األعباء:  .ب

أو انخفاض أصول، أو في شكل ظهور خصوم. وتشمل األعباء مخصصات االهتالكات أو االحتياطات وخسارة 

 .املحددة بموجب قرار من الوزير املكلف باملاليةالقيمة 

 الخزينة:  تدفقات جدول  .3

 مالية سنة خالل تمت التي والتمويلية واالستثمارية التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات تتضمن قائمة هي

 3.معين تاريخ في النقدي املركز تبين قائمة بأّنها وصفها ويمكن املؤسسة، في معينة

 تغيرات األموال الخاصة:جدول  .4

يشكل جدول تغير األموال الخاصة تحليال للحركات التي أثرت في الفصول املشكلة لرؤوس األموال الخاصة بالكيان 

 4خالل سنة.

 النوعية للقوائم املالية الخصائصثانيا: 

صفات تجعل املعلومات الواردة في القوائم املالية مفيدة ملستخدميها، كما توصف القوائم  الخصائص النوعية هي

 5:يلي فيماالخصائص النوعية األساسية  وتتمثل وعادلةاملالية بأنها تظهر بصورة صادقة 

ستعملين ينبغي أن تكون املعلومة الظاهرة بالقوائم املالية واضحة أو سهلة الفهم من طرف امل قابلية للفهم: .1

يجوز حذف أي معلومة من  وال توفر لديهم إرادة دراسة املعلومة ومعرفة معقولة باألعمال واملحاسبة، الذي

 يفهمها القارئ. ولنالقوائم املالية على أساس أنها معقدة 

 القرارات، وتعتبرلكي تكون املعلومات املحاسبية مفيدة يجب أن تكون مالئمة الحتياجات متخذي : املالئمة .2

نها، وذلك عن طريق مساعدتهم املعلومة مالئمة للمستخدمين إذا كان لها تأثير على القرارات االقتصادية التي يتخذو 

 .تقييم في تقييم األحداث املاضية والحالية واملستقبلية أو تعزيز أو تعديل ما سبق التوصل إليه من

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في علوم التسيير، تخصص إدارة أعمال، للقوائم املالية وفق النظام املحاسبي املاليالتحليل املالي لزعر محمد سامي،  1

 .44، ص: 2012-2011، -قسنطينة-جامعة منثوري
واملتضمن النظام املحاسبي  0072نوفمبر  25املؤرخ في  11-07املتضمن تطبيق احكام القانون ، 2008ماي  26، املؤرخ في 156-08املرسوم التنفيذي رقم  2

 .13، ص: 26و 25، املادتين 27الرسمية، العدد  ، الجريدةاملالي
 .32مرجع سابق، ص:  كمال الدين مصطفى الدهراوي،  3
 .15، مرجع سابق، ص: 156-08املرسوم التنفيذي رقم  من 36املادة  4
 .30ص:  ،مرجع سابقلزعر محمد سامي،   5
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التحريف في املعلومة املحاسبية التي يمكن أن يؤدي إلى تغير القرار هو مقدار السهو أو و : النسبيةاألهمية  .3

ولهذا يجب توفر خاصية أو التحريف،  وومات أو التأثير فيه نتيجة لذلك السهعلاملالئم ملستخدمي هذه امل

 .1األهمية النسبية في املعلومات لتكون نافعة

وعندما يمكن للمستخدمين  والتحيز، اء الهامةخطالخالية من األ : تشير املوثوقية إلى املعلومات املوثوقية .4

توفر العناصر  . ولتتسم املعلومة بهذه الخاصية ال بد منلها أن تظهره داالعتماد عليها لتظهر بصدق ما يرا

 2 األتية:

لألنشطة املالية خالل الفترة التي يتم  وعادلةيجب أن تعكس البيانات املالية صورة صادقة  لتعبير الصادق:ا .أ

 باملعامالت املالية. االعتراف ومعايير وأصول طبقا لقواعد  وذلك وبشأنهاالتقارير املالية  أو إعدادتقديم 

ھا نأ همفياألخرى التي  واألحداثة ياملال العملياتعن  صادقا تعبيرا: لكي تعبر املعلومات الجوهر قبل الشكل .ب

 االقتصادية وحقيقتهاهرها عنھا، فمن الضروري أن تكون قد تمت املحاسبة عنھا وقدمت طبقا لجو  تعبر

 .القانوني شكلهاملجرد  وليس

املدرجة في القوائم املالية أي نوع من التحيز حتى تتصف باملصداقية، أي  املعلومات تعكس أاليجب  :الحياد .ت

 مسبقا. متخذةعدم إعداد البيانات املالية بطريقة تؤيد أثار قرارات 

في الكثير من األحوال قد يستلزم الشك وعدم اليقين االثار التي قد تترتب على العديد من : والحذرالحيطة  .ث

يستلزم معه مراعاة سياسة الحيطة والحذر، كما أنه ال يجب أن يلتزم بمبدأ الحيطة املعامالت واألحداث مما 

 والحذر مبررا لعمل أو تكوين احتياطات سرية بالقوائم املالية.

بعين االعتبار األهمية  األخذ: لكي يمكن االعتماد على املعلومة املالية، يجب أن تكون كاملة مع االكتمال .ج

قد يؤدي إلى عدم دقة أو  ومؤثرةعليها. ألن أي حذف أو إسقاط ألي معلومة جوهرية الحصول  وتكلفةالنسبية 

 .القرارات اتخاذعدم صدق تعبير املعلومة عن الحدث مما سيؤثر على صحة 

 املعلومة الظاهرة بالقوائم املالية تسمح للمستعمل القيام بمقارنات داخل املؤسسة نفسهاقابلية للمقارنة:  .5

 تغييرات وضعيتها املالية. هذا يحبرو ، كما يسمح له نسبيا بتقييم وضعيتها املالية وأداءاتها تاملؤسسا وما بين

 هذا التغيير. وأثارتغير مس هذا الطرف إن وجد،  املحاسبية وكلاملستعملين بالطرق املؤسسات على إعالم 

 القوائم املالية وأهدافاملطلب الثالث: أهمية 

 :تبرر أهمية القوائم املالية في ثالثة نقاط يمكن تلخيصها كاالتيوال: أهمية القوائم املالية: أ

املؤسسة  زة وصل بينمللمؤسسة وهنة املكو م تلف األقساخيعني وسيلة توفر املعلومات ملأداة اتصال:  .1

 .واملستثمرين فيها

 للمؤسسة ومدى ز املاليكاملر  علىو  ،كفاءتهالى عد في تقييم أداء اإلدارة والحكم عتساوسيلة تقييم األداء:  .2

 .أهدافهايق في تحقم التقد

                                                           
 .322ألفين أرينز، جيمس لوبك، مرجع سابق، ص: 1 
 .41- 31ص ص: مرجع سابق،  ،لطفيأمين السيد أحمد   2
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صرف املوارد في  يفيةكد اإلدارة ومختلف األطراف املتعاملة في عي تساهوسيلة تساعد في اتخاذ القرار:  .3

 .املستقبلية معها العالقات هباملؤسسة في توجيالقة مباشرة عدة األطراف التي لها عاملستقبل ومسا

 ثانيا: أهداف القوائم املالية

النقدية التي تفيد قطاع عريض  والتدفقاتالنشاط  ونتائجتوفير املعلومات عن املركز املالي  املالية إلىتهدف القوائم 

 املالية: التي تقدمها القوائم املعلومات أهم التالي الشكل ويوضح، من مستخدمي القوائم املالية في اتخاذ القرار

 أهداف القوائم املالية: II -01)الشكل رقم )

 .36:، ص2012الزرقاء العاملية، الجزائر،  تالصفحا ،(IAS/IFRS) معايير املحاسبة الدولية: عالوي لخضر، املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يم معلومات حول دتق  

 الفائدة

 قدرة قياس -

جني  على املؤسسة

 الخزينة.تدفقات 

 حاجة تقييم -

قروض  إلى املؤسسة

 مستقبلية وتوزيع

 .الخزينة تدفقات

 قدرة قياس -

احترام  على املؤسسة

في  املالية التزاماتها

 استحقاقها.مواعيد 

 

 قدرة قياس -

 جني على املؤسسة

 تدفقات الخزينة

املوارد  على اعتمادا

 .املوجودة

 أحكام إعداد -

مدى الفعالية  حول 

 ينبغي التي االزمة
 حتى تستطيع توفرها

 توظيف املؤسسة

 .إضافية موارد

 

 حول  نظرة أخذ -

 االستثمار نشاطات

 والنشاطاتوالتمويل 

 خالل التشغيلية

 .الدورة

 حول  نظرة أخذ -

 على املؤسسة قدرة

 مداخيل تحقيق

 الخزينة

ومداخيل شبه 

 الخزينة

 وتحديد حاجة ،

إلى استعمال  املؤسسة

  التدفقات.

 

الوضعية 

 املالية

 

 األداء
تغير الوضعية 

 املالية

 

جدول تدفقات  حساب النتائج امليزانية

 الخزينة

 الوثيقة
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 املبحث الثاني: ماهية الغش واألخطاء املحاسبية

راجع إلى كثرة املراحل ، وذلك املحاسبيةوالدفاتر  والسجالتيعتبر حدوت الخطأ أمرا محتمال للغاية في املستندات 

الغش  أماالبيانات املحاسبية، انطالقا من مرحلة التسوية ووصوال إلى مرحلة إعداد القوائم املالية، تمر بها  التي

 ذا املبحث.هما سنوضحه في  وهذا والنيةفيكون بسبق القصد 

 طلب األول: مفاهيم حول الغش واألخطاء املحاسبية امل

 أنواعهما، باإلضافة إلى أساليب ارتكاب الغش وأهدافه.ومختلف  والغش مفهوم الخطأسنتطرق في هذا املطلب إلى 

 الفرع األول: مفهوم األخطاء املحاسبية وأنواعها

 .أنواعها تعددت وإن أسباب لعدة وذلك املحاسبية واملستندات بالسجالت األخطاء تحدث ما غالبا

  األخطاء املحاسبية مفهوم أوال:

 وردت عدة تعاريف للخطأ ومن بينها:

( "أنه تحريفات غير مقصودة في القوائم املالية، بما 240ISAبالخطأ وفق ملا جاء في املعيار الدولي للتدقيق )يقصد 

في ذلك حذف مبلغ أو خطأ في جمع بيانات أو معالجتها أو في تقدير محاسبي غير صحيح ناتج عن السهو أو تفسير 

لقة بالقياس أو االعتراف أو التصنيف أو العرض أو مغلوط للحقائق، أو خطأ في تطبيق املبادئ املحاسبية املتع

 1اإلفصاح"

هي عبارة عن القيام بعملية أو جزء منها تخرج من القواعد أو التعليمات أو إسقاط عملية بكاملها بحسن نية أي 

عن غير قصد، إن هذه األخطاء قد تس ئ إلى مصداقية املعلومات املحاسبية انطالقا من عدم تمثيلها للحقيقة 

 2وعدم مالءمتها التخاذ القرارات املناسبة.

مما سبق يمكن التوصل إلى أن الخطأ هو عبارة عن تحريف غير مقصود يقع نتيجة جهل أو عدم بدل العناية   

املهنية االزمة أو سهو أثناء القيام بعملية إعداد البيانات املالية، وإن احتمال حدوثه موجود في أي نظام محاسبي 

 .عملية إعداد التقارير املالية مرحلة من املراحل التي تمر بهوفي أي 

 3أسباب حدوث األخطاء املحاسبية إلى مجموعة من العوامل منها: وترجع

 عند إثبات العمليات أو تسجيلها أو ترحيلها أو تبويبها. دثالتي تحو الجهل باملبادئ املحاسبية املتعارف عليها،  .أ

 من موظفي قسم املحاسبة، أو ضغط العمل، أو من قبل موظفي قليلي الخبرة. والتقصيراإلهمال والسهو  .ب

 ، والتي تساعد في حدوث مثل هذه األخطاء.واإلدارةأحكام خاطئة التي يصدرها املحاسبون  .ج

 

                                                           
، 240املعيار الدولي للتدقيق رقم  -املهنة وأخالقيات وقواعد والتأكيدإصدارات املعايير الدولية ملمارسة أعمال التدقيق -االتحاد الدولي للمحاسبين 1

 .2003املالية،  تدقيق البياناتعند املدقق املتعلقة باالحتيال مسؤولية 

، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، -طار النظري واملمارسة تطبيقيةاإل -املراجعة وتدقيق الحساباتمحمد التهامي، مسعود صديقي، طواهر  2 

 .140، ص: 2003الجزائر،

 .270ص : مرجع سابق،رزق أبو زيد الشحنة،  3 
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  أنواع األخطاءانيا: ث

 يمكن أن نميز عدة أنواع من األخطاء، يمكن تقسيمها كما يلي:

 من ناحية قصد االرتكاب:  ✓

 1لى:إ من يرتكبهاترتكب هده األخطاء حسب نية 

تقع هذه األخطاء في السجالت املحاسبية نتيجة السهو، أو الجهل أو عدم الدراية  األخطاء الغير املتعمدة: .1

 بحسن نية بدون قصد أو عمد. وترتكب، املحاسبية أو األسس الكافية ببعض املبادئ

 ترتكب هذه األخطاء بهدف التالعب أو التضليل. األخطاء املتعمدة: .2

 من الناحية املحاسبية: ✓

 2عدة أنواع كما يلي: الناحية املحاسبية إلى  األخطاء منيمكن تقسيم 

 : أخطاء الحذف والسهو .1

إثبات عملية بكاملها أو أحد طرفيها عند التسجيل بدفتر القيد األولية، أو عدم ترحيل هي األخطاء الناتجة عن عدم 

طرفي العملية أو إحداهما إلى حساباتها الخاصة بدفتر االستاد أو دفاتر األستاذ املساعدة، والسهو أو الحذف 

لحذف الجزئي، فمن الطبيعي أن ا الكامل للقيد ال يؤثر على توازن ميزان املراجعة مما يجعل اكتشافها صعبا، أما

وإن مراجعة عملية ترحيل كفيلة ، كتشافه سهال مما يترتب عليه من عدم التوازن في ميزان املراجعةإيكون 

 باكتشافه.

 األخطاء الفنية أو التوجيه املحاسبي:  .2

املتعارف عليها، أو الجهل بها أو طرق تطبيقها،  األصول املحاسبيةهي أخطاء التي تحدث نتيجة عدم فهم املبادئ و   

هتالك لألصول الثابتة، وعدم تكوين احتساب اإل  وعدمالرأسمالي،  االيرادي واملصروفمثل الخلط بين املصروف 

االحتياطات، مثل هذه األخطاء ال تؤثر على ميزان املراجعة من حيث التوازن، ولذلك يجب على مراجع الحسابات 

أرقام السنوات السابقة و  األرقام معحليل تكتشافها عن طريق الرجوع إلى املستندات و إل العناية حتى يستطيع ذب

 3غير ذلك من الطرق.

 خطاء الحسابية أو إرتكابية:األ  .3

وضرب وقسمة(، أو نقل األرقام من  وطرحجمع  )مناألخطاء تمس جوانب الخاصة بالعمليات الحسابية  وهي  

وإذ كانت أخطاء جزئية  ،وهذه األخطاء تكون عمدية أو )غير عمدية( صفحة األخرى أو ترحيل األرقام أو ترصيدها.

                                                           
 .40 :، ص2009، عمان، والتوزيع، دار كنوز املعرفة للنشر 1، طدراسة متعمقة في تدقيق الحساباتمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب،   1
 .271 -270ص:  سابق، صرزق أبو زيد الشحنة، مرجع   2

، جامعة الشهيد 2، العدد 7، مجلة الرؤية االقتصادية، املجلدفي القوائم املالية والغشاألخطاء  اكتشافمسؤولية مراجع الحسابات في محمد حولي،   3

 .342 ص: ،2017حمه لخضر، الجزائر، ديسمبر
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قد يكون الخطأ االرتكابي و  املستندية،على توازن ميزان املرجعة، ويمكن إكتشافها بتدقيق الحسابات و  فإنها تؤثر

 1من حيث التوازن. ميزان املراجعة يتأثرا ال نهكليا، أي ان الخطأ الحسابي متساويا، 

 ألخطاء املتكافئة أو املعوضة:ا .4

بها تلك األخطاء التي تتكافأ مع بعضها، أي أن األخطاء في بعضها يمحو أثر الخطأ في البعض األخر أو  ويقصد  

ؤثر على توازن املراجعة، مما يجعل إكتشافها صعب وال يستطيع املدقق إكتشافها إال إذا تيعوضه، وهكذا فإنها ال 

ذه األخطاء على عدم متانة وسالمة النظام املحاسبي تكرار ه ويدلبذل عناية تامة في التدقيق املستندي والحسابي، 

 املتبع. 

 خطاء كتابية:أ .5

ما يؤثر على توازن املراجعة ومنها ما ال يؤثر على  ومنهاهذه األخطاء نتيجة خطأ في تسجيل القيد أو الترحيل،  وتنشأ  

 التوازن، ومن أمثلة هذه األخطاء:

ال يؤثر على توازن ميزان املراجعة، أيضا قيد عملية  وهذاالترحيل إلى جانب القيد العكس ي من الحساب املعني 

 خطاء.كفيلة باكتشاف مثل هذه األ  واملراجعةال يؤثر على ميزان املراجعة،  وهذامرتين، 

 :املراجعةمن زاوية تأثيرها على توازن ميزان  ✓

 من األخطاء:  إلى نوعين تصنيف األخطاء من حيث تأثيرها على ميزان املراجعة يمكن

 األخطاء التي تؤثر على توازن ميزان املراجعة  .أ

  .رتكابية إذا كانت جزئيةأخطاء الحذف الجزئي واألخطاء اإل  األخطاء  -

 .نفسهاأخطاء تكشف عن  -

 :األخطاء التي ال تؤثر على توازن ميزان املراجعة .ب

 .أخطاء الحذف الكلي -

 .إذا كانت كلية ارتكابيهأخطاء  -

 .أخطاء متكافئة -

 وأنواعهالفرع الثاني: مفهوم الغش 

   وبأنواعمختلفة بغية تحقيق أهداف متنوعة  املحاسبية ألسباب والسجالتفي الدفتر  الغش والتالعبيتم وقوع   

 ، سنوجزها في الفرع التالي.متعددة

 :الغش مفهوم: أوال

بالرقابة املكلفين أولئك أو  ،اإلدارةاد من قبل شخص واحد أو أكثر من أفر  قصودهو فعل م" الغش يعرف  

لحصول على منفعة ليست ا الفعل باستخدام الخداع من أجل ويتعلقاألطراف الخارجية،  أو واملوظفينوالحوكمة 

 2"ينتج عنه تحريف القوائم املالية. والذي، قانونية من حقه أو غير

أو لتضليل طرف  تعمد إخفاء أو تعديل البيانات بغرض الحصول على منافع خاصة" على أ نه كما يمكن تعريفه  

األعمال الخاصة  ، أو الحصول على أصول وممتلكات املنشأة الستخدامها فيالتزاماتهآخر أو تحميله بما يزيد عن 

                                                           
 .43:ص  ،مرجع سابقمحمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب،   1

 .342محمد حولي، مرجع سابق، ص:   2
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، ويرتكب الغش بسابق إصرار أي أو التحريف املتعمد للمعلومات املالية من قبل موظفي الشركة أو طرف ثالث

 1" .وجود نية الغش

الغش مرادفة للخطأ  ارتكاب أخطاء عن عمد وسبق اصرار، ويعني ذلك أن على أنه "كما يمكن تعريفه وأيضا 

خفاء معالم معينة، لتحقيق منفعة إ العمد، ويحدث الغش عن طريق التالعب في البيانات املحاسبية، بهدف

لتالعب في االختالس واإلبتراز والرشوة واواع التالعبات في ن، وتتمثل أشخصية على حساب الوحدة االقتصادية

 2". االفصاح والتعارض في املصالح وإساءة استخدام السلطة تعمليا

أو أكثر والهدف من ورائه  عرف الغش على أنه التحريف املادي ويكون متعمد قد يقدم على ارتكابه شخص واحد

 3هو تضليل طرف أخر.

هو تالعب واحتيال من خالل إخفاء البيانات، وتزوير عن طريق تعديل  يمكن استخالص أن الغشمن خال ما سبق 

فعل يرتكب عن سابق إصرار لتحقيق أغراض شخصية وذاتية على حساب  وهواملنشأة، البيانات واختالس أصول 

غير األطراف األخرى بإخفاء الوضعية املالية الحقيقية للمؤسسة وبالتالي إعطاء صورة كاذبة و  الغير، كذلك تضليل

 .خارجيةرتكاب الغش من قبل اإلدارة أو العاملين في املنشأة أو أطراف اويمكن  للمؤسسة. حقيقية عن املركز املالي

 4رتكاب والتنبؤ بالغش في أن األفراد الذين يستوفون الشروط الثالث األتية: اعملية  وإن

هذه  وتتمثل. في القوائم املالية والتالعبالرتكاب الغش  والعامليناإلدارة : وتعني استعداد والضغوطالدوافع  .أ

املالي للشركة، ضغوط املساهمين على اإلدارة لزيادة األرباح وربط حوافز اإلدارة  الدوافع في: عدم االستقرار

 على املوظفين في املستويات األدنى لتحقيق أهداف مالية صعبة املنال. اإلدارة العلياباألرباح، ضغوط 

ول من خالل أص واختالسلتحريف القوائم املالية  والعاملينالطرق التي تيهئ الفرصة لإلدارة  وهيالفرص:  .ب

 قبة اإلدارة ملوظفي الشركة.امر فعالية  وعدمبة الداخلية، اضعف أنظمة الرق

أو املوظفين بالتالي قيامهم  األخالقية لإلدارة من القيم مجموعةتغير قد يؤدي موقف إلى : التبريرات/املواقف .ت

وتتمثل التبريرات  .برر لهم أفعال غير شرعيةة تط كافيو بيئة تفرض ضغبارتكاب أعمال غير شريفة، أو أنهم في 

دم ع متابعة أو تقليل املخاطر املتعلقة باختالس األصول،عدم أخد بعين االعتبار أهمية الحاجة إلى  في: كمثال

التسامح ، مع املوظفين معامالتها طرق  أواملنشأة  عن عدم الرضايدل على سلوك ، االهتمام بالرقابة الداخلية

 5. بشأن السرقات الصغيرة

 أنواع الغش:ثانيا: 

 6:هما إلى نوعان( IFACحسب االتحاد الدولي للمحاسبين ) الغشف يمكن تصني

                                                           
 .74، ص: 2009جامعة العلوم والتكنولوجيا، صنعاء، (، 1املراجعة وتدقيق الحسابات )الدين محمد متولي،  عصام 1
 .93ص: ،2010، والتوزيعمكتب املجتمع العربي للنشر ، عمان، 1، ط(1تدقيق الحسابات )سامي محمد الوقاد، لؤي محمد وديان،  2
 .77هادي التميمي، مرجع سابق، ص:  3
 .312، ص: 2007، الدار الجامعية، اإلسكندرية، دراسات متقدمة في مراجعة الحساباتأحمد محمد نور وآخرون،  4

5 Alvin A Arens, Randal J Elder, Mark S Beasley, Auditing and Assurance services: An Integrated Approach, Ed 14, Pearson Prentice 

Hall, 2012, P: 339. 
 .266رزق أبوزيد الشحنة، مرجع سابق، ص:  6
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مبالغ أو حذف افصاحات تشمل تحريفات مقصودة أو حذف  مغشوش:تقرير مالي  عنالناتجة التحريفات  •

في البيانات املالية من أجل خداع مستخدمي هذه البيانات، التزوير أو إجراء تغيير السجالت املحاسبية، 

 املحاسبية. للمبادئ التمثيل الخاطئ للبيانات املالية، أو سوء استعمال متعمد

سرقة أصول الشركة )كما في حالة إختالس  وتشمل :التحريفات الناتجة عن سوء التخصيص لألصول  •

تحصيالت الذمم املدينة(، أو سرقة أصول فعلية )كما في حالة سرقة املخزون السلعي لالستعمال الشخص ي 

  أو البيع(، سداد دفعات لبائعين وهمين.  

  1أن يرتكب الغش عن طريق ما يلي: ويمكن

بالغش تصرفات عمدية بغية التالعب في الدفاتر والسجالت م ئيستعمل القافاتر والسجالت: دالتالعب في ال .أ

 من أمثلة هذا النوع:اختالس أو بقصد إساءة استعمال أحد املوجودات، عجز أو  من أجل تغطية غش معين

كشف  إثبات مدفوعات وهمية واختالس قيمتها واستعمالها في تغطية اختالس سابق كإضافة اسماء وهمية إلى -

 تزوير إيصاالت دفع وهمية؛أجور العمال أو 

 ء؛عدم إثبات نقدية أو الشيكات املستلمة من العمال -

 ؛مبيعات نقدية واختالس قيمتها إثباتعدم  -

 لتغطية اختالسات سابقة على استعمالهاأو  واختالسهاسجالت املستودعات  بضائع واردة فيعدم إثبات  -

 مستوى املستودعات.

نتيجة أعمال  بقصد التأثير على مدى داللة القوائم املالية على: بالدفاتر والسجالتالتالعب في الحسابات  .ب

 :2 التاليةويمكن أن يأخذ هذا التالعب أحد األشكال  .املشروع ومركزه املالي

أو يؤجل قيد بعض  م أرباح املشروع كأن يثبت مبيعات وهمية، أو يغالي في تقدير بضاعة آخر املدة،يتضخ -

ال تظهر املصروفات على حقيقتها وغير  املشتريات للفترة الالحقة، أو ال تؤخذ مخصصات كافية لالستهالك أو

 .ذلك

يتم ذلك بعكس الطرق التي تم ذكرها أعاله واملستعملة في تضخيم أرباح املشروع، تقليل أو تخفيض األرباح  -

احتياطيات سرية قد يساء استخدامها مستقبال  بقصد املضاربة في األسهم في السوق املالية أو بقصد تكوين

 .لتحقيق أهداف خاصة باإلدارة

واملطلوبات، كل ذلك بهدف  ي قيم املوجوداتإظهار املركز املالي للمشروع على غير حقيقته وذلك بالتالعب ف -

 .املضاربة في السوق املالي، أو للحصول على قرض، أو ثمن مرتفع للشركة في حالة البيع

 أهداف الغش: ثالثا: 

أهداف  بعض صيرتكب الغش لتحقيق غايات كثيرة، ومن خالل التعاريف السابقة وبالتمعن فيها يمكن استخال 

 :يلي الغش كما

                                                           
 .146ص:  مرجع سابق، مسعود صديقي، التهامي،محمد طواهر  1
 43، ص: 2007دار وائل للنشر، عمان، األردن،  ،-والعلميةالناحية النظرية  -علم تدقيق الحساباتخالد أمين عبد هللا،  2
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 ؛إظهار وضع الشركة بشكل أفضل مما هو عليه وتشجيع املستثمرين على شراء أسهمها -

 الرغبة في إختالس بعض أصول املشروع؛ -

 ؛محاولة تغطية إختالس أو عجز في النقدية -

 ؛الحصول على قروض إضافية أو تحسين شروط عمليات التمويل القائمة وظروفها -

 ؛تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح -

 ؛الحصول على مكافآت وحوافز إضافية بناء على األداء املالي للشركة -

 ؛قيام املنشأة بدفع مبالغ لبضاعة أو خدمات لم يتم استالمها -

 خدمات؛الدفع أو خسارة خدمة من  وتجنبتحاش ي  -

 .منهاإظهار أرباح أقل بهدف تخفيض ضريبة الدخل أو التهرب  -

 1تحقيق األهداف التالية:األساليب بقصد قد تلجأ بعض املؤسسات إلى مثل هذه كما 

 بالنسبة لتضخيم األرباح: ❖

 االحتفاظ من قبل املسيرين بثقة أصحاب املؤسسة وإيهامهم بالتسيير الجيد؛ -

 زيادة نصيب املسيرين من املكافأة نتيجة األرباح املحققة؛ -

 لية؛محاولة رفع أسهم املؤسسة في السوق املا -

 محاولة تحفيز املستثمرين الجدد لالكتتاب في أسهم املؤسسة. -

 بالنسبة لتخفيض األرباح: ❖

 محاولة التهرب الضريبي؛ -

 محاولة الحصول على إعانات من طرف الدولة أو طلب قرض الحماية على منتجاتها؛ -

 السماح بتكوين احتياطات سرية؛ -

 تحقيق أغراض شخصية.تخفيض أسهم املؤسسة في البورصة للسماح من  -

 ارتكابها ومجاالتاملطلب الثاني: مؤشرات وجود الغش والخطأ 

 بمواطن دراية وإملاملم يصاحب ذلك وأنواع األخطاء والغش غير كافية ما  وبأسباببمفهوم  واإلملامن الدراية إ

مله، وهذا ما سيتم التطرق إليه حد كبير للقيام بع املدقق إلى تساعد التيالغش وجود  األخطاء ومؤشراتومجاالت 

 في هذا املطلب.

 

 

                                                           
عكنون،  ، ديوان املطبوعات الجامعية، بن2ط، -اإلطار النظري واملمارسة تطبيقية-الحسابات وتدقيقاملراجعة مسعود صديقي،  التهامي،محمد طواهر  1

 .147 -146، ص ص: 2005الجزائر، 
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 القوائم املالية ى : مؤشرات وجود الغش والخطأ على مستو الفرع األول 

إلى إخفاء الخطأ أو الغش، وذلك ليخفي جهله وعدم كفاءته بارتكاب خطأ  انايلجأ املحاسب أو ماسك الدفاتر أحي   

يتغير قيم بعض الحسابات حتى با في حالة املحاسب الذي يتالعب في ميزان املراجعة معمدي، ولكن بحسن نية، ك

م ال يظهر عجزه أمام إدارة الشركة، كما قد يحاول البعض إخفاء اختالس معين حتى ال ينكشف أمره فيقو 

بالتالعب في الحسابات، ليضيف إلى جريمة االختالس جريمة أخرى وقد يحدث نتيجة محاوالت املحاسبين أو 

اإلدارة في الشركة إلخفاء حاالت الخطأ أو الغش بعض املؤشرات التي توحي بوجود مثل  هذه الحاالت التي يجب أن 

 1كر بعض هده املؤشرات:ذملية التدقيق نيأخذها املدقق بعين االعتبار عند تخطيطه لعمله، و تنفيذه لع

 :يلي : بما في ذلك مافي السجالت املحاسبية .أ

مناسب فيما يتعلق باملبلغ  معامالت غير مسجلة بأسلوب كامل أو في الوقت املناسب، أو مسجلة في وقت غير ▪

 .أو الفترة املحاسبية أو سياسة الشركة

  .أرصدة أو معامالت غير مدعمة أو غير مصرح بها ▪

  .تعديالت في آخر لحظة تؤثر بشكل جوهري على النتائج املالية ▪

واجباتهم املخولة  ألداء أدلة على إمكانية وصول املوظفين لألنظمة والسجالت بما ال يتفق مع ما هو ضروري  ▪

 .لهم

 :وتشملاألدلة املتعارضة أو الناقصة:  .ب

 مستندات ناقصة. ▪

 مستندات تبدو أنها تم إجراء تغيير فيها.  ▪

  .بنود أو مطابقات هامة غير مفسرة ▪

إلى املنشأة مع بيان  شيكات ملغاة ناقصة أو غير موجودة، في الحاالت التي يتم فيها إعادة الشيكات امللغاة ▪

 .مصرفي

 مخزون أو أصول مالية ناقصة ذات أهمية كبيرة. ▪

 بما في ذلك ما يلي:عالقات إشكالية أو غير عادية بين املدقق واإلدارة:  .ج

  .منع الوصول إلى السجالت أو موظفين معينين أو العمالء الذين يمكن طلب األدلة منهم ▪

 .ضغوط على الوقت غير مناسبة تفرضها اإلدارة لحل مسائل معقدة أو موضع خالف ▪

  .تقديم املعلومات املطلوبةتأخيرات غير عادية من قبل الشركة في  ▪

 عدم الرغبة في تعديل اإلفصاح في البيانات املالية لجعلها أكثر اكتماال وقابلية للفهم. ▪

  .عدم الرغبة في تناول نواحي الضعف املحددة في الرقابة الداخلية في الوقت املناسب ▪

 تشمل ما يلي:البنود األخرى:  .د

  .تماع بصورة شخصية مع املكلفين بالرقابةعدم رغبة اإلدارة في السماح للمدقق باالج ▪

                                                           
مصداقية  الجوهرية للحد من تأثير مخاطرها علىمسؤولية املراجع الخارجي اتجاه اكتشاف وتقييم الغش واألخطاء عراب سارة، زيدان محمد،   1 

 .488 -487ص ص: ، 2018، مجلة الدراسات املالية واملحاسبية اإلدارية، العدد التاسع، جامعة شلف، جوان القوائم املالية
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 تغيرات متكررة في التقديرات املحاسبية ال تبدو أنها ناجمة عن تغيرات في الظروف. ▪

 .تسامح النتهاكات قواعد أخالقيات املهنة للمنشأة  ▪

، وطلب وبناء على هذه املؤشرات، فإن املدقق يقوم خالل تنفيذه لعملية التدقيق بفحص املستندات والحسابات

الخطأ واالختالس والتالعب وما  الكشوف من البنوك، وغير ذلك من اإلجراءات التي من شأنها كشف حاالت

 يصاحبها من محاوالت من قبل املحاسبين، أو إدارة املشروع للتغطية او إخفائها.

 ثاني: مواطن األخطاء والغش ومجاالت ارتكابهاالفرع ال

 1الغش في أي مرحلة من مراحل الدورة املحاسبية والتي تتمثل في:قد يقع أو يرتكب الخطأ أو 

  مرحلة القيد األول: .1

يرتكب الخطأ أو الغش في هذه املرحلة أثناء تحليل العمليات املحاسبية إلى طرفيها املدين والدائن، ويتم الخطأ أو 

سمالية على أنها إيراديه أو العكس، أو حذف عمليات كان يجب رأالغش إما في التوجيه املحاسبي أي تقييد عمليات 

تخص هذه الفترة وقد يكون الخطأ سهوا عن غير عمد بحسن قيدها وتخص الفترة املحاسبية، أو قيد عمليات ال 

 نية، أوقد يكون عن عمد غش وتالعب بسوء نية. 

  مرحلة الترحيل والتجميع: .2

ترتكب األخطاء في هذه املرحلة، في تجميع دفاتر اليومية، ونقل األرقام من صفحة ألخرى، أو في عملية الترحيل 

أو في استخراج األرصدة من مراكز الحسابات أو عند إعداد قوائم الجرد،  من اليومية لألستاذ املساعد أو العام

وفي ميزان تدقيق الحسابات النهائية، وتكون األخطاء في هذه املرحلة إما ارتكبت بحسن نية أو بقصد الغش 

 . أي بسوء نية، وهذا يتوقف على طبيعة ونوع الخطأ املرتكبوالتالعب 

 2القوائم املالية:  إلعدادمرحلة التحضير  .3

 :اآلتي فيارتكابها تتمثل ، هناك احتماالت كثيرة ومتنوعة لحدوث الخطأ أو أي مرحلة اجراء التسويات الجردية

 .جرد وتقييم بضاعة آخر املدة فيخطأ  -

 .جرد وتقييم النقدية بالخزينة وترجمة العمالت األجنبية يخطأ ف -

 .رة التسوية لحساب النقدية بالبنككإعداد مذ يخطأ ف -

 .جرد وتقييم االستثمارات املاليةي خطأ ف -

 .جرد وتقييم األصول الثابتة ومجمعات اإلهالك املرتبطة بها فيخطأ  -

 .جرد وتقييم الدائنين وأوراق الدفعي خطأ ف -

  د القوائم املالية:مرحلة إعدا .4

تتنوع األخطاء في هذه املرحلة، فقد يتم إظهار قيم بعض األصول بأكبر من قيمتها الحقيقة أو إظهار بعض بنود 

اإليرادات غير محققة أو إخفاء الرقم الحقيقي لبند الدائنين وإظهاره بأقل من قيمته، وعند التفرقة بين اإليرادات 

لتمييز بين أنواع األصول الثابتة واملتداولة كإدراج أصول ثابتة العادية وغير العادية في حسابات النتيجة، أو عند ا

                                                           
 .99 -98ص ص:  سامي محمد الوقاد، لؤي محمد وديان، مرجع سابق، 1 

 .25-24، ص ص: 2008، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر، أساسيات املراجعة ومعاييرهاأحمد عبد املولى الصباغ وآخرون،   2
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ضمن األصول املتداولة، بهدف التضليل إلظهار نسبة سيولة غير عادية، وعدم التفصيل الالزم لاللتزامات 

 .العرضية والتي تظهر في امليزانية العمومية كبند مستقل في شكل حسابات نظامية

 تصحيح األخطاء وطرق إخفاء الغش املطلب الثالث: 

طريقة  فورا، وتختلفيتم اكتشافها في اي مرحلة من املراحل املحاسبية يجب ان يتم تصحيحها إن األخطاء التي 

الخطأ، لكن قبل التطرق إلى طرق تصحيح األخطاء باختالف املرحلة او املكان التي وجد فيها  الخطأتصحيح 

 بصفة مؤقتة أو دائمة.سنتناول كيفية إخفاء الغش والخطأ سواء 

 1إخفاء األخطاء والغشالفرع األول:  

وهو محاولة املحاسب أو ماسك الدفاتر بتغطية الخطأ والغش عن عمد وعن سوء نية أو بالتالعب في الحسابات 

فقد يحاول املحاسب عدم إظهار عجزه أمام  .إلخفاء االختالس، وإجراء التغطية عنصر أساس ي في عملية اإلخفاء

 بتغير قيم بعض الحسابات عن عمد وبحسن نية، وقد يحاول اإلد
ً
ارة بمحاولته موازنة ميزان املراجعة صوريا

 التالعب بالحسابات وتزويرها إلخفاء االختالس ويتم ذلك بنوعين من التغطية: 

 .: وتتطلب منه إعادة التالعب وتكراره كلما تطلب األمر ذلكتغطية مؤقتة . 1

 .قتضاها ال حاجة إلى إعادة أو تكرار التالعب في أي وقت ما لم يتطلب تغطية عملية جديدة: وبمتغطية ثابتة . 2

 إلى
ً
 :وقد ال يهتم املوظف املعني بتغطية عملية التالعب أي بإخفاء الغش استنادا

 .العملية لن تقع ضمن نطاق العينة االختبارية لعملية التدقيق -أ

 .التغطيةاقتناعه بعدم ضرورة تدبير  -ب

 .تغطيةعجزه عن تدبير وسيلة   -ت

 لحسابه ولم يودعه بالبنك وقام باختالسه فقد يحاول 
ً
أما إذا قام املوظف بتحصيل مبلغ من أحد العمالء سدادا

 تغطية العملية بإحدى الطرق التالية: 

 :رف عليهاتغطية مؤقتة في مذكرة تسوية البنك التي يقوم بإعدادها واملش .1

 .تخفيض مبلغ الشيكات التي لم تصرف من البنك بعد -أ

 .بالدفاترتخفيض رصيد البنك  -ب

 .الكشفزيادة رصيد البنك في   -ت

 .زيادة مبلغ اإليداعات التي لم تظهر بكشف البنك بعد  -ث

 :تغطية دائمة حسب الدفتر الذي يمسكه ويسجل في .2

دية بتعمد الخطأ في الجمع أو الترصيد مع إجراء تغيير : تخفيض رصيد النقدفتر األستاذ العام املشرف عليه -أ

 .مكافئ في رصيد حساب آخر باألستاذ العام للحفاظ على التوازن 

تخفيض خانة املقبوضات النقدية مع إجراء تغيير مكافئ في مجموع خانة أخرى  دفتر النقدية املشرف عليه: -ب 

 .بالدفتر للحفاظ على توازنه

                                                           
، والتمويل، رسالة ماجستير في املحاسبة في القوائم املالية والخطأالغش  اكتشافاملسؤولية املهنية ملدققي الحسابات في شرين مصطفى الحلو،  1

 .24-23 ص ص:، 2012، غزة، الجامعة اإلسالمية
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قتة أو ثابتة فإنه يمكن اكتشافها، إذ أن التدقيق املستندي أو الحسابي وطلب الكشوف والتغطية مهما كانت مؤ 

 .مباشرة من البنك من شأنها كشف التغطية الثابتة

 الفرع الثاني: تصحيح األخطاء

يستلزم تصحيحا، ألنه  عند اكتشاف املدقق خطأ بالدفاتر والسجالت، عليه أوال أن يقرر ما إذا كان ذلك الخطأ

تستدعي طبيعة الخطأ أو أهميته النسبية  ليس من الضروري تصحيح جميع األخطاء التي يكتشفها املدقق. فقد ال

له تأثيرا  أهمية نسبية، أي أن وأما إذا كان الخطأ ذ .وخبرته املهنية ضرورة تصحيحه. وهذا أمر عائد لتقدير املدقق

ثر أما إذا كان هذا الخطأ غير مؤ  .للمبادئ املحاسبية الالزم وفقامن إجراء التصحيح  على املركز املالي، فال بد عندها

 1إلى مجموعتين:  حيث األهمية النسبية للخطأوتقسم األخطاء من على القوائم فق ال يهتم املدقق بتصحيحه. 

 تؤثر على أرصدة حسابات األستاذ العام األولى: أخطاءاملجموعة 

، لطبيعة القيد وسبب إجرائه بإجراء قيد باليومية مصحوب بالشرح الكافياملجموعة  أخطاء هذهويجب تصحيح 

 
ً
وتنقسم قيود التصحيح  .بالدفاتر والسجالت كما يجب أن يؤدي القيد الجديد إلى تصحيح الخطأ املوجود فعال

 2التي ينصح املدقق بإجرائها إلى مجموعتين هما:

ولذلك يجب إجرائها  وهي تلك التي تؤثر على مبلغ أرباح أو خسائر املدة الحالية واملستقبلية قيود التسوية: .1

رأسمالي حيث يستدعى ذلك بالضرورة إجراء قيد  لتسوية ذلك األثر ومثالها الخلط بين مصروف إيرادي وآخر

والسنوات  للسنة املعنيةعادلة عن نتائج األعمال واملركز املالي للمشروع  أو قيود تصحيحية إلعطاء صورة

 
ً
 .املقبلة أيضا

ولكنها غير  وهذه يجب إجراؤها بهدف إعداد قوائم مالية سليمة للفترة املعينة فقط، قيود إعادة التبويب: .2

إيراديين كتحميل مصروفات االنتقال  ضرورية بالنسبة لقوائم السنوات التالية، ومثالها الخلط بين مصروفين

 على حساب مصروفات اإلعال 
ً
 .ن مثال

واملدقق يجمع األخطاء التي اكتشفها في سجل مالحظاته ثم يتقدم بكشف األخطاء واقتراح القيود الالزمة للتصحيح 

 وشرح واف لكل قيد تصحيح.

الذي قام أصال بتقييد العملية،  والنقطة املهمة الثانية في هذا املجال هو أن املدقق في مركز مختلف عن املوظف

العملية وطريقة تقييدها وإذا كان التحليل  بتحليل العملية وتقييد القيد، أما املدقق فإنه يدقق تحليلفاألخير قام 

والدائنة وعلى املوظف املسؤول عن الخطأ أن يصحح  والتقييد خطأ فإنه يقترح قيد التصحيح بأطرافه املدينة

 .وإنما يشير على املوظف بإجراء التصحيحال يقوم هو بتصحيح الخطأ  الخطأ الذي اكتشفه املدقق أي أن املدقق

 أثر أرصدة ايكون له وال أخطاء ال تؤثر  املجموعة الثانية:

في  والغشأوجه التالعب  الكتشافيكون يقظا  وأنيجب على املدقق في هذه الحالة بذل العناية املهنية املعقولة 

االزمة  والفحوصات االختباراتيقوم بإجراء  وأنعليه تحري الدقة الكاملة أثناء عملية التدقيق  ويتعينالحسابات، 

 التي تساعده في اكتشاف مثل هذه األخطاء.

                                                           
 .822-812رزق أبو زيد الشحنة، مرجع سابق، ص ص:  1
 .47:مرجع سابق، ص ،-والعلميةالناحية النظرية  -علم تدقيق الحساباتخالد أمين عبد هللا،  2
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 1ملعالجة وتصحيح األخطاء من الناحية التطبيقية هناك طريقتين: 

، ثم بعد ذلك يتم للقيد الخطأ: تقوم هذه الطريقة على إلغاء أي قيد خطأ بإثبات قيد عكس ي له الطريقة املطولة

 . وفق األصول الفنية القيد الصحيح إجراء

عملية التصويب بإلغاء الجزء الخطأ فقط بالقيد وتصويبه في خطوة تقتصر هذه الطريقة  الطريقة املختصرة:

  واحدة. 

 مساهمة محافظ الحسابات في الكشف عن الغش  الثالث:املبحث 

 تعتبر مسؤولية محافظ الحسابات اتجاه الغش والتقرير عنه من القضايا الهامة، ويرجع ذلك إلى إعطاء محافظ

هذا على توضيح البعد املنهي  سنعمل فيلدى  الحسابات تأكيد معقول على شفافية ومصداقية القوائم املالية،

 تقييمه ملخاطر الغش. وإجراءاتابات في الكشف عن الغش ملسؤولية محافظ الحس

 مخاطر الغش  األول: تقييماملطلب 

لية قانونية ؤو تعتبر عملية تقييم مخاطر غش اإلدارة عملية معقدة، خاصة عندما يواجه محافظ الحسابات مس

دورا مهما في تحقيق كفاءة ، كما يلعب التقييم الدقيق ملخاطر غش اإلدارة تدقيقجسيمة عن فشل عملية ال

، وبالتالي تجنب التعرض للمسؤولية القانونية راجعةمما يعمل على تجنب فشل عملية امل تدقيقوفعالية عملية ال

 .املترتبة على ذلك الفشل

لفهم  الحسابات االحتفاظ بمستوى معين من الشك املنهي حافظيستوجب على م لتقييم أخطار الغش أوال:

 .وتحديد والتعامل مع خطر الغش

 الشك املنهي: .1

موقف يتضمن عقال  وهومن مسؤولية املدقق الحفاظ على اتجاه الشك املنهي باستمرار خالل أداءه للمهنة، 

التدقيق  وأدلةتمرا إذ كانت املعلومات نافذا ألدلة التدقيق، كما يتطلب الشك املنهي تساؤال مس وتقييمامتسائال 

يكون حذرا من التهاون عن األخطاء  وأنالتي تم الحصول عليها توحي بأن قد وجد أخطاء جوهرية بسبب الغش، 

 2استخدام الفرضيات الخاطئة. وعنالجوهرية 

 :جمع املعلومات االزمة .2

 :3في الحكم على مخاطر الغش فيمكن تلخيصها فيما يلياملدقق أما عن مصادر املعلومات التي تساعد 

فيما يتعلق بمعرفتهم عن الشركة  لتدقيقمعلومات يتم الحصول عليها من خالل التواصل بين أعضاء فريق ا -

 .الجوهري ظروف الصناعة التي تعمل فيها الشركة، والحاالت محل الشبهات في التحريف  وعن

 االستفسار من اإلدارة حول وجهات النظر املختلفة حول احتماالت الغش والتالعب ومدى توفير األدوات -

 .املحددةالرقابية الالزمة للحد من مخاطر الغش 

                                                           
 .29أحمد عبد املولى الصباغ وآخرون، مرجع سابق، ص:  1
 .277رزق أبو زيد الشحنة، مرجع سابق، ص:   2
 .313أحمد محمد نور وآخرون، مرجع سابق، ص:   3
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 خالل مرحلة التخطيط لتحديد ما إذا كان هناك عالقات أو تدقيقإجراءات الفحص التحليلي التي يجريها ال -

 .للشكوكنسب مالية غير عادية أو مثيرة 

 معه، مع العميل أو التجديد همةأي معلومات أخرى مثل تلك التي أعتمد عليها في اتخاذ املراجع لقرار قبوله امل -

 ة.ومعلومات الفحص املحدود للقوائم املالي

ومن أهم اإلجراءات الالزمة لالستجابة لألخطار  أي تلبية املدقق ملواجهة املخاطر، االستجابة ملخاطر الغش: ثانيا

 :ما يلي

 تقييم مستوى مخاطر الغش .1

د يام بتحدير املنهي وممارسة الشك املنهي، القيالحكم والتقد باإلضافة إلى ممارسة املدققة من يتتطلب هذه العمل

 :1م اآلتيييوتق

 .ة مضللة أو اختالس لألصول ير مالياملخاطر املمكن وجودها، والتي قد تكون تقار نوع  -

ة محتملة للقوائم يفات جوهر يؤدي إلى تحر يمكن أن ية هذه املخاطر وحجمها، وما إذا كانت ذات حجم يأهم -

 .ةياملال

 .ةية في القوائم املاليفات جوهر ية املخاطر، بمعنى درجة تواتر أو حدوث تحر يإمكان -

د أو ية ككل، أو أنها تتعلق بتأكيذلك إلى مدى انتشار هذه املخاطر في القوائم املال املخاطر. ويشيرمدى انتشار  -

 .اتينة من العملين أو فئة معيحساب مع

  2التناقش مع اإلدارة .2

 لنظام رقابةيقوم املدقق بالتناقش مع اإلدارة والحصول على وجهة نظرها تجاه الغش املحتمل، ووجود تصميم   

 حيث من املمكن أن يكون متوفر لإلدارة الغش.داخلية من أجل منع واكتشاف التحريفات الجوهرية بسبب 

 لذلك يجب على املدققين دراسة ما إذا كان هناك برامج للحد من الجوهرية.تصميمات للرقابة ملنع هذه األخطاء 

الجوهرية املتعلقة بالغش أو ما إذا كان عجز  الغش، وضوابط الرقابة لتخفف من تحديد أخطار التحريفات

 :يليألخطار الغش تتضمن ما  واالستجابة الغش.من أخطار  الرقابة تزيد

 تغير إجمالي ألداء التدقيق؛ -

 إجراءات تدقيق لدراسة مخاطر الغش؛ وإنجازتصميم  -

 .إجراءات لدراسة تجاوز اإلدارة ملخاطر الغش وإنجازتصميم  -

 املطلب الثاني: مسؤولية محافظ الحسابات في اكتشاف الغش 

عند إكتشافه الغش وعند  مدى مسؤولية محافظ الحسابات في اكتشاف الغش سوف نتطرق في هذا املطلب

 اكتشافه بعد صدور تقريره.

 

                                                           
   .494عراب سارة، زيدان محمد، مرجع سابق، ص:  1

  .350 -Alvin A Arens, Randal J Elder, Mark S Beasley, Op Cit., P:349 2  
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 حدود مسؤولية محافظ الحسابات في اكتشاف الغش  ❖

اكتشاف الخطأ و الغش في القوائم املالية عادة العديد من التساؤالت لدى الكثير من التساؤالت لدى العديد  ير ثي

التي عليها إقامة  الخطأ و الغش هل هو محافظ الحسابات أم إدارة الشركةمن األطراف، من املسؤول عن اكتشاف 

االرتباطات  تلك األخطاء و الغش و يم للرقابة داخلية ووضع أنظمة و اإلجراءات الالزمة ملنع و اكتشافنظام سل

بأن مسؤولية منع و اكتشاف الغش تقع على كل  240، و في هذا الصدد نص معيار التدقيق الدولي الغير القانونية

في  ظل من جانب املكلفين بالحوكمة بشكل قوي على من اإلدارة و املكلفين بالحوكمة، و من املهم أن تشدد اإلدارة 

  1منع الغش لتقليل فرصة وقوعه وردعه. 

 2وعليه محافظ الحسابات غير مسؤول عن منع الغش والخطأ، كما أوضح املعيار ما يلي:

ع مسؤولية محافظ الحسابات في تحديد ما إذا كانت القوائم املالية خالية من أي تحريفات جوهرية تق .أ

العميل لتصحيحها،  وتوجيه واقتراحاتحالة وجود تحريفات مادية يجب عليه تقديم توصيات  وفية(، )مادي

عند  والخطأبالتالي تنحصر مسؤولية محافظ الحسابات قي اكتشاف التحريفات املادية الناتجة عن الغش 

 زمة لتحديد االنحرافات. وإهماله وعدم بذل العناية املهنية الال أداء عملية التدقيق 

 :3يكون مطلوبا من محافظ الحسابات أن

القصوى في تخطيط وتنفيذ املراجعة وتقييم النتائج املتحصل عليها من اتباع اإلجراءات يبذل العناية املهنية  -

شامل يتضمن إجراءات إضافية إذ توقع وجود تحريفات في دفاتر،  التدقيقباإلضافة إلى وضع برنامج  .املالئمة

 وذلك ملساعدته في الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات املالية بمجملها خالية من األخطاء.

 امتالك درجة مالئمة من الشك املنهي وافتراض عدم األمانة أو األمانة املشكوك فيها لإلدارة. -

 .ية بدقة وليتأكد قدر استطاعته من عدم وجود األخطاء أو التالعبيمارس ويصيغ احكامه املهن -

يجب أن يركز عند تخطيط وتنفيذ إجراءات التدقيق على مجموعة من االعتبارات من شأنها أن ترفع من قدرته  -

 على اكتشاف األخطاء والتالعب، ومن أهم هذه االعتبارات: 

ل أن يكون لهم خبرة في مراجعة القوائم املالية للعمالء االعتماد على مساعدين مؤهلين ومدربين جيدا ويفض ▪

 .الذين يعملون في الصناعة التي ينتمي لها العميل الحالي

 .عملهتوسيع نطاق تقييمه الولي لبيئة  ▪

نطاق االختبارات الخاصة بالنواحي اإلدارية مثل كفاءة العاملين بإدارة املراجعة الداخلية وتشكيل ى مد ▪

 .اإلدارةمجلس 

على تقارير التدقيق لعدد من السنوات السابقة لهذه الشركة ودراسة رأي محافظ الحسابات  االطالع ▪

 السابقين لها.

                                                           
 .344 -343محمد حولي، مرجع سابق، ص ص:  1
 .277رزق أبوزيد الشحنة، مرجع سابق، ص:   2

3  https://www.almohasb1.com/2009/10/fraud-and-auditor.html.2019/04/30 : تم االطالع بتاريخ   
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عند اكتشافه الي تحريف مادي ناتج عن غش واشتباه بوجود غش أو أي شأة نعلى محافظ الحسابات إبالغ امل .ب

 االزمة حيال التحريف. تدقيقإجراءات المدى خطأ أو أي تصرف أي قانوني وأن يناقش معهم طبيعة وتوقيت 

املعروفة والتي  التدقيقيمكن ان نغفل مدى صعوبة اكتشاف التالعب في بعض األحيان بواسطة إجراءات  وال  

 .األخطاء اكتشافد على تساع

وبالرغم من أن اإلدارة في املؤسسة هي املسؤولية الرئيسة عن صحة وكفاية مضمون وشكل التقارير املالية وما    

تتضمنه من بيانات ومعلومات، إال أن ذلك ال يعني إعفاء محافظ الحسابات من مسؤوليته، إذ تقع عليه مسؤولية 

عناصر تدقيق حسابات بصفة عامة، وتدعيم هذه املسؤولية ما يجب أن مهنية ذات طبيعة خاصة كعنصر من 

  .يتمتع به محافظ الحسابات من مبادئ أخالقية، لذلك عليه إبراز هذه املسؤولية عند تصميم برنامج التدقيق

 وتتركز مسؤولية املهنية في النواحي التالية: 

األخطاء الواجبة على محافظ الحسابات اكتشافها والتي تدخل في من  املسؤولية املهنية في اكتشاف األخطاء: -أ

  1:ما يلي نطاق املسؤولية املهنية

أخطاء دفترية أو حسابية، وهي التي ترتكب عند تسجيل العمليات املالية في السجالت والدفاتر مثل الخطأ في  .1

 .كتابة أرقام هذه العمليات او في التوجيه املحاسبي لها

فنية، وهي التي تتعلق بعدم االلتزام بتطبيق القواعد املحاسبية املتعارف عليها بطريقة سليمة أو عدم أخطاء  .2

تفهم بعض العمليات املالية عند تسجيلها دفتريا أو الجهل بهذه القواعد أو التفسير الخاطئ لطبيعة هذه 

 .العمليات

لالزمة لتنفيذ عمليات معينة أو إنهاء اجراءات أخطاء إجرائية، وهي التي تتعلق بعدم االلتزام بالخطوات ا  .3

خاصة أو عدم توافر أدلة اإلثبات املستندية لبعض هذه العمليات أو اإلجراءات أو ارتكاب بعض املخالفات 

 .الخاصة ببعض عمليات الصرف أو التحصيل املالي مثال املالية عن طريق عدم االلتزام باإلجراءات

 2تمثل هذه املخالفات في نوعين من املخالفات هي:ف املخالفات النظامية: املسؤولية املهنية في اكتشا  -ب

 :هي املخالفات ذات الطبيعة املالية أو الحسابية ومن أمثلتها ما يلي :املخالفات املالية والحسابية •

 .مخالفة إجراءات صرف بعض املبالغ أو النفقات وعدم االلتزام بها -

 .املسموح به للصرف في مجال ماتجاوز مبالغ معينة عن الحد  -

-  
ً
 .الخطأ في تسجيل املبالغ املعينة زيادة أو نقصا

 .الخطأ في التوجيه املحاسبي داخل السجالت والدفاتر لبعض العمليات -

 .مخالفة إجراءات مالية خاصة بالشراء أو البيع أو اإلنتاج أو التمويل -

 .مخالفة إجراءات بعض املناقصات أو املزايدات لغرض ما -

هي املخالفات التي تتعلق بمختلف القوانين التي تحكم طبيعة  :املخالفات القانونية للنظام العام للدولة •

 :العمل في الشركات أو املؤسسات موضوع تدقيق الحسابات ومنها ما يلي

                                                           
 .61 -60ص:ص  سامي محمد الوقاد، لؤي محمد وديان، مرجع سابق، 1

 .33 ص:شرين مصطفى الحلو، مرجع سابق،  2
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 .مخالفة القانون للنظام الداخلي في الشركة -

 .مخالفة اللوائح املنظمة للعمل داخل الشركة -

 .بنود عقد تكوين الشركة في بعض النواحيمخالفة  -

 .مخالفة العقود املختلفة بين الشركة أو أي أطراف أخرى  -

 مخالفة القانون املنظم للنشاط املعين أو الصناعة املعينة. -

 .مخالفة القانون العام على مستوى الدولة -

 مسؤولية محافظ الحسابات عن عدم اكتشاف الغش بعد صدور تقريره ❖

إال إذ وصلته  بعد تاريخ إصدار تقريره، القوائم املاليةبالقيام بإجراءات التدقيق على  محافظ الحساباتيلزم  ال

 1وفي هذه الحالة يجب عليه القيام بما يلي: .بأعمال غش تأثرتتلك القوائم قد  أكيدة بأنمعلومات 

 الغش؛ بهذا يتأثر نأن يطلب من إدارة املؤسسة القيام بإبالغ كل م -

 القيام بتعديل القوائم املالية بأسرع وقت مع تعديل تقريره بما يتالءم مع الغش الذي تم اكتشافه؛ -

 ملدقق في وقت قريب،ا إذا كان من املنتظر إصدار قوائم مالية مرحلية عن فترة تالية مصحوبة بتقرير من -

هذه القوائم بدال من إصدار قوائم املطلوب في  فيجوز للمدقق أن يفصح عن املعلومات الالزمة وأن يجري 

 في النقطة السابق؛مالية معدلة كما ورد 

 القيام باإلفصاح املطلوب فإنه يعتمد الخطوات التالية ملنع االعتماد على تقريره:  في حالة رفض املؤسسة

 .الربط بين تقريره والقوائم املالية اإخطار إدارة املنشأة بأنه ال يجب من اآلن فصاعد -

 إخطار الجهات الرقابية.  -

 بوجوب عدم االعتماد على تقرره مستقبال. إعالم مستخدمي القوائم املالية -

 الثالث: إبالغ محافظ الحسابات عن الغش والتقرير عنهاملطلب 

ل مخالفة أو تصرف سنتطرق في هذا املطلب إلى إجراءات املتخذة من طرف محافظ الحسابات عند اكتشافه ك  

 التقرير واإلبالغ عن ذلك إلى األطراف وجهات املعنية بذلك.، حيث يستوجب عليه أو معلومات تفيد بوجود غش

 الفرع األول: أهم اإلجراءات املتبعة لإلبالغ عن الغش  

ظروفا من املمكن أن تشير إلى وجود تحريف مادي في القوائم املالية ناتج عن غش أو خطأ  حافظه املعندما يواج

 فيجب عليه تنفيذ إجراءات التالية:  قانونية،أو تصرفات غير 

 

 إبالغ إدارة املؤسسة:  ❖

غير  سواء كان ماديا أوعلى محافظ الحسابات القيام بإبالغ اإلدارة حول اكتشافه ألي نوع من األخطاء أو الغش 

مع املستوى اإلداري األعلى فاألعلى،  باالتصال، حيث يقوم له تأثير جوهري أو غير جوهري على البيانات املالية مادي

                                                           
 .20، ص:2011،بغداد ،28العدد  االقتصادية،، مجلة كلية بغداد للعلوم مسؤولية مراقب الحساباتھدى خليل إبراهيم الحسيني،  1
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البيانات املالية، وإذا استجابت اإلدارة لهذا الطلب وقامت بتعديله  يلويجب أن يطلب من اإلدارة أن تقوم بتعد

فعليه لهذا التعديل القوائم املالية، أما إذا لم تستجب لذلك  دار تقرير نظيف حول م محافظ الحسابات بإصقو ي

هي املتورطة فإنه  مع إبداء األسباب. وإذا كانت اإلدارة العليا أو االمتناع عن إبداء الرأيأن يعطي تقريرا متحفظ 

تساعد في تحديد اإلجراءات التي ة باالستشارة القانوني وميقوم بإبالغ مجلس اإلدارة أو لجنة التدقيق أو قد يق

 1يتوجب عليه إتباعها.

 السلطات القانونية والتنفيذية املختصة: إبالغ  ❖

أنه على محافظ  01-10ون من القان 61من القانون التجاري واملادة  13مكرر  715املادة ت عليه صوفق ما ن

يبلغ اإلدارة كل املخالفات واألخطاء التي الحظها أثناء ممارسة مهامه، وإذ لم تتم معالجتها بصفة الحسابات أن 

مالئمة يعرضها على أقرب جمعية عامة مقبله، ويطلعون عالوة على ذلك، وكيل الجمهورية لدى املحكمة املختصة، 

من أجل تبرئة مسؤوليته. حيث التبليغ يدخل ضمن املهام املوكلة الى محافظ  تدقيقإطار القيام بمهمة الفي  وذلك

 2.الحسابات

  :من مهمة التدقيقمحافظ الحسابات  انسحاب ❖

محافظ الحسابات عندما ال تتخذ املؤسسة  يةالضروري االنسحاب من عمل ى محافظ الحسابات أنه منير قد  

الظروف  في ظل ضروريةرى محافظ الحسابات أنها يوالتي  القانونيةر يوالتصرفات غوالغش  ءات تجاه الخطأاجر اإل 

 .ةيمادي على القوائم املال تأثير القانونيةر يكن للخطأ والغش والتصرفات غيلو لم  حتى

املؤسسة والذي من  محافظ الحسابات وجود أدلة تورط أعلى سلطة فيرأي ومن ضمن العوامل التي تؤثر على 

سعى عادة يمحافظ الحسابات الذي  ة عالقةير اؤثر على استمر يت اإلدارة و راراة القير على مصداقيؤثشأنه أن 

 .3راالقر ا عند الوصول إلى مثل هذ قانونيةللحصول على استشارة 

 شاف الغشالعوائق التشريعية والتنظيمية التي تحد من مهمة محافظ الحسابات على اكتالفرع الثاني: 

 4توجد العديد من العوائق التي تعتبر حاجزا ألداء محافظ الحسابات مهمته، ومن بين هذه العوائق ما يلي:

 كة أو على انفراد؛تر وجود مصلحة مالية ملحافظ الحسابات مع العميل سواء كانت مش -

 وجود عالقة عمل قريبة مع العميل؛ -

 الحسابات حول احتمالية فقدان العميل؛وجود نوع من االهتمام أو القلق ملحافظ  -

 معظم أدلة التدقيق إقناعية وليس قطعية؛ -

وجود طرق إلخفاء عدم املطابقة كاالتفاق بين أكثر من طرف والتزوير وتخطي اإلدارة للرقابة الداخلية وتزويد  -

 .املدقق بمعلومات مخالفة

 :يليباإلضافة إلى هذه العوائق ما 

                                                           
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 5، ط-وتطبيقنظرية -تدقيق الحسابات في ضوء املعايير املحاسبية الدولية علي عبد القادر الذنيبات،  1

 .88، ص: 2015
 .187حجاج زينب، مرجع سابق، ص:   2
 .498عراب سارة، زيدان محمد، مرجع سابق، ص:   3
 .89علي عبد القادر الذنيبات، مرجع سابق، ص:   4
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 سبية؛تناقضات في السجالت املحا -

 إجابات على استفسارات غير متوافقة أو غامضة أو غير جديرة بالتصديق؛ -

 تأخيرات في تقديم األدلة؛ -

 شكاوى وتدخل اإلدارة في مهمة محافظ الحسابات. مثل:عالقات محل جدل بين محافظ الحسابات واإلدارة  -

 يعلم كتابيايجب على محافظ الحسابات أن  01-10من القانون  34ونتيجة لهذه العوائق، ووفق ا ألحكام املادة     

 1قصد تطبيق أحكام القانون التجاري. وهذافي حالة عرقلة ممارسة مهمته، تسيير، لهيأت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .08مرجع سابق، ص:  ،املتعلق بمهن خبير املحاسب ومحافظ الحسابات ومحاسب املعتمد، 2010 جوان 29املؤرخ في  01-10قانون رقم  31املادة   1
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 خالصة: 

 :التالية، يمكن أن نستخلص النقاط في هذا الفصل من خالل كل ما تم التطرق إليه

تعتبر القوائم املالية هي مصدر املعلومات األساس ي للمستخدمين للحكم على أداء املؤسسة، الستناد معظم  -

 قراراتهم االقتصادية على املعلومات التي تتضمنها هذه القوائم. 

يمكن أن يرتكب بأساليب متنوعة إال أن نتيجتها إن غش اإلدارة يرتبط مباشرة باإلدارة العليا للمؤسسة، و  -

النهائية تنعكس في تشويه أرقام القوائم املالية.  وال يقتصر تأثيرها على األطراف املرتبطة مباشرة باملؤسسة 

  .التي ارتكب فيها الغش، بل يمتد ليشمل أطرافا أخرى خارج املؤسسة

ى اكتشافه تقتصر في التخطيط والتنفيذ ألداء مهمته، أيا كان نوع الغش فإن مسؤولية محافظ الحسابات عل -

، كما العناية املهنية الالزمة من أجل التوصل إلى درجة من التأكيد املعقول على مصداقية القوائم املالية وبذل

تكمن مسؤولية  وبالتالييمكن أن يقوم بإجراءات إضافية إذا توقع وجود تحريف مادي في القوائم املالية، 

 .بالرقابة واملكلفيناكتشاف ومنع الغش على عاتق اإلدارة 

على محافظ الحسابات ان يقوم بإبالغ االدارة في حال اكتشاف أي نوع من الخطأ أو الغش سواء كان ذلك  -

 .و غير ماديأ ماديا

أو عدم املصادقة في حالة لم تستجب اإلدارة لطلب املحافظ  يقوم محافظ الحسابات بإصدار تقريرا متحفظا -

للقيام بالتعديل في حالة وجود الغش، وإذا كانت االدارة العليا هي املتورطة فانه يقوم بإبالغ مجلس االدارة أو 

 التدقيق.عملية قد يقوم باالستشارة القانونية أو االنسحاب من 

وجود معوقات تشريعية وتنظيمية تحد من مهمة محافظ الحسابات عند أداء مهمته، وبالتالي تقلص من  -

 .مقدرته على اكتشاف التصرفات الغير قانونية

 



 

 
 

 لثالفصل الثا

دراسة ميدانية بمكتب 

 محافظ الحسابات
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 تمهيد:

 مهامه ومسؤولياته، وإلى منتجه النهائيمحافظ الحسابات،  مفهوم بعد التطرق في الجانب النظري إلى كل من    

 توضيح باإلضافة إلى ،وأهداف أنواعواألخطاء من الغش اهيم حول تناولنا مفو املتمثل في التقرير الذي يصدره، 

، كان ال بد من إسقاط الجانب النظري على الجانب األخطاء والغشعن اكتشاف مسؤولية محافظ الحسابات 

إجراء تربص عند  بذلك من خاللقمنا إلثراء موضوع الدراسة واستكماال لتحقيق األهداف املرجوة،  التطبيقي

ت التي يتبعها في تقييم القوائم مكتب محافظ الحسابات من أجل معرفة منهجية عمله وأهم اإلجراءات والخطوا

 الخاص بشركة ذات مسؤولية محدودة ساباتحدراسة عينة من تقرير محافظ الو ونظام الرقابة الداخلية املالية 

 .باالعتماد على وثائق محافظ الحسابات 

بناء على ما سبق، ومن خالل هذا الفصل سيتم تسليط الضوء الدارسة امليدانية من خالل تقسيم الفصل إلى 

 :مبحثين

 ؛تقديم املكتب محل الدراسة امليدانيةاملبحث األول: 

 عداد تقرير محافظ الحسابات.إاملبحث الثاني: 
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 محل الدراسة امليدانية  تقديم املكتباملبحث األول: 

وتقديم سنقوم في هذا املبحث بإعطاء ملحة باملكتب محل الدراسة الذي هو مكتب محاسبة ومحافظ الحسابات 

 محافظ الحسابات. منهجية عمل، باإلضافة إلى الخدمات التي يقدمهاالهيكل التنظيمي للمكتب، 

 التعريف باملكتب والخدمات التي يقدمها املطلب األول:

عالء الدين محاسب محمد  الحسابات لصاحبه السيد مرحوم ومحافظلقد تمت الدراسة بمكتب املحاسبة 

املحاسبين من قبل املصف الوطني للخبراء  االعتماد ملزاولة املهنةالحاصل على  ،الحسابات ومحافظمعتمد 

 نتهائه من الدراسة والتربص ملدة سنتين.إبعد  وذلك بالجزائر،ومحافظي الحسابات واملحاسبين املعتمدين 

 .بن قادة الطيب بوالية مستغانم 14بشارع يتواجد املكتب 

 .2010تاريخ اإلنشاء: جوان 

 ، حيث يضمقدمها لزبائنهيالتي و الخدمات التي قدمها  في واإللتزام والجدية بكثير من االنضباط املكتبيتميز  

)مكتب املحاسبة(  يشرفون على محاسبينموظفين في ذلك  ويساعدهمحافظ الحسابات املسؤول عن املكتب 

إلى جانب موظف  ة ملختلف أنواع الشركات،ياملحاسب ومتابعة األمور إعداد امليزانية والقوائم املالية و  كيتولون مس

تنظيم الوثائق ، البريد الصادر والوارد ومعالجةأعمال الطباعة  وإرسال،ستقبال امن  يتولى أعمال السكرتارية

 املواعيد. وضبطوامللفات 

 :وفيما يلي نبين الهيكل التنظيمي ملكتب محافظ الحسابات

 

 الحسابات(: الهيكل التنظيمي ملكتب محافظ III-01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالبة.: من إعداد املصدر

 

)صاحب املكتب(مكتب محافظ الحسابات   

  سكرتارية عامة 

 املحاسب األول  املحاسب الثاني

 مكتب املحاسبة

معلومات األرشيفمكتب   
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 ومنهجية عمله ثانيا: الخدمات التي يقدمها املكتب

 :ميدان املحاسبي واملالي بحيث يقوماملكتب ينشط في 

والتصريحات االجتماعية  ،واملعنويين مسك املحاسبة واملتابعة الجبائية واملحاسبية لألشخاص الطبيعيين -

 .امليزانيات الختامية والقوائم املالية والجبائية، وإعداد

املستقلة وذلك باإلدالء  كما يقوم بعملية الرقابة القانونية املؤسسات،باملصادقة على حسابات  املكتب يقوم -

مجلس اإلدارة الخاص  بشهادته على صحة الحسابات السنوية والتحقق من املعلومات املعطاة في تقرير

 .بالتسيير

 .اإلرشادات واالستشارات الجبائية والقانونية -

 والتمهين.مهام ثانوية متعلقة بالتربصات والدراسات  -

 منهجية عمل محافظ الحسابات واإلجراءات التي يتبعها الثاني:املطلب 

على فهم ومعرفة كاملة  تتلخص في أربعة مراحل والتي تساعده والتيواضحة،  يتبع محافظ الحسابات منهجية   

حول  على معرفة عامة، حصول في العمل والدخول  باملؤسسة، وإبداء رأيه على وضعيتها. حيث تبدأ بقبول املهمة

النتقال  املؤسسة، ثم تقييم نظام الرقابة الداخلية لها الذي يبين لنا نقاط القوة ونقاط الضعف، والذي يساعده

إعداد  أال وهي مرحلة األخيرةوالغش ثم تأتي املرحلة  األخطاءإلى مرحلة فحص الحسابات والتأكد من خلوها من 

 .ه رأيه الفني حول الوضعية الحقيقية للمؤسسةتقرير محافظ الحسابات الذي يبدي في

 ووضع خطة املهمة ؤسسةالحصول على معرفة عامة بامل أوال:

 تعتبر املعرفة العامة للمؤسسة كمرحلة تمهيدية بعد قبول محافظ الحسابات التوكيل والتأكد من تعيينه، وقبل

 إدراك جيدا الحقائق االقتصادية، املالية، القانونية ى محافظ الحساباتعل، فتقييم نظام الرقابة الداخلية

 :أجلاملراقبة من  ؤسسةعلى فهم كاف لخصوصيات املذلك هو  محل املراقبة، والهدف من مؤسسةواملحاسبية لل

 (روالتي يمكن أن يكون لها انعكاس جوهري )أو معتب ؤسسةتحديد املخاطر العامة املرتبطة بخصوصيات امل -

 الحسابات وعلى توجيه وتخطيط املهمة؛ على

 االت واألنظمة املعتبرة للمهمة؛ملجتحديد ا -

 ؛تكوين امللف الدائم للمهمة -

 .وضع خطة املهمة أو برنامج العمل العام -

مع، ملجبطبيعة وقطاع النشاط، هيكل الشركة أو اعلى محافظ الحسابات البحث السيما على املعلومات الخاصة  

العام لها، سياستها، تنظيمها اإلداري واملحاسبي، املمارسات املحاسبية، املدد الزمنية ودورية إنتاج  التنظيم

املهام، نظام املوافقة والترخيص،  )فصل األساسيةالتسيير، وجود الرقابات الداخلية  املعلومة املالية ومعلومات

 محاسبين، خبراءالكشوف املحاسبية...(، االستعانة بنصائح من خارج املؤسسة ) قبة املادية، التقاربات، دوريةاملرا

 (.معة في هذه املرحلة يجب أن تكون مهيكلة ومحفوظة في امللف الدائمجملاملعلومات ا) ونصائح أخرى 
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مثابة الخيط املوجه ملحافظ الحسابات بالنسبة لخطة املهمة أو البرنامج العام للعمل فتعتبر هذه الوثيقة ب ✓

 .طوال مهمته الحالية وقاعدة مرجعية للتعرف على املؤسسة في املهام املستقبلية

 :كما يلي ليكته املعلومات التي يجب أن تحملها هذه الوثيقة يمكن أن

العام، عناوين الوحدات، ملحة  هيكلها، وعنوانهاالسم واملقر االجتماعي  املؤسسة )نظرة عامة للمؤسسة: -

 .(في املؤسسةال بهم مختصرة عن املؤسسة، املسيرين واألعضاء الواجب االتص تاريخية

 الحسابات )التنظيم والتطبيق املحاسبي، الحسابات التقديرية، مقارنة الكشوف املحاسبية لعدة سنوات، -

عتبة القيم املعتبرة، تحديد املهام  )تحديدالت املعتبرة أو الجوهرية الختالوا األنظمة (الحسابات إقفالتاريخ 

الخطر، تحديد نقاط القوة لألنظمة وحساسية املسيرين لبيئة الرقابة  والحسابات املعتبرة، تقيم منطقة

 (.الداخلية

 لرقابة الداخليةا وتقييم الوثائق الواجب تحصيلهامن املحاور الرئيسية ألشغال املراقبة  طبيعتها؛ املهمة: -

قائمة التقارير، مدد ؛ الخارجية والكشوف املالية املرحلية الواجب تحصيلها واملصادقات تواريخ الجرد املاديو 

 .وتواريخ إعدادها

مستوى املساعدين وتكوين فريق التدخل، استعمال أعمال املراجعين الداخليين والخبراء )تنظيم املهمة  -

 ؛ (ومتدخلين

)تحديد الساعات الالزمة حسب طبيعة األشغال، وحساب التكاليف التقديرية نسبة لخبرة  :امليزانية -

 (.والخبراء املحتملين وكذلك حساب األتعاب املساعدين

 الرقابة الداخليةفحص وتقييم  نيا:ثا

تعتبر مرحلة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية مرحلة جد مهمة، تساعد محافظ الحسابات على تحديد 

يعرف نظام الرقابة و  ،األخطاء املوجودة وكذا تقييم كفاءة ونوعية العمليات واألنظمة املوجودة في املؤسسة

للوصول إلى هدفها الذي هو العمل  ة ملساعدتها قدر اإلمكانءات التي تتبناها إدارة املؤسساالداخلية بأنه اإلجر 

 واعدادكتمال السجالت املحاسبية او  ءات وحماية األصول ومنع واكتشاف الخطأام باإلجر ابشكل منظم وااللتز 

 .معلومات مالية موثوقة في الوقت املناسب
املراقبة، إنتاج قوائم مالية  محلمؤسسة على محافظ الحسابات التأكد من إمكانية التنظيم املحاسبي للف 

ألحكام القوانين التشريعية  ؤسسةامل موثوقة، ومن أجل ذلك عليه تطبيق إجراءات خاصة الكتشاف مدى احترام

 تها.والتنظيمية وكذا معرفة مستوى نوعية الرقابة الداخلية للشركة من خالل دراسة مكونا

  ريعية والتنظيميةفحص امتثال املؤسسة ألحكام القوانين التش ❖

 :على محافظ الحسابات

التأكد من مسك، ترقيم وتأشير وملئ بانتظام الدفاتر والسجالت املحاسبية القانونية والتنظيمية )مثل  •

دفتر األستاذ، دفتر الجرد والدفاتر املتعلقة بالعمال، وكذلك سجل مداوالت الجمعيات  اليومية العامة،
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اإلدارة أو املراقبة وكل السجالت املنصوص عليها في القوانين والتنظيمات  العامة، وسجل مداوالت مجلس

 (؛بها املعمول 

 حالة؛اإلدارة أو املراقبة حسب ال ملجلس التأكد من املسك املنتظم لسجل الحضور  •

التأكد من التطبيق الجيد لقواعد التقييم والعرض املنصوص عليها في النظام املحاسبي املالي وفي املخططات  •

 املهنية؛

القانون  التأكد من احترام املفاهيم األساسية واملبادئ املحاسبية املنصوص عليها في النظام املحاسبي املالي وفي •

  :السيما التجاري 

 .ن )محاسبة االلتزام واستمرارية االستغالل(الفرضيتين األساسيتي -

 .لوحدة النقدية ووحدة الكيان(ااملحاسبيتين ) واالتفاقيتين   -

 .الوضوح وقابلية املقارنة( األهمية النسبية، الخصائص النوعية للمعلومة املالية )املالئمة، املصداقية،  -

الية للسنة املالية املقفلة، الحيطة والحذر، ديمومة املبادئ املحاسبية )استقاللية السنة املالية، األحداث الت   -

الطرق، التكلفة التاريخية، ثبات امليزانية االفتتاحية، أسبقية الواقع االقتصادي على املظهر القانوني، 

 .الصادقة، عدم املقاصة والقيد املزدوج( الصورة

 دراسة وتقدير الرقابة الداخلية  ❖

الداخلية التي يرتكز عليها وأن يحدد مخاطر  يسمح تقييم الرقابة الداخلية ملحافظ الحسابات من تحديد الرقابات

تتم دراسة وتقييم الرقابة الداخلية من . األخطاء في معالجة املعطيات حتى يتمكن من إعداد برنامج مناسب ملراقبة

 : املتمثلة فيما يلي تهاخالل دراسة وتقييم مكونا

فصل املهام بحيث يؤدي تنفيذها  ؛تحديد املسؤوليات :على محافظ الحسابات دراسة ما يلي: ريقة التنظيمط -أ

مثل املصلحة التجارية، مصلحة اإلنتاج،  فصل الوظائف وذلك بفصل العمليات إلى الرقابة العكسية؛

عند  وصف الوظائف؛ الحراسةالحفظ مثل أمين الصندوق، أمين املخزن،  فصل الحماية أوإلخ؛ اإلشهار...

 كل مستوى من التنفيذ منذ منطلق املعلومات للمعالجة وكيفية معالجتها.

جراءات أن تكون اإل  يستوجب حتى يكون نظام املعلومات والتوثيق مقنع يجبق: نظام املعلومات والتوثي -ب

حسب شكل يسهل استغاللها الوثائق الحاملة للمعلومات يجب أن تكون مطبوعة ؛ بانتظام ومحينهمكتوبة 

 .كتب اإلجراءات؛ وتصنيفها

 يسمح هذا النظام بالحصول على ضمان بأنه فقط: نظام يعتمد على األوراق الثبوتية )أدلة اإلثبات( -ج

مسموحة، ملزمة، منجزة ومسجلة كما يسمح  املعامالت املنتظمة واملناسبة واملدعمة بورقة إثبات تكون 

تنظيم  مراقبة عكسية للمهام )فصل املهام(؛ ي أقرب اآلجال، ويحتوي علىباكتشاف وتصحيح املعامالت ف

املراقبة اآللية للمجاميع وإجراء  الترقيم القبلي للوثائق ومراقبة التتابع؛ املحاسبة ووسائل اإلعالم اآللي؛

 .املقاربات وتصنيف الوثائق

مباشرة أو غير مباشرة األصول املادية واملعنوية، كل الوسائل التي تحمي بصفة : الوسائل املادية للحماية -د

 .املعلوماتية الوثائق وامللفات وقاعات
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أكفاء مكونين ملهامهم وذوي ضمائر حية يزيد من ثقة محافظ الحسابات في الكشوف املالية  وظفينم: وظفينامل -ه

الحسابات بتثمين إجراءات تجديد العمال ، يقوم محافظ وظفينمن أجل التأكد من نوعية امل .للفحص املقدمة

 .واملستمر كما يقدر سياسة األجور واملراقبة والتقييم الدوري للنشاط وتكوينهم األولي

 : نظام اإلشراف على الرقابات املوضوعة -و

واستخراجه مبدئيا  من أجل تقدير الرقابة الداخلية، على محافظ الحسابات فهم ووصف األنظمة ذات الداللة

قاط القوة )ضمانات تسمح بالتسجيل الجيد للعمليات( ونقاط الضعف )عيوب يترتب عنها خطر ارتكاب أخطاء لن

وتزوير(. تستعمل في هذه الخطوة، في الغالب، استمارات مغلقة أي استمارات تتضمن أسئلة يكون الجواب عليها 

نقاط القوة ونقاط الضعف لألنظمة والتحقق من ، إظهار االختبارات تأكيد الفهم عن طريقثم ، إما بنعم أوال

 :تبنوأثره على املهمة وإعداد الحوصلة التي  توظيف نقاط القوة وديمومتها ثم التقييم النهائي

 االختالالت املكتشفة في التوظيف )أو في التصور إن وجد( لألنظمة أو لإلجراءات؛ -

   .ج مراقبة الحساباتاألثر املحتمل على الحسابات السنوية واألثر على برنام -

  .تودع نتائج دراسة وتقييم الرقابة الداخلية في ملفات العمل وفي تقرير موجه إلى مسيري الشركة محل املراقبة

تسمح  يبين التقرير اإلختالالت الوظيفية واالنحرافات املكتشفة مع إعطاء في كل مرة إن أمكن، نصائح وتوصيات

 .بتجاوز االنحراف

 والقوائم املالية الحساباتفحص : ثاثال

تشمل هذه املرحلة فحص حسابات املؤسسة وهذا حسب األهمية النسبية لكل حساب، وكذلك فحص القوائم     

هو جمع أدلة إثبات كافية ليتمكن ملرحلة والهدف من هذه ااملالية كوحدة واحدة من حيث الشكل واملضمون، 

 .حول القوائم املاليةمن التعبير عن رأي مبرر محافظ الحسابات 

برنامج مراقبة الحسابات يكون مخفف أو مركز حسب درجة الثقة التي يضعها محافظ الحسابات في جهاز 

 .األنظمة واإلجراءات املوضوعة املحاسبة وفي

 :األخطاء والغش عن وسائل للكشف ❖

حول انتظام وصحة  هرأيواإلدالء بعلى أدلة اإلثبات الضرورية لصياغة  محافظ الحسابات أجل حصول من 

حسب الحساب أو املوضوع  ، يجب عليه مزجهاووسائل ، يتمتع محافظ الحسابات بعدة تقنياتالحسابات

 :املراقب

املشاهدة العينية: للتأكد من صحة الجرد التي قامت به املؤسسة وذلك فيمل يخص املخزونات، االستثمارات،  -

 .األوراق املالية والنقدية

 ومحاسبياوسالمتها واقعيا  الحسابية: يتأكد أحيانا من حقيقة بعض العناصرالفحص املستندي واملراقبة  -

بالرجوع إلى الدفاتر والتسجيالت الظاهرة فيها واملستندات والوثائق املبررة لها مثل مراقبة مخصصات 

ن مع دفتر األجور، الكشوف االهتالكات واملؤونات، مراقبة فواتير املوردين، مراقبة نفقات املستخدمي

 إلخ....وتصريحات اإلدارة فيما ويخص العاملين
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وتسمح بالحصول على معلومات حول املصادقات املباشرة املتحصل علبها من طرف املتعاملين مع املؤسسة  -

 .رصيد حساباهم أو العمليات التي تمت معهم

 .املحصل عليها واملستندات التي تم فحصهااملقاربات بين املعلومات التحليالت والتقديرات و  -

يدونها في أوراق عمله، يرجع إليها عند الحاجة. ، املعلومات الشفوية املتحصل عليها من مسيري وأجراء الشركة -

 .تلك التصريحات كتابيا في شكل رسائل وهذا، كدليل، أفضل وأقوى  وقد تقدم له

 بر سواء كانت إحصائية أو غير إحصائية مبنية على الخبرةساستعمال تقنيات التتم املراقبة عن طريق االختبار أي 

 .املهنية ملحافظ الحسابات

فإذا كانت الرقابة  تنجز مرحلة فحص الحسابات في عدة خطوات، بداية بتحديد آثار تقييم املراقبة الداخلية،  

فيجب التحقق من خلو القوائم املالية  ير كافيالداخلية سليمة يكون هذا دليل مبدئي على صحة الحسابات ولكنه غ

اكتشافها، أما في حالة ضعف  من األخطاء وحاالت الغش التي قد تحدث ويصعب على نظام الرقابة الداخلية

سلبية على  توسيع برنامج تدخله وذلك ملا من نقاط الضعف من آثار محافظ الحساباتالرقابة الداخلية على 

  1:وهي خطوات أال ثالثوتنجز هذه املرحلة في  الحسابات. وصدقشرعية 

 تحديد آثار تقييم نظام الرقابة الداخلية ✓

من املراقبة  محافظ الحساباتالتقييم النهائي للنظام سيؤدي إلى تسهيل أو تعقيد املهمة، فالنظام الجيد يعفي 

خاصة الناحية النظرية أو التصورية، لو قد لشمولية وحقيقة التسجيالت، كما أن النظام ملئ بالعيوب،  املباشرة

 .يؤدي به إلى استحالة القيام بفحص الحسابات وإعطاء رأي حولها

 اختبار السريانية والتطابق ✓

امليدان عن  يسمح هذا النوع من االختبارات للمتدخل التحقق أوال من تجانس وتطابق املعلومات حول العمليات في

حاسبية وكذا املشاهدة امليدانية، ويكون هذا بهدف اكتشاف فيما إذا كان هناك طريق االطالع على املعلومات امل

 .انحراف أم ال

 إنهاء عملية التدقيق ✓

في نهاية األمر أن يصدر رأيه حول املعلومات املالية وذلك إلنهاء املهمة وعليه اإلدالء بهذا  محافظ الحساباتعلى 

النهائي املدعم باألدلة، عن طريق التأكد من مدى توفر املبادئ املحاسبية وفحص األحداث ما بعد امليزانية،  الرأي

 .أوراق العململعلومات اإلضافية مع إعادة النظر في اوتقديم القوائم املالية و 

 

 نفس الوقت اإلطالع على تقرير إلحدى في الحساباتتم إجراء تربص ميداني لدى محافظ  ،سبق ومما وعليه    

 .ه النهائيالشركات ذات املسؤولية املحدودة للتعرف أكثر على كيفيات اعداد محافظ الحسابات لتقرير 

 

 

                                                           
 .51محمد بوتين، مرجع سابق، ص:  1
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 اعداد تقرير محافظ الحسابات املبحث الثاني:

جل أ منو  ،شامال يدون فيه كل املالحظات يحرر محافظ الحسابات تقرير ،لمؤسسةلبعد انتهاء إجراءات التقييم   

 : وضوع اعتمدت في الدراسة علىاملمعالجة 

: باعتبار أن محافظ الحسابات عند إنجازه املهمة يصرح بكافة وثائق املكتب )تقرير محافظ الحسابات( -

النقائص ومواطن الضعف التي اكتشفها في شكل تقرير وهذا األخير ذو أهمية بالغة بالنسبة ملستخدمي 

 القوائم املالية. 

 الجوانب املتعلقة بالتقريروالثاني شركة ذات مسؤولية محدودة األول التعريف بالطلب في املسنتناول حيث   

  .اعتمادا على وثائق املكتب محافظ الحسابات الخاص بالشركة

 نظرة عامة حول املؤسسةاملطلب األول: 

لخصوصية هذه الشركة، وهذا من صفات محافظ  سمهاإلم نشأ إظهار  ،"Xشركة ذات مسؤولية محدودة "

دج، حسب العقد القانوني تتكون  100.000.000، يبلغ رأس مالها: 31/12/2001الحسابات، تم تأسيسها في تاريخ: 

 من ثالث شركاء كل أحد ساهم بمبلغ معين.

 مهمة محافظ الحسابات ▪

ضوع بدون الخ الشركة، حيث يمارس نشاطه تحت سلطته،يتمتع محافظ الحسابات باالستقاللية التامة داخل  

 .ي كانأل 

التي يملكها  حسب الخبرةوذلك  خرين،األ حافظين املعدة عروض أخرى مقدمة من طرف بعض من بين نتقاءه إيتم  

بعد مقدار األتعاب التي سوف تكون على عاتق الشركة،  وكذاالعمليات التي قام بها في السابق  وعدد في املجال

 مجلس اإلدارة على تعيينه، يقوم املجلس بإرسال رسالة طلب تعين محافظ الحسابات، القتراح عليه عمل اتفاق

 .سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وينتظر منه القبول  3محافظ الحسابات ملدة 

 لرسالة إما بالقبول أو الرفض، وفي حالة القبول ال يستطيع التوقف أوبعدها يقوم محافظ الحسابات بالرد عل ا

 .سنوات، إال إذا حدث ش يء مفاجئ أو عائق يعيق مهمته 3االنسحاب من العمل قبل 

 لقد أوكلت ملحافظ الحسابات مهمته العادية، واملتمثلة في مراجعة حسابات الشركة. 

التقارير املتعلقة بنشاطها، كون لتقرير دور كبير في  وإعدادقام محافظ الحسابات بعملية التدقيق للشركة   

طرق في املطلب الثاني إلى التقرير العام ملحافظ الحسابات الخاص بالشركة وف نتسمعرفة موقع املؤسسة، بالتالي 

 .مع محافظ الحسابات التي تمت ملقابلةاسئلة أل خصص الثاني  الفرع األول، أما في

 التقرير النهائي ملحافظ الحساباتاملطلب الثاني: 

 2017" سنة Xبعرض تقرير املصادقة العامة على الحسابات السنوية للشركة ذ م م " نقوم هذا املطلب سوف وفي  

 .والتقارير الخاصة في الفرع األول 
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 رير محافظ الحساباتقاالفرع األول: ت

تتضمن الصفحة األولى من تقرير محافظ الحسابات: إسم مكتب محافظ الحسابات، عنوان املكتب، ورقم 

  .الهاتف

 .وعنوانهاإسم الشركة  ،31/12/2017تقرير محافظ الحسابات للسنة املالية املختصة عنوان التقرير: 

 ما يلي:فتتضمن أما الصفحة الثانية 

 بمستغانم" Xرئيس الشركة ذ م م " السيدإلى                                                                            

 .ملحافظ الحساباتاملوضوع: التقرير العام 

 السادة، 

 ؛31/12/2017إلى  01/01/2017، للفترة من الحسابات ةملحافظالتقرير العام  ميشرفنا أن نرسل لك      

 بمعايير التدقيق. الواردة العادية املتطلباتوفقا للقواعد و  املراقبةتم إجراء  

 وإجراءات الرقابة األخرى التي نراها ضرورية.تقنيات السبر، خالل من ا لدين قبةار املالفحص و تم تخطيط ملف 

 بشأن محتوى هذا التقرير العام. ستفسار يطلباأو أننا تحت تصرفك ألية معلومات  منعلمك الغاية،تحقيقا لهذه  

 .أسمى عبارات التحية واالحترامبقبول  أيها السادةوتفضلوا       

 .2018جوان  28: حرر يوم                                                                                                  

 ت.الحسابا محافظ                                                                                                   

 عرض الشركة: ❖

 .دج 100.000.000.00قدره  رأسمال اجتماعيبتقع بمستغانم،  "Xذات مسؤولية محدودة "شركة 

 :األساس ي النظام ✓

 : 31/12/2001في  عقد التوثيق

 دج. 100.000.000.00 :برأس مال    "Xحدودة "املسؤولية املتم إنشاء الشركة ذات 

   االجتماعي: رأس املال ✓

 1.000بقيمة  سهم، 100.000تتألف من دج،  100.000.000: ب " تقدرSARL "X شركةاإلجتماعي لل قيمة رأس مال

                                                                                                             : على النحو املفصل املساهمين،، موزعة على دج

 أسماء الشركاء عدد الحصص االجتماعية القيمة اإلسمية رأس املال االجتماعي

 "أ" 40.000 1000 40.000.000

 "ب" 30.000 1000 30.000.000

 "ج" 30.000 1000 30.000.000

 اإلجمالي 100.000 1000 100.000.000

 .بمستغانمللشركة:  املقر اإلجتماعي       
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 دج(.كل املبالغ الواردة في الجدول السابق أو الالحقة هي بالدينار الجزائري )أي الوحدة املعتمدة هي مالحظة:  ▪

 يتضمن: على حسابات الشركة قرير املصادقةتأوال: 

 :للنشاطتحليل الحركات املالية واملحاسبية الرئيسية  ➢

 الرئيسية.البيانات املحاسبية واملالية  -

 .حسابات الشركةإجراء تدقيق  -

 .املالحظات -

 .2017املالية للسنة املالية  قوائمعلى ال املصادفة ➢

 : ةالرئيس تغيراتتحليل ال  .1

 :2017املالية واملحاسبية للسنة املالية  البيانات 1.1

 تم تخطيطها على النحو التالي: ،31/12/2017 توقفت في الرئيسية،البيانات املالية واملحاسبية للهياكل 

 :املعلومات أدناهحاسبية تسجل كل من أصول وخصوم الشركة، وفق امليزانية امل امليزانية املحاسبية: •

 

 

 كما يلي:، قبل الضريبة للسنة ةالعادي نتيجةالنتيجة املالية للسنة تساوي ال سنة:نتيجة ال •

 

 حسابات الشركةمراقبة  2.1

 على النحو التالي: ،31/12/2017، بتاريخ لهذا النشاط "Xش.ذ.م.م "السنوية ل  مراقبة حساباتتمت 

 تحديث امللف الدائم. -

 .2017 املالية السنةالخاص ب العململف افتتاح  -

املالية مللف العمل املفتوح لهذا الغرض، من الضروري أن نقدم  قوائمفي نهاية التحقيقات، التي غطت جميع ال

 مختلف املالحظات، من حيث الشكل واملضمون.

 :املالحظات 3.1

 حول الشكل:مالحظات  •

 تنظيم ونظام الرقابة الداخلية -

، يجب أن يكون لدى اإلدارة دليل إجراءات إدارية لتعزيز مؤسسةلحوكمة أفضل لإلى أنه من أجل التذكير  جدري 

 نظام الرقابة الداخلية.

الحسابات، باإلضافة إلى دليل  سيرداخلي للحسابات مع طريقة مخطط إلى  ديجب أن تستن التسييرإجراءات   

 (.SCF)وفق املحاسبية  لطرق وائ للمباد

 

 دج 475.605.595,00الخصوم = األصول=     

 6.698.237,00ب = نتيجة العادية قبل الضرائالنتيجة املالية للسنة =
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 حول املضمون: مالحظات  •

حسابات وجدول  امةحسب القسم الرئيس ي من امليزانية الع أدناه، التالية عطياتفي هذه املرحلة، نقوم بصياغة امل

املتعلق بتطبيق ، 2008 جويلية 26، مع مراعاة اإلطار املحاسبي املنصوص عليه في أحكام املرسوم املؤرخ النتائج

 املتضمن النظام املحاسبي املالي. 2007نوفمبر  25املؤرخ  11-07القانون أحكام 

 والخصوم الغير جاريةاألموال الخاصة رؤوس  •

مفصلة ، 31/12/2017 واملقفلة في:، "X"ة ذ م مشركلالواردة في امليزانية ل الجاريةوالخصوم غير  األموال الخاصة

 ي: النحو التالعلى 

 31/12/2017 بتاريخ "X " الخاصة لشركة(: األموال III-01الجدول رقم)

 ر.ح تعيين الحساب املبلغ الرصيد

 101000 رأس املال الصادر 000.00 000 100 ر.د

 106100 احتياطي قانوني 867.00 373 ر.د

 110000 الترحيل من جديد 666.16 795 164 ر.د

 120000 النتيجة الصافية للسنة 696.00 956 4 ر.د

 167000 التمويل-املترتبة على عقد اإليجارالديون  050.14 804 123 ر.د

 180000 الوحدات باط بينتاالر  حساب 092.14 197 135 ر. م

 املجموع 532.16 166 306 ر.د
 تب محافظ الحساباتمكالداخلية ب الوثائقاملصدر: 

 من جانبنا، العمليات التالية: الحسابات،توضح دراسة وتحليل هذه  -

حيث كان يجب ، ٪ من صافي النتيجة5هذا املبلغ يتجاوز  373.867,00: بحتياطي قانوني إقدير تتم لقد  ✓

 دج.247.834.80مبلغ  التوصل إلى

، دج135.197.092.14ب:  رصيد مدين 31/12/2017 " بتاريخبين الوحدات االرتباط"الحساب  يجب أن يكون  ✓

 .SCFوفقا ألحكام  تعيينه علىقادرة لتكون  للشركة،وافقة من طرف الجهاز املكلف باملداوالت املموضوع  هو

 جارية غير الاألصول  •

 ، على النحو التالي31/12/2017في جارية  األصول الغيرتم تخطيط كتلة 

 31/12/2017 بتاريخ" Xشركة "للصول الغير جارية األ (: III02-الجدول رقم)

 ر.ح بيانال الخام إهتالك القيمة الصافية

 213000 مباني صناعية 943,00 311 14 943,00 311 14 0,00

 213100 مباني إدارية 144,00 438 2 723,42 899 1 420,58 538

 215000 طن 35صهريج  560,84 328 13 560,84 328 13 0,00

 215100 معدات ميزان إلكتروني 636,46 135 45 636,46 135 45 0,00

 215200 معدات الحرائق 610,00 311 3 702,08 201 3 907,92 109

 215300 مولد كهربائي 950,25 169 4 090,68 436 3 859,57 733
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 GPL 215400مضخة غاز البترول املميع  915,96 511 10 610,87 048 8 305,09 463 2

 215500 طبليات معادن 000,00 360 9 000,00 424 8 000,00 936

 215600 مكيفات الهواء 400,00 159 131,67 110 268,33 49

 215700 ضاغط  011,87 782 2 011,87 782 2 0,00

 218000  معدات مقطورة 820,50 613 51 820,50 078 29 000,00 535 22

 HC-R50D 218100رافعة شوكية  748,46 209 107 748,46 459 42 000,00 750 64

 218200 معدات النقل 338,94 370 9 170,94 840 6 168,00 530 2

 218300 املكتب معدات 505,00 488 201,00 299 304,00 189

 218400 اآلليأجهزة اإلعالم  444,43 673 444,53 673 0,00

 218500 تلفزة واملرافق 800,00 17 800,00 17 0,00

 218600 كغ 13قارورات غاز البوتان  678,29 479 40 794,78 530 38 883,51 948 1

 218700 وتركيباتئات يته 415,00 236 5 498,00 033 4 917,00 202 1

 266000 الحسابات الدائنة امللحقة بشركات 000,00 480 115  000,00 480 115

 266100 امللحقة بشركاتالحسابات الدائنة  000,00 800 13  000,00 800 13

 266200 كفاالت 000,00 240  000,00 240

 املجموع 923,00 118 450 889,00 611 222 034,00 507 227
 املصدر: الوثائق الداخلية بمكتب محافظ الحسابات

 التالية:من جانبنا، عن املالحظات  ،لألصول الغير جاريةدراسة وتحليل حسابات املختلفة كشفت ال -

 :جرد األصول  ✓

 ، ويجب تحديث ملفه باستمرار.لتثبيتاتها العينيةومفصال  قيما كامال االشركات جرد مالية، تضعفي نهاية كل سنة 

التي تمتلكها الشركة، وكذلك تلك التي تحتفظ بها الشركات األخرى  الثتبتاتسيمكن املخزون من تحديد وجهة 

 قانوني والتي تستغلها.التابعة للمجموعة بشكل 

 " الحسابات الدائنة امللحقة بشركات " 266الحساب  ✓

للشركة ذات املسؤولية داوالت مليئة اه، يجب أن يخضع ملوافقة نهاية السنة املاليةرصيد مدين بقيمة في  يظهر      

 .SCFاملحدودة، من أجل التنازل عنه وفقا ألحكام 

 خزوناتملا •

 :على النحو التالي 31/12/2017تم تفصيل كتلة املخزونات في امليزانية املغلقة في 

 12/2017 /31بتاريخ " Xمخزونات الشركة " (:III03-الجدول رقم)

 "جد. املبلغ " البيان ر.ح

 VRAC 200 000 ,00  ميع البترول املغاز  311000

 175,41 764 53 زيوت التشحيم 315000

 175,41 964 53 إجمالي املخزون

 املصدر: الوثائق الداخلية بمكتب محافظ الحسابات
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 نذكر أن الكيان ملزم بما يلي: أخرى،مرة 

 (.املتناوب)جرد دائم أو جرد  SCF تاحتين فيتحديد طريقة جرد املخزون املتبعة بين الطريقتين امل -

 (.FIFOأو  CMPاملخزون ) حركةتحديد طريقة مراقبة  -

 . اتلمخزونل ق الجردمعالجة فرو تحديد إجراء لل -

 املماثلة واالستخداماتالحسابات الدائنة  •

 لي:، على النحو التا31/12/2017غلقة بتاريخ امل SARLالتي تظهر في امليزانية لـ 

 31/12/2017 بتاريخ" Xللشركة " الحسابات الدائنة واالستخدامات املماثلة (:III04-الجدول رقم)

 املبلغ البيان ر.ح

401200 Hydra سوناطراك   2 204 226,47 

 888,90 258 موردو الفواتير التي لم تصل إلى أصحابها 408

411200 (NAFTAL)355,70 406 24 زبائن 

 160,00 501 تسبيقات للمستخدمين 425000

445670 Précompte 206 038,00 

 759,50 669 تخفيضات الضرائب  448720

 520,94 466 49 الحسابات الجارية للشركاء 455000

 525,47 709 86 األخرى الحسابات املدينة  467000

 085,46 932 21 الحسابات االنتقالية 470000

 560,44 354 186 املجموع
 الوثائق الداخلية بمكتب محافظ الحساباتاملصدر: 

 كشفت عمليات الفحص التي تمت من جانبنا، عن املالحظات التالية: -

تصنيفها كان من املفروض  ،للموردين تسبيقاتالتي لها رصيد مدين وتمثل  408و 401بالنسبة للحسابات  ✓

 للموردين. 4091بدال من ذلك في الحساب املسبق 

 للسنة املالية" G50" مع أخر تصريح جبائي" précompte" 445670الحساب  رصيد تسويةمن الضروري،  ✓

2017. 

رصيد مدين، ب 31/12/2017 " الذي يظهر في"الحسابات الجارية للشركاء 455حساب من الضروري تفصيل  ✓

 للشركة.نصوص عليها في النظام األساس ي مكما هو  شريك،وفقا ملساهمة كل  في العديد من الحسابات الفرعية

، يجب أن توافق عليها الهيئة التداولية دج 86.709.525,47 رصيد مدين بقيمةتظهر ب 46700الحساب  ✓

 .SCFوفقا ألحكام  إسناده ، حتى تتمكن من"Xلشركة "لـ

، ويجب أن يخضع ملوافقة دج 21.932.085,46بقيمة رصيد مدين  47000في نهاية السنة، يظهر حساب  ✓

 .SCFألحكام  طبقا تعينه ، لتكون قادرةللشركةاولة دالهيئة امل

 النقديةحسابات  •

 :، على النحو التاليدج 10.242.940,96 بقيمة، رصيد مدين األموال املتاحةفي نهاية السنة تظهر 
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 31/12/2017 بتاريخ"Xللشركة " حسابات النقدية(: III05-الجدول رقم)

 املبلغ البيان ر.ح

 BADR 111 976,64حساب بنك  512000

 BADR2 4 521,59حساب بنك  512100

 BADR3 9 932 610,36حساب البنك  512200

 NATIXIS 193 832,37حساب بنك  512300

 0,00 الصندوق  530000

 940,96 242 10 املجموع
 املصدر: الوثائق الداخلية بمكتب محافظ الحسابات

 التالية:كشفت عمليات الفحص التي أجريت على املالحظات  -

 .البنكي تقاربال كشوفاتيجب تحديث  ✓

 محضر غلق الصندوق. وإعداد صندوق ال حسابيجب إيقاف ، في نهاية السنة املالية ✓

 جارية الخصوم ال •

 : ، على النحو التالي31/12/2017من  ااعتبار دائنا رصيدا "X"شركة لتظهر الخصوم الحالية ل

 31/12/2017بتاريخ  "X"الخصوم الجارية للشركة  (:III06-الجدول رقم)

 املبلغ البيان ر.ح

 115,49 743 24 ش.ذ.م.م للنقل "س" 401000

 345,02 137 1 سوناطراك 408000

 855,23 618 67 املستلمة من الزبائنالتسبيقات  419100

 984,11 662 3 املستخدمين 42100

 456,21 326 ضمان اجتماعي 43100

 092,09 943 هيئات اجتماعية أخرى  43200

 762,10 659 1 ضرائب 4440

 124,38 995 14  لرسم على القيمة املضافةا 445

 742,33 880 50 املدينون األخرون 468

 861,12 561 5 وعاء في انتظار االقتطاع 477

 338,08 529 171 املجموع
 الحساباتاملصدر: الوثائق الداخلية بمكتب محافظ 

 كشفت عمليات الفحص التي أجريت على املالحظات التالية: -

من قبوله تم ي، يجب أن دج 50.880.742,33 بإجماليرصيد دائن  ،31/12/2017بتاريخ  468يعرض الحساب  ✓

 .SCFوفقا ألحكام عيينه من أجل ت ،لشركة ذ م ملة لـاو داملقبل الهيئة 

من  املوافقة ويجب ،31/12/2017في  دج 5،561،861,12يبلغ حوالي على رصيد مدين  477يحتوي الحساب  ✓

 .SCFمن أجل تعيينه وفقا ألحكام  شركة،قبل الهيئة التداولية لل
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 ملصادقة على القوائم املاليةا .2

محافظ ، ونتيجة ألعمال 2017املالية للسنة املالية  لقوائمالتي تم إجراؤها على االرقابة لتحقيقات و لمتابعة     

 وباستثناء، العينة وأحيانا عن طريقبطريقة منهجية العادية، واالجتهادات  التي تم تنفيذها وفقا لقواعدالحسابات 

 " في Xللشركة ذ م م " املالية قوائميمكننا أن نستنتج في رأينا أن ال أعاله،ذكورة التحفظات واملالحظات امل

 وتعطي وصادقة،منتظمة ، دج 475.605.595,00قدره  إجمالي الخصوميساوي  أصول  بإجمالي ،31/12/2017

 .صورة وفية

الحسابات من قبل واحد أو أكثر من املهنيين الذين يحق لهم القيام  تطهيرب بالقيامومع ذلك، اسمحوا لي أن أوص ي 

 .ةمبهذا النوع من امله

 .28/06/2018أعدت في:                                                                                                                     

 محافظ الحسابات.                                                                                                                          

 فيما يلي:تتمثل التقارير الخاصة:  ➢

  الداخلية ةبالرقا إجراءات عن خاص تقرير . 1

 .ال يمكن التعبير عن رأينا فيه الداخلية وبذلكالشركة لم تقدم لنا أي تقرير حول إجراءات الرقابة 

األشخاص املذكورين  يخص :تعويضات (10)أو عشر  (05)املبلغ اإلجمالي ألعلى خمس  حول تقرير خاص  .2

 أذناه

 رقم واالسماللقب  الوظيفة األجور الصافية السنوية

 1  املدير 792,27 657

 2  رئيس املركز 244,11 594

 3  سائق 175,35 592

 4  صيانة ون ع 791,27 506

 5  سكريتارية إدارية 504769,37

، حيث يقوم الجهاز املسير للشركة بإعداد كشف مفصل يوضح الجدول املوظفين الخمس األعلى أجر بالشركة  

تأكد من أن املبلغ السلمه ملحافظ الحسابات ويقوم هذا األخير بيعن التعويضات لخمس ألشخاص أعلى أجر و 

 .املفصل للتعويضات يتطابق مع معلومات املتحصل عليها التي دقق فيها مسبقا عنها

البيانات الخاصة بأسماء واللقب املوظفين للشركة فهي أسرار خاصة بالشركة وال أنه تم حذف إلى تجدر اإلشارة 

 ح عنها.يمكن اإلفصا

 حول االمتيازات الخاصة املمنوحة للمستخدمين تقرير خاص .3
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لم تقدم لنا أي وثيقة،  الشركة فإن إدارة ،االمتيازات الخاصة املمنوحة للمستخدمين عنبالنسبة للتقرير الخاص  

 .والتي يمكننا التعبير عن رأي بشأنها

 تسيير في تقرير البينة املعلومات امل صحةتقرير خاص يتحقق من  .4

إلى  01/01/2017للفترة من  املغطي الشركة ذم م ونشاطها،وضع يعبر عن  في رأينا ،التسييرإن محتوى تقرير 

 .31/12/2017غلقة في املاملالية  القوائمر في هو ظاهكما  ،31/12/2017

 ( األخيرة05السنوات الخمس ) تطور النتيجةحول تقرير خاص  .5

 ( املالية األخيرة.05، خالل السنوات الخمس )الشركةيشرفنا أن نلفت انتباهكم إلى نتائج 

 البيان النشاط املبالغ

 النتيجة 2012 901,00 286 35

 النتيجة 2013 523,00 424 22

 النتيجة 2014 325,00 582 13

 النتيجة 2015 220,00 767 9

 النتيجة 2016 147,00 761 7

 محافظ الحسابات.                                                                                                                                       

 .) من القانون التجاري  589قرير خاص حول صافي أصول الشركة )املادة ت .6

 :كما يلي ،رصيد إيجابي 31/12/2017" من القانون التجاري، فإن أصول الشركة ذ م م يقدم في 589وفقا للمادة "

                                                                                                                                 

إرفاق التقرير بامليزانية وجدول حسابات  ة، تمتقرير محافظة الحسابات مع إبداء كل املالحظات الضروري يعد -

 .وجدول تغيرات رأس املال وكذا امللحق عند االقتضاء النتائج وجدول تدفقات الخزينة

 : "X محافظ الحسابات للشركة ذ م م " نتائج تقرير  ❖

املراقبة  بعمليات " نالحظ أن محافظ الحسابات قامXة للشركة "العاماملصادقة من خالل عرضنا لتقرير  -

وذلك لتأكد من صحة البيانات املقدمة ، )السبر(بالطريقة املنهجية وأحيانا عن طريق األخذ بالعينة بالفحص 

أن محافظ الحسابات يقوم  كذلكونالحظ ، من طرف الشركة واكتشاف األخطاء الواردة في األنظمة املحاسبية

 .بتدوين كل املالحظات حول البيانات املقدمة في تقرير املصادقة العام

لشركة فقد صادق عليها املحافظ بعد مطابقتها مع كل املعلومات املذكورة سابقا واملتعلقة بأصول وخصوم ا -

 بها الشركة. القوائم املالية املعروضة ومراجعته ملختلف الوثائق املحاسبية والعمليات التي قامت

 الحسابات أعطى رأيه بتحفظ حول القوائم املالية محافظيفهم من خالل فقرة املصادقة السابقة بأن  -

   ."Xذ م م "للشركة 

 +482,00 362 18  األصول الصافية = 
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فيما الشركة يمكن تلخيصها بها لمالحظات التي عرضها في تقريره حول مختلف األحداث والتي قامت بالنسبة ل -

 يلي:

 .31/12/2017صندوق املوقوف في الصندوق والذي يبرر رصيد ال غلق غياب محضر .أ

واألخطاء صعب في حالة وجود الغش يعدم تحديد املسؤوليات ف) غياب نظام الرقابة الداخلية بالشركة. .ب

الرقابة  لهاإجراءات تسجيلية مناسبة تضمن  لشركةليس لدى ا إنهكن القول ، كما يمتحديد املسؤول عنها

 (.السليمة املحاسبية

 . . عدم تسوية أرصدة بعض الحسابات .ت

 عدم القيام بتحليل وتفصيل بعض الحسابات.  .ث

 نقائص في اتباع بعض املبادئ املحاسبية.  .ج

العمل  الحسابات في تقريره املوجه على شكل تحفظات إلى تحسين إجراءاتحافظ دف النتائج التي يوردها مته -

 وعند إنجازه وأدائه ملهمته يصرح بكافة النقائص ونقاطمحافظ الحسابات ، على أساس أن الشركة املتبع داخل

لهذا يعتبر  (،القادمةلتي بدورها تسعى إلى تجنبها الحقا )في السنوات املالية ااكتشفها إلى اإلدارة، و التي  الضعف

، من خالل اكتشاف لتدقيقا محل للشركة الحسابات ذو أهمية بالغة ملا يقدمه من خدمات مختلفةمحافظ تقرير 

  .واقتراح الحلول الالزمة لتصحيحهاواملخالفات  األخطاء
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 خالصة: 

تناولنا هذا الفصل من خالل مبحثين األول تطرقنا فيه إلى التعريف باملكتب محل الدراسة ومن منطلق الخدمات     

التي يتبعها بعد قبوله املهمة من الحصول على معرفة عامة حول املؤسسة، ثم تقييم التي يقدمها وأهم اإلجراءات 

 .لداخليةانظام الرقابة 

محدودة شركة ذات مسؤولية ب عينة من تقرير محافظ الحسابات متعلقتطرقنا إلى دراسة فيه أما املبحث الثاني    

، ة عاكسة للوضعية املالية واملحاسبية للمؤسسةالذي هو مرأ وتوضيح الخطوط العريضة لكيفية اعداده التقرير

في  محافظ الحسابات دور الذي يلعبهعرفة الاملقابلة مع محافظ الحسابات مل أداة  باإلضافة إلى اعتمادنا على

ادراكه ملسؤولياته املهنية اتجاه ، و الوقوف على مدى اكتشاف الغش واألخطاء التي تؤثر على القوائم املالية

توفر الخبرة املهنية والكفاءة العلمية ملحافظ الحسابات وبذله العناية املهنية الالزمة وفقا  حيث ش،اكتشاف الغ

ملتطلبات معايير التدقيق يساهم في قدرته على اكتشاف الغش، إضافة إلى  تخطيطه املسبق لعملية التدقيق وجمع 

يساعدهيمكنه من استخراج نقاط القوة والضعف أدلة اإلثبات الكافية ودراسته وتقييمه لنظام الرقابة الداخلية   

  .الغش واكتشاففي تقييم املخاطر 
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 :عامة خاتمة

 جابةل ل مصوب هدفا( والتطبيقي النظري ) السابقة للفصول  واستعراضنا دراستنا وراء من وسعينا هدفنا لقد    

 الثقة وإضفاء واألخطاء الغش اكتشاف في الحسابات محافظ ومسؤولية دور  في واملتمثلة الرئيسية اإلشكالية على

 بالتعريف النظري  للجانب استعرضنا خالل من وذلك منها املتفرعة الفرعية األسئلة وكذلك لية،املا القوائم على

 إنهاء وأسباب تقريره أنواع األخير وفي وواجباته حقوقه ومسؤولياته، وكذا عمله وقواعد مهامه الحسابات بمحافظ

 .مهامه

 أنواع، من والغش األخطاء مفهوم إلى باإلضافة النوعية خصائصها وأهم املالية القوائم ماهية بإبراز قمنا كما    

 وإجراءات الغش عن الكشف في الحسابات محافظ مسؤولية بتوضيح قمنا األخير وفي ارتكابه ومواطن أهداف

 .عنه اإلبالغ

 وكيفية النظري  الجانب في لها تعرضنا التي مفاهيم لتعزيز الحسابات محافظ بمكتب امليدانية دراستنا وجاءت    

 .الواقع من أكثر واالقتراب أخرى  زاوية من املعالج املوضوع إلى بالتعرض لنا سمحت والتي ميدانيا، تطبيقها

 مع عامة ونتائج الفرضيات باختبار الخاصة للنتائج توصلنا املوضوع، جوانب ملختلف وتحليلنا معالجتنا فبعد

 .الدراسة وآفاق التوصيات من مجموعة

 :الفرضيات اختبار 

 : األولى الفرضية -

 وتظهر ملهامه، أدائه أثناء املهنية والكفاءة باالستقاللية يتمتع الحسابات محافظ أن دراستنا خالل من لنا تبين    

 بعيد كونه املهنية الخدمات أداء عند تحيز وبدون  بنزاهة وتصرفه املهنية باألمانة التزامه خالل من االستقاللية هذه

 القوائم في املتضمنة املعلومات في الثقة إضفاء عملية يدعم مما اإلدارة، لسلطة يخضع وال املؤسسة عن البعد كل

 يتصف مؤهل شخص الحسابات محافظ أن على تنص التي األولى الفرضية صحة يثبت ما وهذا املالية،

 .الفني رأيه إلبداء املهنية والخبرة بالكفاءة ويتمتع باالستقاللية

 : الثانية الفرضية -

 الالزمة املهنية العناية وبذل مهمته، ألداء التخطيط على تقتصر الغش اكتشاف في ساباتالح محافظ مسؤولية   

 يثبت ما هذا مهمته، أداء خالل املكتشفة الغش حاالت عن واإلبالغ املالية، القوائم على والشفافية الثقة إلضفاء

 .الغش اكتشاف اتجاه املهنية ملسؤولياته الحسابات محافظ إدراك حول  الثانية الفرضية صحة

 : الثالثة الفرضية -

 حول  عامة معرفة على حصوله في وتتلخص رأيه، وإبداء مهمته أهداف لتحقيق منهجية الحسابات محافظ يتبع    

 الخطر مواطن وتحديد والضعف القوة نقاط يبين الذي لها الداخلية الرقابة نظام فعالية تقييم ثم املؤسسة،

 والتأكد الحسابات فحص مرحلة إلى النتقال يساعده والذي مخاطره، من تقليلوال الغش منع في فعال دور  ويلعب

 للمؤسسة، الحقيقية الوضعية حول  الفني رأيه فيه يبدي الذي تقرير إعداد را وأخي والغش األخطاء من خلوها من

 .األخيرة الفرضية صحة يثبت ما وهذا
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 :النتائج ❖

 :أهمها النتائج من مجموعة على الدراسة هذه أسفرت

 ضد واقي وجهاز امان صمام أيضا يعتبر وانما فقط الحسابات مراقبة في الحسابات محافظ مهمة تنحصر ال -

 الشركة استمرار على تساعد التي املحاسبية، األخطاء اكتشاف في فعال وطرف اختالس أو قانوني تالعب أي

 .واملالية املحاسبية للمعلومة املستعملة األطراف مصالح وتحمي

 .والغش األخطاء اكتشاف في يساهم املهنية والخبرة والعملية العلمية بالكفاءة الحسابات محافظ تمتع -

 اإلدارة قبل من املقدمة املالية القوائم كانت إذا فيما رأيه عن فيها يعبر وسيلة الحسابات محافظ تقرير يعتبر -

 تلك يذكر أن منه تتطلب املعايير هذه حيث عليها، املتعارف سبيةاملحا واملعايير املحاسبية املبادئ وفق معدة

 .غش أو خطأ بسبب كانت سواء الجوهرية األخطاء من خالية القوائم

 على قدرته في ويساهم التدقيق لعملية الجيد لتنفيذ هامة خطوة التدقيق ملعايير الحسابات محافظ تطبيق -

 .الغش اكتشاف

 اإلخفاق هذا يكون  عندما فقط تنشأ والغش األخطاء اكتشاف في اإلخفاق عن الحسابات محافظ مسؤولية -

 .عموما املقبولة التدقيق ملعايير تبنيه وعدم املهنة ممارسة بأخالقيات إخالله عن ناتج

 .رتها وإدا املؤسسة في الداخلية بالرقابة املكلفين األشخاص من كل على الغش ملنع الرئيسة املسؤولية تقع -

 :ياتالتوص ❖

 :التالية التوصيات بذكر راسة الد هذه من الخروج يمكن

 .تقريره في الثقة لتعزيز الحسابات ملحافظ املنهي االستقالل تدعيم -

 ما لكل مواكبا ليظل مستمرة بصورة واملهنية العلمية قدراته بتطوير الحسابات محافظ اهتمام ضرورة -

 .عالية بكفاءة مهامه أداء على قدراته وتنمي املنهي هسلوك تحكم وقواعد ومعايير متطلبات من يستجد -

 الحسابات محافظ مسؤولية تحديد على تعمل أن الجزائر في املهنة بتنظيم املهتمة املهنية املنظمات على ينبغي -

 يتمكن حتى وذلك املالية، القوائم في والغش األخطاء باكتشاف متعلقة وقواعد ضوابط وضع مع دقيق بشكل

 .للمؤسسة الحقيقية املالية الوضعية عن التعبير في القوائم هذه وصدق وبعدالة بأرائهم يثقوا أن هامستخدمي

 التدقيق معايير في املستمر التغير ظل في خاصة الحسابات محافظ بمكتب للعاملين املستمر التدريب من بد ال -

 .أدائهم مستوى  وتحسين الكافية بالخبرة لتزويدهم

 .الغش وقوع لتفادي رادعة وإجراءات قوانين ووضع الداخلية الرقابة نظام بفحص االهتمام -

 محافظ به يستدل مرجع وإعداد أولوياته، من وجعلها الغش الكتشاف الحسابات محافظ مهنة توجيه ضرورة -

 شالغ لحاالت مصادفته عند اتباعها يجب التي واملعايير اإلجراءات ومختلف بمهمته القيام عند الحسابات

 .قانونية الغير والتصرفات

 بغية عنها، الحسابات محافظي وتقارير االقتصادية للمؤسسات املالية القوائم بفحص تهتم لجان تشكيل -

 القوائم مراجعة في تطبق والتي بها املعمول  والقوانين املهنية باملعايير الحسابات محافظي التزام من التأكد

 .رالتقري واعداد املالية

 :الدراسة آفاق
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 في واألخطاء الغش عن الكشف في الحسابات محافظ املهنية مسؤولية موضوع بجوانب اإلملام محاولتنا بعد

 محل املوضوع يبقى ذلك ورغم املوضوع، هذا من بسيط جزء ولو إثراء في ساهمنا قد أننا نأمل املالية، القوائم

 :منها ونذكر والدراسة البحث من املزيد يستحق دراسة

 .للمؤسسة املالي األداء على الغش أثر -

 .الغش مخاطر وتقييم اكتشاف في الحسابات محافظ أداء على تؤثر التي العوامل -

 .الغش حاالت من الحد في ودورها الدولية التدقيق معايير تبني -

 .الحسابات محافظ مسؤوليات على 01 - 10 قانون  أثر -

 وأن الواقع، أرض على اسقاطه محاولة وفي تحليله ومنهجية املوضوع اختيار في فقناو  قد نكون  أن نرجو األخير وفي

 .مستقبلية أخرى  لبحوث بداية نقطة هذا بحثنا خاتمة تكون 
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 امللخص:

 هدفت الدراسة إلى معرفة دور املسؤولية املهنية ملحافظ الحسابات في الكشف عن الغش واألخطاء وإضفاء الثقة على    

 ب املفاهمية لكل من مفهوم محافظ الحسابات، قواعد عمله وأنواع تقاريره، إضافةالقوائم املالية من خالل تناول الجوان

 إلى ماهية الغش وأنواعه ومواطن ارتكابه، والوقوف عل مختلف جوانب مسؤولياته في الكشف عن الغش. كما قمنا بدراسة

 املقابلة ودراسة عينة من تقريرهميدانية بمكتب محافظ الحسابات وتعرفنا على منهجية عمله، حيث اعتمادنا على أداة 

 .الخاص بشركة ذات مسؤولية محدودة

 وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها أن محافظ الحسابات يتمتع باالستقاللية والكفاءة املهنية مما يساعده على     

 ة املمكنة بممارسة الشكاكتشاف الغش وأن مسؤوليته املهنية في اكتشاف األخطاء والغش تقتصر في بذل العناية املهني

 .املنهي في عملية التخطيط ألداء مهمته إلبداء رأي سليم ذو مصداقية وأكثر شفافية

 خلصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها: ضرورة اهتمام محافظ الحسابات بتطوير قدراته العلمية واملهنية بصورة     

 واعد تحكم سلوكه املنهي، توسيع مسؤوليته بإكتشاف الغشمستمرة ليظل مواكبا لكل ما يستجد من متطلبات ومعايير وق

 .واألخطاء في القوائم املالية
 

 .: مسؤوليات محافظ الحسابات، الغش، األخطاء، القوائم املالية، تقرير محافظ الحساباتالكلمات املفتاحية
 

Résumé : 

    L'étude a pour objectif de connaître le rôle de la responsabilité professionnelle du commissaire aux 

comptes dans la détection des fraudes et des erreurs dans les états financiers en précisant la définition du 

commissaire aux comptes, ses règles de travail et ses différents types de rapports, ainsi que définition de 

fraude et ses types. Nous avons mené notre étude dans un bureau de commissaire aux comptes et avons 

appris sa méthodologie ainsi que les étapes qu’il prend pour rédiger son rapport pour cela nous nous 

sommes basés sur les questions de l’entretien avec le commissaire et les documents de son bureau. 

   Cette étude a permis d'aboutir à des résultats dont les plus important est : le commissaire aux comptes est 

indépendant et compétant ce qui l’aide à détecter les fraudes et sa responsabilité professionnelle envers la 

détection des fraudes et l’erreurs est limitée au soin professionnel possible en exerçant le doute 

professionnel dans la planification de sa mission pour finir avec un rapport plus crédible. 

   L'étude comprend aussi un certain nombre de recommandations parmi eux : la nécessité d’élargir la 

responsabilité du commissaire aux compte envers la détection des fraudes et les erreurs relevées dans les 

états financiers.  

Mots-clés : responsabilités du commissaire aux comptes, fraude, erreurs, états financiers, rapport du 

commissaire aux comptes. 

 


