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    الاجراءات ؤالادوات ال اعتمد عليه محافظ الحسابات: املبحث الثاني
    امللف الدائم: املطلب ٔالاول 
    العينة ال اعتمد عليه محافظ الحسابات: املطلب الثاني

    تقرير محافظ الحسابات عن املؤسسة محل الدراسة: الثالث املبحث
  



 املحتويات قائمة

 

III 

    التقرير العام ملحافظ الحسابات: املطلب ٔالاول 
    تقرير خاص بمحافظة الحسابات: املطلب الثاني
    التقرير التق تعليقات حول الحسابات: املطلب الثالث
    خالصة الفصل

    خاتمة
    قائمة املراجع واملصادر

  
  

  
  



 

  قائمة الجداول 

  

  الصفحة  العنوان

    الاهداف التقليدية واملعاصرة للتدقيق I-1جدول رقم 

رر تطور أهداف املراجعة II-2جدول رقم     ي

    تقييم راس مال العامل III -3جدول رقم

ي الاصول  III-4جدول رقم      تقييم صا

    تقييم الاجور  III-5جدول رقم 

    تقييم النظام الضري III -6جدول رقم

ر III -7جدول رقم     جدول املديونية والتوف

    الديون  III -8جدول رقم

    التكاليف III -9 جدول رقم

    املبيعات III -10 جدول رقم

ي املوجودات لشركة املسؤولية املحدودة : املبيعات III -11 جدول رقم     Aتقييم صا

    تقييم الديون  III -12 جدول رقم

  

  قائمة ٔالاشكال

  

 الصفحة العنوان

ا بإمكان التحقق من البيانات  I -1الشكل رقم ى املراجعة وعالق ن الحاجة ا يب

 املالية محمل املراجعة

  

ر التدقيق  I -2الشكل رقم  امعاي    املتعارف عل

   يوضح استقاللية املراجع I -3الشكل رقم 

 املصادقة الايجابية I -4الشكل رقم   

 مصادقة سلبية I -5شكل رقم ال  

    نموذج لتقرير النظيفII -6لشكل رقم ا

ر  نموذج لتقرير II -7الشكل رقم      النظيفغ

ي الجزائر II -8الشكل رقم      مسؤوليات محافظ الحسابات 

  تقييم نظام الرقابة الداخليةII -9الشكل رقم   

  Aالهيكل التنظيمي للمؤسسة  III -10: الشكل رقم  

 

IV 



  

  

  

مقدمة



 مقدمة

 

2 

  : تمهيد

ر وٕالاجراءات واملراجعة تطورت تبعا للتطور    ى مجموعة من املفروض واملعاي ي علم تقوم ع املراجعة 

ي الحياة الاقتصادية، وتوسع املؤسسات  ى املستمر  وانفصال الادارة عن امللكية ترجع اهمية املراجعة إ

مستخدمي املعلومات املالية، ومراجعة تتبع أربع خطوات وهذا من أجل تسهيل عمل محافظ الحسابات 

ر قانونية ي الرقابة الداخلية ؤالاعمال غ ى نقاط الضعف   .وتمكنه من الوقوف ع

لخارجية، ويستطيع القيام بثالث أنواع من املراجعة محافظ الحسابات هو من يمارس وظيفة املراجعة ا

رة قضائية(   ).مراجعة قانونية، مراجعة تعاقدية، خ

ر ضمان ملستخدمي املعلومات املالية  ى املعلومات املالية من طرف محافظ الحسابات تمثل أك املصادقة ع

ي ابداء رأيه عن القوائم املالية   .ألنه يتمتع باالستقاللية والحياد 

  ٕالاشكالية: أوال

ي   :من خالل ماسبق، تتمحور اشكالية هذا البحث حول التساؤل الرئيس التا

ي صدق وشرعية القوائم املالية؟ ى أي مدى يمكن أن تساهم مسؤولية محافظ الحسابات    إ

ى ٔالاسئلة الفرعية التالية    :السؤال الرئيس يتفرع إ

  أداء مهامه؟ أثناء) مسلك(هل املراجع يقوم بإتباع منهج  -

ى نقاط الضعف والقوة للرقابة الداخلية؟ - ي الوقوف ع   هل تكمن مسؤولية محافظ الحسابات 

  الفرضيات: ثانيا

ن ن التاليت ى ٕالاشكالية قمنا بصياغة الفرضيت   :لإلجابة ع

  .إن اعتماد املراجع مسلك أثناء أداء املهام يمكن أن يسهل عمله -

ى نقاط القوة والضعف للرقابة الداخليةتكمن مسؤولية محافظ  - ي الوقوف ع   .الحسابات 
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  أهداف البحث : ثالثا

ى    :دف هذه الدراسة إ

ا وأهدافها- ى مراجعة الحسابات وأهمي   التعرف ع

ي املؤسسة ح يتمكن من إبداء رأيه- ى املسلك الذي يقوم محافظ الحسابات بإتباعه    التعرف ع

ى املصادق-   .ة املالية ومسؤولية محافظ الحساباتالتعرف ع

  أهمية البحث: رابعا

ي القرارات ال    ر العالم ألنه تدخل  ى املعلومات املالية ع ي كون املصادقة ع تتمثل الدراسة 

رز أهمية هذه الدراسة من خالل  ى تقريره وت يقومون ٔالاطراف املتخلفة املرتبطة مع املؤسسة باتخاذه بناءا ع

  :ٓالاتي

ن وتشريعات وأصبحت عاملية أه- رات خاصة بخول قوان تم بموضوع طرأت عليه تغ ا    مية الدراسة كو

ي ميدان املراجعة- ى املعلومات املالية    .أهمية املصادقة ع

  أسباب اختيار املوضوع: خامسا

ي املوضوع ألنه يتما مع ميدان التخصص-     .الرغبة 

رة ولو بسيطة عن طريق ال-     دراسة امليدانيةاكتساب خ

ي الاطالع إذا كان ما نتطرق إليه نظريا يطبق الواقع-   .الرغبة 

  الدراسات السابقة: سادسا

ن املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية دراسة  -أ عبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة، التكامل ب

ر، جامعة الجزائر   .2010، سنة 3مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيس

ن املراجعة الداخلية واملراجعة : انطلقت هذه الدراسة من ٕالاشكالية   ما مدى العالقة التكاملية ب

ن وللمؤسسة؟ ى فعالية وفائدة ممكنة للطرف ي تنفيذ مهمة املراجعة بما يحقق أع   الخارجية 

ى النتائج التالية   : وتوصلت هذه الدراسة إ

ما أن املراجعة الداخلية واملراجعة الخارج-   ية وظيفتان هامتان ال غ للمؤسسة ع

ى وسائل - وان مل من املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية لهما منهجيتان علمية منتظمة، وتسند ع

  .وتقنيات لتعديم حكمهما لحالة املؤسسة

ر الدولية،  -ب ر العامة واملعاي ن املعاي ي الدين محمود عمر، مراجعة الحسابات ب ضمن مذكرة م

ر،  ر، الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم التسي   .2008متطلبات نيل شهادة املاجيس

ي   ي السؤال التا ر الدولية، : وتم صياغة إشكالية البحث  ا من املعاي ر املراجعة املتعارف عل أين موقع معاي

ى ن ي الجزائر؟ وتم التوصل إ ى نظام التدقيق  رهم ع   :تائج التاليةوتأث

ن-       ن الخارج   مراجعة ظهرت من أجل تحقيق أهداف املستعمل

ر الدولية للمراجعة حتمية بعد دخولها هذه الهيئات-         .أن الجزائر تطبق املعاي

ى مصداقية املعلومات املحاسبية باملؤسسة الاقتصادية،  -ج مذكرة ديلمي عمر، أثر املراجعة الخارجية ع

ر، جامعة سنة ضمن متطلبا ي2009ت نيل شهادة املاجست ى أي مدى يمكن أن : ، وإشكالية البحث  إ

ا  ي املعلومات املحاسبية ال تتضم ي إضفاء الثقة واملصداقية  تساهم املراجعة الخارجية للحسابات 
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ي زيادة املنفعة عند استخدام القوائم املالية-   املراجعة الخارجية للحسابات تساهم 

ى ٔالاطراف املستعملة للمعلومات املحاسبية معرفة أن  عملية- ا، ولكن ع املراجعة تعزز الثقة واملصداقية 

  .عمل مراقب الحسابات ال يوفر الضمان والتأكيد املطلق بما ورد بالقوائم املالية

ن الجزائر وتونس واململكة العربية،شريقي عمر، التنظيم امل للمراجعة، : د أطروحة  دراسة مقارنة ب

ي العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف  ي2013، 1دكتوراه  ما مدى : ، وانطلقت هذه الدراسة من إشكالية 

ى الخصائص واملتطلبات الكفيلة بنجاح وتطور املهنة مقارنة  ي الجزائر ع توفر التنظيم امل للمراجعة 

ى النتائج التالية    :بتونس واململكة العربية، وتوصلت الدراسة إ

ي املهن ٔالاخرى وفقا لتنظيم م سليم -   مهنة املراجعة مهنة عريقة يجب أن تمارس كبا

ن لها بذلك التنظيم الذي - ام املمارس ى درجة تنظيمها وال ي أي بلد يتوقف ع نجاح مهنة املراجعة وتطورها 

ى ى خدمة مصالح املجتمع بالدرجة ٔالاو   .دف إ

  حدود البحث: سادسا

  .وذلك لدراسة املوضوع ميدانيا مستغانمكانت الدراسة بمكتب محافظ الحسابات ب: كانيةالحدود امل

  2015مت الدراسة امليدانية خالل شهر ماي : الحدود الزمانية

  منهج البحث: سابعا

ي  ي الجانب النظري، أما  ى ٕالاشكالية واختبار صحة الفرضيات، فقد اعتمدنا املنهج الوصفي  لإلجابة ع

  .امليدانية فتبعنا طريقة دراسة حالةالدراسة 

  صعوبات البحث: ثامنا

  : أثناء انجاز البحث واجهتنا الصعوبات التالية      

ربص محافظ الحسابات كانت لديه انشغاالت-       رة ال   .خالل ف

  تقسيمات البحث: تاسعا

ى املعلومات املالية واملحاسبية ومسؤولية محا   ي ثالث تم تناول موضوع املصادقة ع فظ الحسابات 

ن وفصل تطبيقي ن نظري   .فصول، فصل

ي مفاهيم حول املراجعة، - ى ثالث مباحث متمثلة  الفصل ٔالاول ملحة عامة عن املراجعة وتم تقسيمه إ

ن املراجعة الداخلية والخارجية، واملسلك العام لعملية املراجعة ر املراجعة وأنواع املراجعة والعالقة ب   .ومعاي

ى محافظ الحسابات ومقومات أما - ا وتطرقنا فيه إ الفصل الثاني تناولنا فيه محافظ الحسابات ومسؤوليا

  .أساسية ملهنة الحسابات وٕالاجراءات املتبعة من طرف محافظ الحسابات

ى املؤسسة الذي  مستغانموالفصل الثالث دراسة ميدانية لدى محافظ الحسابات بوالية  - وتطرقنا فيه ع

ي قبول املؤسسة، وتقرير محافظ الحسابات عن املؤسسةقام بفحص   .  ه، ؤالادوات ال استخدمت 

 



  

  

ملحة ٔالاول الفصل 

عامة حول املراجعة
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  :مقدمة الفصل

ان زيادة الحاجة للخدمات املقدمة من طرف مراجعة الحسابات تتمثل العامل الرئيس لتطوره   

ى  ى مجموعة والهدف من املراجعة هو الوصول إ املعلومات مالية ذات مصداقية وترتكز عملية املراجعة ع

ي ي هذا الفصل ثالث مباحث  ى عدة أنواع وستناول  ر وتنقسم املراجعة إ   :من الفروض واملعاي

  مفاهيم وأنواع املراجعة : املبحث الاول 

ر وأنواع : املبحث الثاني   معاي

  املسلك العام لعملية املراجعة: املبحث الثالث
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  مفاهيم وأنواع املراجعة : املبحث الاول 

ى مفاهيم حول املراجعة تعريفها، الفروض، واجراءات ال يقوم عليه وأهداف  يشمل هذا املبحث ع

  .املراجعة

  : تعريف املراجعة: ٔالاول  املطلب

  :تعددت تعاريف املراجعة نتيجة الرتباطها باملحاسبة

ا ى أ ى القرائن املرتبطة  عملية"عرفت الجمعية املحاسبية ٔالامريكية املراجعة ع منتظمة للحصول ع

ى ٔالاحداث الاقتصادية وتقييمها بطريقة موضوعية لغرض التأكيد من درجة مسايرة هذه  بالعناصر الدالة ع

ى ٔالاطراف املعنية ر املوضوعية، ثم توصيل نتائج إ   1"العناصر للمعاي

ا  Bonnault et Germondوعرف  ى ا وبناء بأسلوب من طرف م  اختبار تق صارم"املراجعة ع

ى نوعية ومصداقية املعلومات املالية املقدمة من طرف املؤسسة   2"مؤهل ومستقل، بغية رأي معلل ع

ا  ى أ ر باخالص مراجعة نقدية لنشاط"وتعرف كذلك ع ي البيانات املالية مع  الشركة لضمان أنه يع

ن واملراجعة تعمل لتنفيذ اهداف العمل وهو فحص الوضع  ى املديرين التنفيذي ا، وع ٔالانظمة املعمول 

ر ويتم تنفيذ عملية التدقيق من قبل مراجع  ي، وتحقق من الامتثال الحقائق والقواعد واملعاي امل

 3"الحسابات

ي علم يقوم بفحص انتقادي  ي الدفاتر تمنظم ألنظمة الرقابة الداخلية والبيانات املثبواملراجعة  ة 

  4.والسجالت والقوائم املالية للمشروع

  :من خالل التعريف السابقة، سنحاول صياغة تعريف شامل للمراجعة وهو

ا شخص مستقل، البداء رأي ف محايد حول صدق وصحة املعلومات  ي عملية منتظمة يقوم  املراجعة 

ي القوائم املاليةاملالية امل   .تضمنة 

  فروض واجراءات املراجعة: املطلب الثاني

ان طبيعة ونوعية املشاكل وتنوعها وال بصدد الحل من طرف املراجعة جعل وضع مجموعة من 

ي املراجعة أمرا ضروريا   .الفرضيات وال تمثل الاطار الفكري الذي يمكن رجوع اليه 

ي العن   :اصر التاليةففرضيات املراجعة تتمثل 

ان أساس عملية املراجعة هو قابلية البيانات املالية للفحص، فبدون هذه : البيانات املالية قابلة للفحص

ر املستخدمة لتقييم بيانات املحاسبية  ر من املعاي ذه العملية، فهذه الفرضية تعت الفرضية ال أساس للقيام 

ي ر    :وهذه املعاي

ا مالئمة: املالئمة ن ويراد  ن املحتمل ن لها واملستخدم   .املعلومات املحاسبية مع احتياطات الطالب

ى نفس النتائج: قابلة للفحص   .فذا يع أنه إذا تم فخص نفس املعلومات، بيانات فيجب الوصول إ

 
امي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة1 وتدقيق الحسابات، الاطار النظري واملمارسة التطبيقية، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات  محمد ال

  9، ص2003الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
  9املرجع نفسه، ص2

3KhelassiReda, L’audit Interne, Audit Operationnel, Editions Houma, Alger,2005,P22, 23 
ي اسماعيل، 4 ر محمد، رز ي سف ي، امللتقى الوط حول واقع وأفاق النظام املحاس املح ي سياق تطبيق النظام املحاس املا مسؤولية ودور املراجع 

ي الجزائر، جامعة الوادي،  رة واملتوسطة    39، ص2013ي املؤسسات الصغ
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  .أي تسجل الحقائق بكل موضوعية: البعد عن التح

  كون محققة للمعلومات املحاسبيةمن الخواص ٔالاساسية ال يجب أن ت :قابلية للقياس الكمي

ن املراجع والادارة ي املصالح ب ن الادارة ومراجع : ال وجود لتعارض  واضح أن هناك تبادل للمنفعة ب

ي اتخاذ مجموعة من  الحسابات، فاالدارة تستعمل املعلومات املالية ال قام بفحصها وأبدى رايه حولها 

ء الذي يسرع ع من الاك نو القرارات، كما يستوجب أن يكون هن ي ال تكامل والتعاون واملراجع الخار

  .ويساعد عملية املراجعة

ر مادية   :خلو القوائم املالية وأية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غ

ى ٔالاخطاء    ي تحديد املراجعة وعدم توسيع اختباراته باقتصاره ع ان هذه الفرضية تساعد املراجع 

ر املادية، ذلك الن مسؤوليته محدودة  ى اكتشاف الاخطاء غ ا ال تساعد املراجع ع املادية فقط، كما ا

ي وا ر املادية وال  ضحة ال تقع تحت مسؤوليته لذلك باالخطاء املادية فقط، لكن هذا ال يع ان الاخطاء غ

ى العناية املطلوبة من املراجع عند قيامه بمهمته رك ع   .يجب ال

  :وجود نظام للرقابة الداخلية سليم يبعد احتمال وجود اخطاء

ء الذي يجعل املراجع يقلل من  ان وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يحد ويقلل من حدوث الاخطاء ال

رنامج املراجعةمدى الفحص عند اع   1.داده ل

ا ر املراجعة املتعارف عل م املراجعون بمعاي ى موا: يل م باالضافة ا ا تفرضه التشريعات ل تحددها مهم

  .والقواعد املهنية

ا درجة الصدق : تمثل املبادئ املحاسبية املقبولة عموما ام  اساسا رئيسيا لعمل املراجع ويحدد مدى الال

ي ال   .قوائم املاليةوالعدالة 

رض أيضا دورات النشاط والاحداث ال  رض استمرار املشروع فان املراجعة تف اذا كانت املحاسبة تف

ا القوائم  ي السنة السابقة سوف تتكرر ولعل ذلك يعطي مغزى لجميع التقارير ال تحتو ا املنشأة  واجه

  .املالية

ر م ي املراجع مل :املراجع خب ذه الحدود وال بتحمل املسؤولية عن الادراة وال يخضع ألي ويؤدي عمله  ما 

ي اعمال الادارة   2.ضغوط تحد من درجة واستقالله كما أنه ال يتدخل 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ا1 ر املؤسسة، مذكرة تخرج  شعباني لطفي، املراجعة الداخلية مهم ي تسي ا  ر، جامعة الجزائر، ومساهم   29،28، ص ص2004لنيل شهادة ماجست
  .29عبد الفتاح محمد الصحن، كمال خليفة أبو زيد، املراجعة علما وعمال، مؤسسة شبابة الجامعية، اسكندرية، مصر، ص2
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ا  I -1الشكل رقم ى املراجعة وعالق ن الحاجة ا   التحقق من البيانات املالية محمل املراجعة بإمكانيب

  

البداية  

  
البيانات املالية محل الفحص واملراجعة

  

  

  

  

  

  

  

  

ر، : املصدر ن املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية، مذكرة ضمن متطلبات لنيل شهادة املاجست عبد السلم عبد سعيد أبو سرعة، التكامل ب

  14، ص2010، 3جامعة الجزائر

  :اجراءات املراجعة

ن ال ي مجموعة من الخطوات التفصيلية ال سوف يطبقها    راه ى ٔالادلة وال املراجع للحصول ع

ي القوائم املالية، من ثم فان الاجراءات يتم تصميمها وتحديدها ملقابلة الاهداف املراجعة  ا رأيه  يب عل

ونجد أن اجراءات املراجعة تمثل الخطوات التفصيلية الالزمة لتحقيق الاهداف وال تختلف باختالفها تبعا 

ي جميع اعمال املنجزة أثناء عملية املراجعة لجميع البنود لظروف الحال أو  املوضوع محل الفحص، و

ى أن يستطيع املدقق وضع رايه   1.لتوصل ا

ا، أو السلوك الواجب أدائه   وتعكس اجراءات املراجعة تصرفات وممارسات محددة يجب أدا

ي برنامج املراجعة   .وسنقوم بتلخيص اجراءات املراجعة 

الاجراءات الخطوات الالزمة لتحقيق الاهداف، وعليه فان الاجراءات يتم تحديدها ملقابلة وتحقيق ل وتتمث

ي مراجعة السجالت والدفاتر  الاهداف املراجعة وبرنامج املراجعة عبارة عن خطة عمل املراجع ال يتبعها 

ى الاهداف الواجب تحقيقها والخطوات ي سبيل  وماتتضمنه من البيانات، ويشمل أيضا ع ال ستتخذ 

رنامج هو ملخص ملا يجب أن يقوم به املرجع من الاعمال، وهو سجل بالعمل  تحقيق تلك الاهداف، وال
 

1Robert Obert, Mairie Pierre, Comptabilité et Audit, Corrigés du Manuel, 2 eme Edition, dunod, Parie,P203. 

ا  ليس هناك امكان للتحقق م

رر لوجود عملية املراجعة  ال م

ى املراجعة  انتقاء الحاجة ا

ا امكان التحقق م

ى املراجعة  محايدة للتحقق كأداةبروز الحاجة ا

اية ال

هل هذه البيانات 

املالية قابلة 

 للتحقيق

ال

 نعم
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يوتوجد اعتبارات تؤخذ بالح   :سبان عند تصميم برنامج املراجعة تتمثل فيما ي

ا ي حج ى قرائن قوية    ،استخدام وسائل املراجعة ال تمكن املراجع من الحصول ع

ا يقوم  ى ضو اتباع طرق املراجعة ال تتالءم مع ظروف كل حالة، فلكل مؤسسة ظروفها الخاصة وال ع

  .املراجع باعداد برنامج املراجع املالئم

ى اخرى وبصفة عامة  ونظرا الختالف املؤسسات فان تطبيق برنامج املراجعة يختلف من مؤسسة ا

ن من برامج املراجعة هما   :هناك نوع

  :برنامج مراجعة ثابتة أو مرسومة مسبقا-أوال

ا مع تعديلها وتتم   :حيث يطلب من مساعدي املراجع التقييد 

واضحة لخطوات ال- ا تعليمات صريحة  و  عمل الواجب اتباعه،بكو

رى،- ي املشاريع الك ا ضرورية    ا

ر أساسا لعمليات املراجعة- ر سي السنوات الال  تع ال كامال بما قام به املراجع تستخدم كأداة جحقة، كما تعت

ى املساعدين   .رقابة ع

  برامج مراجعة متدرجة-ثانيا

ى تحديد الخطوط العريضة لعملية املراجعة وهذا  رك ملوظفي مكتب ر النوع من التحتوي ع امج ي

ي اتباع ما يرونه ضروريا من الخطوات م الفنية  م ودراي ر   .املراجعة مجاال واسعا الستخدام خ

ن باستخدام الاجراءات التحليلية ال يقوم بتحليل العالق ن املنشأة، حيث يقوم العديد من املراجع ات ب

ر صعوبة نظرا الستخدام ن للبيانات املحاسبيوزاد عدد مستخدم ة كلما أصبحت مهمة مراجع الحسابات أك

ي اتخاذ القرارات   .هذه البيانات 

ي أنه يضيف قيمة للمعلومات الاقتصادية ال تنتج من النظام املحاس ملصلحة ويتمثل دور املراجع 

م رشيد أحكامهم وقرارا   .مستخدمي هذه البيانات ل

  :أهداف املراجعة

ا للعديد من الجهات والفئات ال تشكل قطاعات،  وسيلةالتدقيق  وليست غاية تقدم خدما

وخدمات التدقيق أصبحت وسيلة ايصال للمعلومات ملتخذي القرارات سواء داخل الوحدة الاقتصادية أو 

  الخ.....املستثمرين، العمالء، البنوك: الجهات املتعددة خارج الوحدة الاقتصادية مثل

ا مجرد وسيلة الغش والاخطاء أو محاوالت التالعب وقديما كانت ا ى أ ى اهداف التدقيق قاصرة ع لنظرة ا

ي الدفاتر والسجالت املحاسبية وير    .وال

رت، حيث أن اكتشاف هذه العوامل تتحقق تلقائي أثناء  ولكن هذه النظرة الهداف التدقيق تغ

أن الناتج الرئيس لعملية التدقيق هو ابداء املدقق املراحل والخطوات التنفيذية لعملية التدقيق باعتبار 

ي  ي وانما ينب وير، هو املنتج الفر ي قوائم املالية، وان اكتشاف الغش والخطأ وال لرايه الف املحايد 

ا ا اعتبارها اهداف تبيعة يمكن أن ي ابداء رايه عن مدى صدق وعدالة القوائم املالية، يعتمد عل ملدقق 
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ى - ى املدقق من خاللها ا نتائج فحص الحسابات ونتائج تقييم وفحص نظام الرقابة الداخلية، الذي يس

  .غشالتأكد من خلو الحسابات من الاخطاء وال

ي حالة طلب املدقق للقيام بتدقيق خاص الهدف منه اكتشاف - كما أن هذه العوامل تمثل هدف أساسيا 

ا علوم الادارة واملحاسبة ي املجاالت العلمية وم   1.تلك العوامل، ومع تطور املفاهيم والاهداف 

ن لنا الاهداف التقليدية واملعاصرة للتدقيق وتطورها   :والجداول الاتية تب

  الاهداف التقليدية واملعاصرة للتدقيق I-1الجدول رقم 

  ٔالاهداف الحديثة  ٔالاهداف التقليدية

التأكد من دقة وصحة البيانات املحاسبية املثبتة  -

ا  بدفاتر  وسجالت املشروع،وتقرير مدى الاعتماد عل

ى رأي ف محايد حول مطابقة القوائم  الحصول - ع

 املالية ملا هو مقيد بالدفاتر والسجالت

  اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش -

تقليل فرص ارتكاب ٔالاخطاء أو الغش عن طريق  -

  .زيارات املدقق املفاجئة

  

 مراقبة الخطط املوضوعية ومتابعة تنفيذها -

ى ٔالاهداف  تقييم نتائج أعمال املشروع - بالنسبة إ

 املرسومة

ى ٕالاسراف من خالل تحقيق أق  كفاية - القضاء ع

ي النشاط ي جميع نوا  إنتاجية ممكنة 

  تحقيق أق قدرة من الرفاهية لألفراد املجتمع -

 

  
  15، 14حسام ابراهيم، مرجع سبق ذكره، ص ص: املصدر

رر تطور أهداف املراجعة I-2الجدول رقم    ي

رة   الهدف من املراجعة  الف

  اكتشاف التالعب والاختالس  1500قبل عام

  اكتشاف التالعب والاختالس  1500-1850

  اكتشاف التالعب والاختالس  1850-1905

  اكتشاف الاخطاء الكتابية

ي  1905-1933   تحديد مدى سالمة وصحة تقرير املركز املا

  اكتشاف التالعب والاختالس

  والاختالساكتشاف التالعب   1933-1940

ي  1940-1960   تحديد مدى سالمة وصحة تقرير املركز املا

  

   

                                                            
ن ال حسام1   .13،14، دار البداية للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، ص ص1ظرية والتطبيق، الجزء ٔالاول، الطبعةنابراهيم، تدقيق الحسابات ب
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ن املراجعة الداخلية والخارجية: الثانياملبحث  ر املراجعة وأنواع املراجعة والعالقة ب   معاي

ا يزيد من    ام  ى ثالث مجموعات، والال ي تنقسم ا ر و ى مجموعة من املعاي املراجعة تقوم ع

  .املعلومات املالية، وللمراجعةمصداقية 

ر املراجعة : املطلب ٔالاول    معاي

ا ثالث مجموعات ر التدقيق املتعارف ال   :تنقسم معاي

ر العامة-   مجموعة املعاي

  مجموعة العمل امليداني-

  مجموعة اعداد التقارير-

ي   :ويمكن توضيحها من خالل الشكل التا

ر التدقيق املتعارف  I -2الشكل رقم  امعاي   عل

  
ر التدقيق    معاي

  
ر اعداد التقارير ر العمل معاي ر العامة معاي  املعاي

  

  
معيار التخطيط للعمل 

ى املساعدين   والاشراف ع

معيار تقييم مدى امكانية 

ى  النظام الرقابة اعتماد ع

  الداخلية

ى  معيار حصول املراجع ع

 الادلة الكافية

ر التأهيل والتدريب   معاي

ر الاستقالل والحياد   معاي

ر بذل العناية املهنية  معاي

  الكافية

 

  معيار صدق القوائم املالية   

ي تطبيق  معيار الثبات 

  املبادئ  املحاسبية 

  معيار كفاية الافصاح 

 معيار وحدة الراي

  

  

  
  من اعداد الطالب: املصدر

ر العامة   :املعاي

ي ر خاصة بالتأهيل والتدريب والاستقالل والعناية كما ي   :وتتكون من ثالثة معاي

  معيار التأهيل والتدريب: أوال

ى استخدامات تكنولوجيا  ى مراقب الحسابات أن يكون قد سبق له دراسة، والتدريب ع يجب ع

ي املحاسبة واملراجعة   .املعلومات 

ن يجب ن واملراجع ن تحت جمعية املحاسب ي هذا املجال كل سنت   .عليه أن يجتاز برنامجا تدريبيا 

  معيار والاستقالل والحياد: ثانيا

ي الواقع والظاهر   يجب أن يكون مراجع الحسابات مستقال ومحايدا 
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  يوضح استقاللية املراجع I -3الشكل رقم 

 

 
 استقاللية

 

  الاستقالل الاستقالل

ر   الاستقالل أمام الغ
 الاستقالل الذه الذي يخاطب

 
ى  بعض املظاهر ال تأثر ع

  استقاللية املراجع

ن عمل املراجعة والاعمال - الجمع ب

  ال تتعارض معها

  الخدمات الاستثمارية الاخرى 

ن والعزل وتحديد - كيفية التعي

رها   الالعاب وغ

ي  اليمكن أن تتأثر موضوعية املراجع 

ى ٔالامور ال بأية مصالح أو  الحكم ع

 ضغوط تتعارض مع أمانته ونزاهته

 

 

 

 

  19عبد السالم عبد هللا سعيد أبو سرعة، مرجع سابق، ص:   املصدر

  بذل العناية املهنية الكافية: ثالثا

الامر منه أن يفي يجب أن يبدل مراجع الحسابات العناية املهنية الكافية والالزمة، ويتطلب   

ر، خاصة عن  بمسؤوليته القانونية واملهنية مع مراعاة انه وفريق املراجعة مطالبون ببذل العناية مهنية أك

ر العمل امليداني   .أداء عملية املراجعة أو تطبيق معاي

ر املتعلقة بالعمل امليداني   :املعاي

ر الفرعية التالية ي تضم املعاي   :و

ى مساعدين معيار التخطيط :أوال   للعمل والاشراف ع

ى حسب طيت لب ذلك من املدقق أن يخطط للعمل الذي سيقوم به وأن يخصص املهام ع

ي للنظام املحاس املعتمد  ي سبيل تنفيذ العمل بطريقة فاعلة الامر الذي يتطلب الفهم الكا املساعدين 

ى أدلة كافية تدعم رايه أما فيما يتعلق  باملؤسسة لكي يرتب الاجراءات بالشكل الذي يمكنه من الحصول ع

ي ى املساعدين فيتطلب من املدقق التا   :باالشراف ع

ن املساعدين حسب اختصاصهم-   تقسيم العمل ب

  1متابعة عمل املساعدين من خالل برنامج املخطط-

 
1www.Bapt.Com.03-04-2020 a20 :30 

http://www.bapt.com.03-04-2020/
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ى نظام الرقابة الداخلية: ثانيا   معيار تقييم مدى امكانية الاعتماد ع

ى يتعلق هذا املعيار ب   ى املراجع الحصول ع دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية ويتوجب ع

ي مرحلة  معلومات عامة حول املؤسسة ثم تقييم نظام ي مرحلة ثانية وفحص الحسابات  الرقابة الداخلية 

  .ثالثة، ان دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية املستعملة لدى املؤسسة

ر بحق نقطة بداية، وكلما  ى اسلوب يعت كان نظام الرقابة الداخلية قويا ومتماسكا، كلما زاد اعتماد املراجع ع

ن من الاخطاء تواجه املراجع ويتمثل ٔالاول  ى ادلة وقرائن الاثبات، حيث أن هناك نوع ي الحصول ع العينة 

ا  القوائم املالية، أما ي الاخطاء الجوهرية ال يمكن أن تحدث أثناء وخالل العملية املحاسبية ال تنتج ع

ى  ي فاملراجع يعتمد ع ي أخطاء جوهرية ال يمكن اكتشافها من خالل فحص املراجع، وبالتا الخطأ الثاني 

  .نظام الرقابة الداخلية من أجل تخفيض النوع ٔالاول من الخطأين

ى ٔالادلة الكافية: ثالثا   معيار حصول املراجع ع

ي مدى صحة القوائم املالية واملعلومات املحاسبية، الهدف من املراجعة هو ابداء راي ف م حايد 

ر  ى جمع أك فهذا ال يمكن أن يقوم بدون وجود مادي لهذه القوائم املالية والسجالت، وكلما يصل املراجع ا

ى املراجع ان يقدم  ائي ذو صحة ومصداقية، ففي بعض الاحيان يتطلب ع حجم م الادلة كلما كان رايه ال

  .ملتخذي القرار هذه الادلة

  الاثبات - قرائن–كفاية وصالحية أدلة : رابعا

وهذا املعيار يتطلب من املراجع ضرورة جمع أدلة الاثبات الكافية ويمثل دليل الاثبات مجرد الاساس 

ي الاساس املنطقي والرشيد ألحكام وتقديرات املراجع  ر العمل امليداني و لعملية املراجع وهو يدعم كافة معاي

ي تحديد مقدار أدلة الاثبات حول عدالة وصدق عرض املعلومات املالية، واملراجع يستخدم الرقابة  الداخلية 

ا وتأخذ أدلة الاثبات عدة اشكال أو صور كاملالحظة املادية واملعلومات ال يقدمها  الواجب الحصول عل

يجب أن تكون كافية أي تكون كمية الادلة املعقولة متاحة لتدعيم والاجراءات الرقابة الداخلية فاألدلة أوال 

جب أن يكون لدليل الاثبات خاصية الصالحية املالئمة وح تتوافر لدليل الاثبات هذه وتأكيد راي املراجع وي

الخاصية فانه يجب أن يجب أن يكون مناسب وفعال، أي يكون قابال للقياس الكم وخلوه من التح  

را ما يحتاجه الجراء تقديراته حول صدق وعدالة ذا فان هذا املعيار يوفر للمراجع كث املعلومات  الشخ و

  1.املالية

ر إعداد التقارير   : معاي

ي ر تتمثل    2:تحكم اعداد محافظ الحسابات لتقرير اربعة معاي

  معيار صدق القوائم املالية: أوال

 
ر العامة 1 ن املعاي ي الدين محمود عمر، مراجعة الحسابات ب ر الدولية، مذكرة تخرج ض م ر، معهد العلوم واملعاي من متطلبات لنيل شهادة املاجيست

ر،    51-49، ص ص2008الاقتصادية والتجارية والعلوم التسي
ي مراقبة شركة املساهمة، مذكر  2 ر، جامعة منتوري، بن جميلة محمد، مسؤولة محافظ الحسابات  ة تخرج ضمن متطلبات لنيل شهادة املاجيست

  90- 89، ص ص2011الجزائر، 
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ام الادراة ر ال ي اعداد القوائم املالية وعرضها أمرا يتضمن صدقها بمع  يعت باملبادئ املحاسبية 

ر معتمدة أي أخطاء أم معتمدة أي غش  أنه ستكون خالية من التحريفات الجوهرية سواء كانت تحريفات غ

ى أ ي تقريره ا ر  نه قد تم وهذا ٔالامر يتخذه محافظ الحسابات كمعيار لصدق القوائم املالية وعليه أن يش

  .عرضها وفقا للمبادئ املحاسبية املقبولة قبوال عاما

ي تطبيق املبادئ املحاسبية: ثانيا   معيار الثبات 

ي تطبيق املبادئ املحاسبية بمعناها الواسع املبادئ والاعراف والفروض    املقصود بذلك الثبات 

ى ادارة الشركة أن واقوالسياسة املحاسبية وطرق تطبيق املبادئ املحاسبية والتشريعات وال ن بمع أنه ع ن

ي السنة السابقة، وينظر محافظ الحسابات للثبات  ا  ي السنة الجارية املبادئ املحاسبية ال طبق تطبق 

ا الادراة الثبات  ي ف ى الظروف ال لم ترا ي التقرير ا ي الحاالت الاستثنائية يجب الاشارة  ى أنه القاعدة و ع

  .ي تطبيقها

  معيار كفاية الافصاح: الثاث

ي القوائم املالية ما لم يشر هو    رض كفاية الافصاح  يتطلب هذا املعيار من محافظ الحسابات أن يف

ي  ر ذلك، وكفاية الافصاح معناها أن تكون هذه القوائم شاملة، مالئمة بدرجة معقولة ومقبولة لكن  ى غ ا

ي ك ي تقريرهحال ما إذا رأي املحافظ أن هناك قصورا  ر اليه    .م هذا الافصاح أو نوعه أو محتواه فسوف يش

  معيار وحدة الرأي: رابعا

ي حالة    ي القوائم املالية ككل أو امتناعه عن ابداء الرأي، و يجب أن يتضمن التقرير رأي املدقق 

ى ذلك رة يجب أن يتضمن التقرير ٔالاسباب ال أدت إ   1.الاخ

  أنواع املراجعة: الثاني املطلب

ى املراجعة من جانب مجموعات مختلفة، أمالك راس املال، العمال املستثمرون، والجهات  تنشأ الحاجة ا

رها، ولتحقيق حاجة كل مجموعات ظهرت عدة صور للمراجعة أهمها....الحكومية   :وغ

  من حيث مواعيد ابتداء املراجعة: أوال

ى   2:وتنقسم ا

ائية   :املراجعة ال

ا توفر للمراجع    ة هذه الطريقة أ تبدأ املراجعة عندما ينته كل موظفي املحاسبة وأن م

ا ولهذه  ي فحص بعض العمليات الختبار صح حسابات جاهزة ومرصدة، وعليه فان دور املراجع تنحصر 

ر تخفيض احتماالت التالعب الن الحسابات اقفلت جميعها وال : الطريقة مزايا متعددة أهمها مجال للتغ

ا   .والتحريف ف

ائية النقاط التلية ى املراجعة ال   :الاأنه يؤخذ ع

رة الزمنية للقيام بعملية املراجعة-   .قصر الف

 
ن عبد هللا، علم تدقيق الحسابات، الناحية العملية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 1   19، ص2004خالد أم
ر، جامعة منتوري،  2 ي تفعيل املراقبة داخل املؤسسة، مذكرة تخرج ضمن متطلبات لنيل شهادة املاجيست ر، دور املراجعة  ي محمد بش غوا

  9-8، ص ص2004الجزائر، 
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ا - اية السنة املالية للشركات ال يراجع حسابا ي مكاتب املراجعة خاصة اذ كانت  ن  ارباك العامل

  .واحدة أو متقاربة

  :املراجعة املستمرة

 بقيام املراجع أو مساعديه بزيارة املؤسسة مرارا وبشكل دوري هذه الطريقة تتمتع بوقت تق  

طويل وكاف وتتيح للمراجع القيام باالختبارات كافية وعمل كل ما يراه مناسب لتكوين قتاعة حول صحة 

وير أو الغش أو ال د السبيل الكتشاف ال ى ذلك أن املراجعة املستمرة ت رة حسابات، أضف ا خطأ بعد ف

ي  ى آخر الدورة ويمكن حصر مزايا ال توفرها املراجعة املستمرة  رة من ارتكابه وال حاجة لالنتظار ا قص

  :النقاط التالية

ي البحث وزيادة حجم - ى التوسع  ا عملية املراجعة تساعد املراجع ع رة الزمنية اليت تم ف طول الف

  الاختبارات،

اء-   املبكر من ابداء الراي عن القوائم املالية محل الفحص تسمح للمراجع باالن

ي املستقبل- ا  ى تفاد   .اكتشاف الخطأ أول بأول مما يساعد ع

ن من حيث درجة الاهتمام باداء - ى سلوك العامل ي املؤسسة باستمرار يؤثر ع تواجد املراجع ومساعدوه 

  .الاعمال املطلوبة

ي - ن  ى العامل ى مدار سنة دون ضغط أو ارهاقتوزيع الاعمال ع   مكاتب املراجعة ع

ي ى الرغم من مزايا ال يقدمها أسلوب املراجعة املستمرة فان له بعض العيوب نوجزها فيما ي   :وع

ا مرة ثانية - ى اعتبار أن املراجع ال يعود ال ا ع اتاحة الفرصة لتعديل بعض الارقام ال تمت مراجع

ى  رط ع رير هذا التصرفوملعالجة ذلك يش ا الا بعد الاتصال به لت   .املراجع عدم تعديل أية ارقام تم مراجع

ن باملؤسسة - ي موعد ال حق قد يستغله العامل ى أن يستكمل  رة معينة ع انقطاع عملية الفحص لف

  .لتحقيق الاغراض واخفاء بعض الحقائق

ى املؤسسة قد يؤدي- ن  تردد املراجع ومعاونوه بصورة مستمرة ع ن والخاضع ن املراجع ى وجود صداقات ب ا

ى حياد واستغالل املراجع   .لعملية املراجعة مما يؤثر ع

حضور املراجع ومعاونوه بصورة مستمرة خالل السنة قد يريك العمل داخل الادارات املختلفة وخاصة ادارة -

  .الحسابات

ى املراجعة : من حيث القائم بعملية املراجعة: ثانيا   الداخلية واملراجعة الخارجيةتنقسم ا

  :املراجعة الداخلية

ى    ي وظيفة تقييم الرقابة الداخلية بصفة دورية واملنظمة من قبل شخص ملساعدة املديرين ع

م ن أنشط  1.جميع مستويات لتحس

ي    ا شخص ينتم للمؤسسة و ى القيام  ي بانه وظيفة داخل املؤسسة يتو ويعرف التدقيق الداخ

ي الهيكل التنظيم للمؤسسة تحت سلطة إدارة العليا فقط وظيفة  ي الوظائف ٔالاخرى، وتقع  مستقلة عن با

ى من الوظائف ٔالاخرى  ي مستوى أع   .و

 
1KHELASSI ASSI REDA ,OP ,CIT ,P93 
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  :املراجعة الخارجية

ا شخص مستقل عن الادارة الوحدة ويقدم خدماته بصفة مستقلة ومعظم الخدمات ال    يقوم 

ى ركز ع ا املراجع املستقل ت ا  يؤد مراجعة القوائم املالية وخلوها من التحريفات الجوهرية بجميع جوان

االهامة وتماش   1.ا من املبادئ املحاسبية املتعارف عل

ى ثالثة أنواع   2:وتنقسم ا

  :التدقيق القانوني

ا محافظ    ي أعمال املراقبة السنوية الاجبارية ال يقوم  أي الذي يفرضه القانون ويتمثل 

  .الحسابات

  :التدقيق التعاقدي

ي ومستقبل بطلب من الادارة املؤسسة أو أحد اطراف املتعاملة معها    رف خار يقوم به شخص مح

  .وال يمكن تجديده سنويا

رة القضائية ي حل نزاع : الخ ي بطلب من املحكمة وذلك الستعانة تقريره  رف خار ا الشخص مح يقوم 

ن املؤسسة املعينة وطرف    .آخر متعامل معهاب

  من حيث ميدان التدقيق: ثانيا

ي ى ما ي  3:وينقسم التدقيق ا

ي   :التدقيق الاجتما

ي للمؤسسات وذلك بغرض التحقق من مدى تنفيذ    هو عبارة عن فحص وتقييم الاداء الاجتما

ر القوائم املالية والتقارير  ى عتقها ومدى تعي   .الاجتماعية عن ذلكاملؤسسات ملسؤولية الاجتماعية امللقاة ع

  :التدقيق البيئ

ا جزء متكامل من نظام الادارة البيئية، من خالله    ى أ ن ع ن الداخلي ن الداخل عرفها املعهد املراجع

ام باملتطلبات  ا كافية ومالئمة وتضمن الال تحديد والادارة املؤسسة ما اذا كانت تنظم الرقابة البيئية 

ى املتطلبات السياسية الداخلية للمؤسسةالقانونية التشريعية باال    .ضافة ا

راجية   :تدقيق الاس

ا قصد    رات ال يجب ادخالها ف ي التغ راتيجية املتبعة من طرف املؤسسة وما  تم بدقيق الاس

ى ٔالاقل ي التطور والبقاء ع   .مواجهة املحيط والرغبة 

ن: تدقيق الجبائي ى نوع   :وينقسم ا

  : النوع الاول 

ى السجالت والدفاتر املحاسبية للمؤسسات مسندة  وهو    التدقيق الذي تقوم به مصلحة الضرائب ع

ا ى تشريعات الجبائية املعمول    .ي ذلك ع

  

 
1WWW .PDF FACTORY.COM .LE 15-04-2020 a 22 :00 

ي، موسوعة املراجعة الخارجية  الحديثة، الجزء الخامس ، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر،  2   59، ص2009عبد الوهاب نصر ع
3WWW .PDF FACTORY.COM .LE 15-04-2020 a 22 :00 
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  :النوع الثاني

ي من أجل فحص النتقادي    ي أو خار ا بواسطة مختص داخ فهو الذي تقوم به املؤسسة ذا

  .للوضعية الجبائية للمؤسسة

ي تدقيق الاعالم   :الا

ي وما له من    ي معالجة البيانات استخدام الاعالم الا هذا النوع من التدقيق نتيجة التطور الحاصل 

ى املدقق اخذها بيعن الاعتبار أثناء تأدية مهامه   .خصوصيات يجب ع

  :من حيث الحجم واملراجعة: رابعا

ن ى نوع  1:تنقسم املراجعة ا

رة املحاسبية، بمع : الكاملة املراجعة ي املنشأ خالل الف ي ال تتضمن تدقيق جميع العمليات ال تمت 

ي التالية   :أن تكون املراجعة شاملة للعناصر ونوا

ى حد سواء- رة ع رة والكب   جميع العمليات املالية الصغ

ى اختالف جمي- ي دفاتر اليومية ع رية املسجلة    انواعها،ع القيود الدف

ر الاستاذ،- ا دف   جميع الحسابات يتضم

رة،-   جميع التسويات املحاسبية ال تمت خالل الف

  جميع املستندات والاوراق وامللفات والسجالت والدفاتر، -

ر - ي غالب عندما تكون النتيجة تقييمه لنظام الرقابة غ ى اتباع اسلوب الكاملة  ي ا يلجأ املراجع الخار

ى استخدام أسلوب املراجعة الكاملة لتنفيذ برامج عملهمرضية يضطر    .ا

ي شكل ممثلة ملختلف ما تم من عمليات : املراجعة الجزئية ي ال تتضمن مراجعة بعض العمليات املعنية 

رة ولتنفيذ هذا الاسلوب يختار املراجع   :خالل الف

رها،-   بعض القيود لبعض العمليات دون غ

  أو املصروفات عمليات أيام الايرادات-

ر ذلك من عمليات املراجعة ال يتوالها املراجع-   غ

ي   :ي هذا املجال يجب مراعاة ما ي

ي املنشأة موضوع املراجعة الطبيعية للعمليات ال سوف يقوم - ن  ى املراجع اطالع املسؤول يجب ع

ى املراجع استخدام نفس العمليات وب ا وال قام باختيارها يجب ع نفس الاسلوب عند قيام بمراجع

  بمراجعة عمليات نفس املنشأة مرة أخرى،

ا ح ال يتعرض - ي تقريره تفاصيل وطبيعة العمليات ال قام باختيارها ومراجع ى املراجع أن يكتب   أليع

  مسؤولية معينة بالنسبة للعمليات ال يقم باختيارها،

ى املراجع اتباع اسلوب املراجعة الجزئية- ي املنشأة  اليجب ع الا بعد أن يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية 

  .موضوع املراجعة للتأكد من أنه نظام جيد

ي املراجعة: خامسا   :من حيث مدى الالزام 

 
ي الحديث، الا  محمد السيد سرايا، وقواعد املراجعة والتدقيق الشامل، الاطار النظري، دار 1   40، 41، ص ص2007رية، مصر، سكنداملكتب الجام
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ى   1:وتتفرع ا

  :املراجعة الالزامية

ن املنظمة للشركات    ي الدولة املعنية ومثال ذلك القوان ن  ي املراجعة امللزمة بنص القوان املساهمة و

ن مراجع حسابات أو ما يعرف مراقب  ن ضرورة تعي ي مختلف الدول فمن اهم ما تنص عليه القوان

ي هذا املجال ان يقوم  ا وقوائمها املالية، وقد جرى العرف  ى مراجعة حسابا حسابات قانوني للشركة يتو

رشيح   مراقب الحسابات وتصدر الجمعية للمساهم ي الشركة قرار وتحديد ونفي مجلس ادارة الشركة ب ن 

ن  715هذا الصدد تنص املادة  ن الجمعية العامة العادية للمساهم ى انه تع مكرر من القانون التجاري ع

ى جدول الوط ن ع ن املسجل ن املهني ر ملدة ثالث سنوات تختارهم من ب ن مندوب حسابات أو أك   .تعي

ن النظامية  ى ضرورة مراجعة من ناحية أخرى قد تنص القوان ي القطاع الخاص ع ي بعض الشركات 

ا عن طرق مراجع قانوني متخصص   .حسابا

  : املراجعة الاختيارية

ا بعض املراجعات ال قد تطلبه    ن بقانون أو بالئحة معينة، وم ي املراجعة ال تتم دون الزام مع

ن أو للت ي لتحقيق غرض مع ى ادارة املنشأة من املراجع الخار ن بناء ع حقيق من أمر ما أو التخاذ قرار مع

  :نتيجة املراجعة ومثال ذلك

رة معينة،- ي ف   مراجعة وفحص عمليات الخزينة 

  مراجعة وتديق عمليات املخازن،-

  مراجعة بعض عمليات الشراء-

ى الرغم أن العديد    ن من ناحية اخرى ع دف مع ى طلب ادارة  من وأن هذه املراجعات تكون بناء ع

رة كانت أو  ي الغالب تتفق الشركات صغ ا  ن بعملية املراجعة الاختيارية الا ا الشركات الخاصة ال تلزمها قوان

ا السباب التالية ن لفحص ومراجعة دفاترها وحسابا ن قانوني رة مع مراجع   : كب

ى سالمة ما تم من عمليات وما تحقق من نجاح لكسب ثقة الاطراف الخ- ارجية ال تتعامل مع الاطمئنان ع

ر ذلك،: الشركة مثل ى غ   البنوك واملوردين واملستثمرين ا

ي الدولة، - ا وخاصة الاجهزة الضريبية  ر التعامل مع الاجهزة الحكومية وكسب ثق   تسي

ي مجال نشاطها- ا التجارية  ي للشركة وسمع ى سالمة املركز املا   .الحفاظ ع

ن املراجعة الداخلية واملراجعة الخارجية: الثالث املطلب   أوجه التشابه والاختالف ب

  أوجه التشابه: أوال

ي ا ما ي   : ونذكر م

-، ي وم ما تأهيل عم الد   ان كل م

دف لوجود نظام رقابة داخلية فعال وتقليل حدوث الاخطاء والتالعب، - ا  ي -ان كل م ما يساعد  ان كا م

ر نظام ي اعفعال ب توف ر املعلومات ال تساعد  ا من قبل توف داد القوائم املالية ال يمكن الاعتماد عل

  .الاطراف املعنية

 
  43، 41محمد السيد سرايا، مرجع سبق ذكره، ص ص1
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  أوجه الاختالف: ثانيا

ي ا ماي   1:ونذكر م

  :الهدف

ى دف ا ي    :التدقيق الداخ

ي واجراءات منع وقوع الاخطاء والتالعب،-   وجود نظام فعال للضبط الداخ

ي اعداد تقارير وقوائم مالية صحيحةوجود -   نظام محاس فعال، يساعد 

ى- دف ا ي    :أما التدقيق الخار

ي شكل تقرير مراجعة شامل لنتائج عملية التدقيق،- ي املحايد    ابداء الراي املوضو

ي اعداد تقارير وقوائم مالية ختامية صحيحة-   .وجود نظام محاس فعال ومتكامل، خاصة 

ن   :التعي

ن املدق   ي املنشأة عن طريق تخصيص أحد املحاسب ي يتم تعيينه عن طريق الادراة العليا  ق الداخ

ي ي عمل التدقيق الداخ رة لتو   .من ذوي الخ

ى مجلس الادارة ترشي ي فيتو رشيح أما املدقق الخار رة وعرض ال ن من ذوي الخ ن الخارجي ح أحد املدقق

ن ال ى الجمعية العامة للمساهم   .قرار تعيينه واتخاذ القرار بذلكع

  :الاستقاللية

ي ادارات واقسام النشأة ومن ناحية    ي مستقل جزئيا النه من ناحية مستقل عن با املدقق الداخ

  .اخرى يتبع الادارة العليا باملنشأة

ي يتمتع باستقالل كامل، اي انه محايد وليس له اي عالقة باالدارة العليا وال  باقسام وادارات املدقق الخار

  2.املنشأة

  :نطاق العمل

ي نطاق عمله محدد عن طريق الادارة املسؤولة عن تعيينه، والذي عادة يتضمن    املدقق الداخ

رة محل املراجعة   .مراجعة جميع العمليات ال تمت خالل الف

ى عاتقه، أو ب ي يحدد نطاق عمله من خالل املسؤولية املهنية امللقاة ع ي حاالت معينة املدقق الخار االتفاق 

رة التدقيق ى تنفيذه خالل ف ي بوضع برنامج خاص يتو   .مع ادارة املنشأة، حيث يقوم املدقق الخار

 
ر، الجامعة الا  1 ي، مذكرة ضمن متطلبات شهادة املاجيست ي والخار ن التدقيق الداخ ي العالقة ب سالمية، رغدة ابراهيم املدهون، العوامل املؤثرة 

  52ص 
ن النظرية والتطبيق، الجزء الثاني، ط2 ، ص ص 2010، دار البداية ناشرون وموزعون، عمان، الاردن، 1حسام حسن ابراهيم، تدقيق الحسابات ب

35 ،36   
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  املسلك العام لعملية املراجعة: املبحث الثالث

ى قيام بمهامه ح يتمكن من ابداء رايه    ى اربعة مراحل تساعد املراجع ع تمر عملية املراجعة ع

ي قبول املهمة وتخطيط عملية التدقيحول  ، تقييم نظام الرقابة قالقوائم املالية وتتمثل هذه املراحل 

  .الداخلية أدلة اثبات وملف الجاري، تقرير مدقق الحسابات

  قبول املهمة وتخطيط عملية التدقيق: املطلب ٔالاول 

ي أن  ى تنفيذالالشك  ي عملية التدقيق  السليم الناجح لعملية تدقيق الحسابات يتوقف ع مدى الدقة 

ى املدقق مراعاة متطلبات أساسية ا، وقبل قيام بعملية التدقيق يجب ع   :املراد القيام 

  :تتكون الخطوات التمهيدية للتدقيق من: خطوات التمهيدية-1

  :التأكد من صحة تعيينه-أ

ن بحسب الشكل القانوني للوحدة الاقتصادية  يق، ففي قمحل التدحيث  تختلف اجراءات التعي

ي بموجب عقد مكتوب يوضح نطاق ومدى  حالة املنشآت الفردية وشركات الاشخاص، يتم املدقق الخار

ن املدقق  ا، وحدودها أما بالنسبة للشركات املساهمة حيث يكون تدقيقها الزاميا يتم تعي املهمة ال كلف 

  .دراة بتفويض من الجمعية العموميةعن طريق قرار من الجمعية العمومية أو عن طريق مجلس الا 

  :التأكد من نطاق عملية التدقيق-ب

ى الكيان القانوني للمنشآة محل التدقيق،  تحديد نطاق ومدى عملية التدقيق الخارجية، يتوقف ع

ن أنواع املنشآت، ففي املنشآت الفردية وشركات الاشخاص، قد تكون  ونطلق عملية التدقيق يختلف ب

ن، عملية التدقيق ش ى تدقيق غرض مع دف ا املة لجميع الدفاتر والسجالت، وقد تكون تدقيق جزئي 

كتدقيق الايرادات، أما بالنسبة للشركات املساهمة تكون عملية التدقيق شاملة والزامية، وانه ليس هناك 

  .تحيد النطاق

ى نتائج الاعمال السابقة-ج   :فحص النظام املحاس والاطالع ع

ى الدفاتر يقوم املدقق بدر  ي املنشأة، وذلك باالطالع ع اسة دقيقةللنظام املحاس املطبق 

ن عن تدقيقها والسجالت، ودراسة طرق وأسلوب الدورة املحاسبية  ى قائمة باسماء املسؤول والحصول ع

ي عن السنوات السابقة، ودراسة تقرير املدقق  ى نتيجة الاعمال واملركز املا السابق، داخليا، ويقوم بالطالع ع

  .وفحص أية تحفظات تناولها التقرير السابق

  :النظام الضري-د

ن ادارة  ن املنشأة وب ى دقة ب يقوم املدقق بفحص مركز املنشأة من الناحية الضريبية، للتعرف ع

دف التحقق من صحة وحقيقة املركز  ا، وذلك  الضرائب املختصة، وان كان هناك نزاعات واحتماالت تسوي

ي    .للمنشأة محل التدقيقاملا

  :مخطط التدقيق-2

ى معلومات تؤهله للتدقيق نفهم طبيعة العمليات املحاسبية  ى مدقق الحصول ع بعد قبول املهمة ع

ى فهم لنشاط العميل، وقيام ببعض العمليات  ى البيانات املالية فيقوم املدقق بالحصول ع وال تؤثر ع

  .ويقوم بتخطيط للتدقيق عن طريق برنامجالتحليلية لتقويم املعلومات املالية 
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ى مهمة التدقيق-3 ر العمل امليداني: الاشراف ع ي معاي   كما سبق وأن تطرقنا اليه 

  :أوراق العمل-4

ال تم تطبيقها، الفحوصات ال تمت، واملعلومات ال تم  أوراق العمل هو سجل املدقق لالجراءات

ر التدقيق رهان بأن املدقق قد قام بالتدقيق حسب املعاي ا وهو سجل لل   .الحصول عل

ي : وأنواع أوراق العمل تشمل نوعان من امللفات ى امللف الجاري  امللف الدائم وامللف الجاري سوف نتطرق ا

  .تنفيذ عملية املراجعة املرحلة الثالثة من مسار 

ر هذه : امللف الدائم ر من سنة مالية علما أن أك ى معلومات تخص وتفيد أك هو ذلك امللف الذي يحتوي ع

ا عند البدء  ى للمنشأة وعند ي التدقيق والول مرة، أي عند القاملعلومات تم الحصول عل يام بالزيارة ٔالاو

ي أنه أ ن لهذا امللف فائدة تتمثل  ي البدء تعي ساس البداء الرأي حول القوائم املالية تساعد املوظف الجديد 

ي ى ما ي ا املدقق القديم، ويحتوي امللف الدائم ع   :بالعمل من النقطة الذي انته م

ي وقانون املنشأة-   نسخة من النظام الداخ

  نسخة من النظام املحاس-

  نظام الرقابة الداخلية-

  1العقود طويلة ٔالاجل-

  تقييم نظام الرقابة الداخلية: املطلب الثاني

ر معيار الثاني من معيار العمل    ى تأتي مرحلة تقييم نظام الرقابة الداخلية يعت بعد املرحلة الاو

ا نظام الرقابة الداخلية  ي التحكم ف ى مجموعة الضمانات ال تساهم  امليداني فاملراجع يقوم بالتعرف ع

رة تمسك الدفاتر الاجبارية للمؤسسة وعليه يتأكد ح ن والتنظيمات أن تلك الاخ سب ما نصت عليه القوان

ر الاجور، سجل ومداوالت الجمعية العامة وسجل مداوالت مجلس الادارة وعيلهأن : مثل ر اليومية، دف دف

رام ما جاء به ا م أساسية، عليه التأكد أن نظاملخطط املحاس الوط من مبادئ يتأكد كذلك من اح

ي حالة العكس يمكن  الرقابة الداخلية هذا يسمح  باعداد القوائم املالية ذات درجة عالية من حيث الثقة، و

ى الحسابات  2.للمراقب أن يرفض املصادقة ع

  أدلة إثبات املراجعة وامللف الجاري : املطلب الثالث

ى حكم وقدير املراجع فيما ي   ي كل مامن شأنه أن تؤثر ع تعلق بمطابقة ما عرض من أدلة الاثبات 

ر العمل امليداني ال يعتمد عليه  ر معيار من معاي معلومات مالية للحقيقة الاقتصادية وادلة الاثبات تعت

ي البداء رأيه حول القوائم املالية   .املراجع الخار

ا ر أن أدلة اثبات اشكال عديدة نذكر م   :وغ

من وجودها،  للتأكدان الفحص يأخذ اشكاال مختلفة، فمثال يتم فحص املعدات وآالت العميل : الفحص-1

ي تقويمه بشكل صحيح وهو أداة للتأكد من وجوده  كما أن املخزون يمكن تفحص حالته للمساعدة 

  .الحقيقي

  
 

ى التدقيق من الناحية النظرية والعملية، ط1 ، مدخل ا   59-51، ص ص2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2هادي تميم
ى التطبيق، طمحمد 2 ن، املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية ا   .35، ص2008، بن عكنون، الجزائر، 3بوت
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  :املالحظة-2

ا من خالل  تعد ا املراجع يمكن مالحظ تم  املالحظة طريقة مباشرة فمعظم العناصر أو ٔالامور ال 

ن ما تم مالحظته ي دفاتر ويب   املالحظة يتم مقارنة ومسجل 

ى الرغم من ان املالحظة الاصول امللموسة قد توفر دليال هاما الثبات وجود  والجدير بالذكر هنا انه ع

  .أن هذه املالحظة عادة ما تكون قليلةهذه الاصول الا 

  :املصادقات-3

ي املصادقات وال يستخدمها املراجع كإجراء للتحقق من وجود أشهم  ر أدله اثبات اقناعا  إن أك

امات معينة، فاملصادقات تستخدم عموما من وجود النقدية فإن مثل هذه  راس مال أو أصول أو ال

ا باختالف املصادقات توفر دليال لالصبات يم ي شكلها وصيغ رة، وتختلف املصادقات  كن اعتماد بدرجة كب

ن من طلبات مصادقات املراجعةنوعية املعلومات املط   .لوبة لكنه يمكن القول بصفة عامة أن هناك نوع

ى املراجع  :الطلبات الايجابية ي الذي يجري معه املصادقة ضرورة الرد ع ا يطلب من الطرف الخار وف

ى صحة املعلومات الواردة بطلب املصادقة أم ال ي يوافق ع   .وبغض النظر ما إذا كان هذا الطرف الخار

ى املرا: الطلبات السلبية ي الذي يجري معه املصادقة ضرورة الرد ع ا يطلب من الطرف الخار جع وف

ر صحيحة وخاطئة   .فقط، إذا ما كانت املعلومات الواردة يطلب مصادقة غ

ي ن: وفيما ي ن للمصادقة ايجابية وسلبية لحسابات املدني   :شكل

  املصادقة الايجابية I -4شكل رقم 

   
 

  

  

  

  

  ليست هذه مطالبة بالسداد

ي سلطان، مرجع سابق، ص: املصدر     334سلطان املحمد الع

 وصف الحساب القيمة ح تاريخه رقم الحساب

    

ى املراجع     الرجاء التوقيع ثم اعادته ا

ر صحيحة                                     صحيحة   غ

  

  

  التوقيع

  الاسم                                               التاريخ

يجري املراجع القانوني فحص للتأكد من ارصدة 

أدناه ح العمالء، الرجاء فحص رصيدكم املوضح 

تاريخه بعناية، ثم تبليغ املراجع بصفة مباشرة أما 

بالتصديق أو بوجود فروقات واعادة ظرف مغلق 

  .للمراجع

رام  وتقبلوا بقبول فائق الاح

 مصادقة الحسابات
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  مصادقة سلبية I -5شكل رقم

 
  

  

  

 القيمة رقم الحساب ح تاريخه وصف الحساب  

    

ى املراجع     الرجاء تبيان أية فروق مبشرة ا

ي الجانب املقابل: السادة ر صحيحة كما هو موضح    معلومات أعاله غ

  التوقيع

  الاسم                                               التاريخ

ي للرد اذا كانت املعلومات املوضحة أعاله صحيحة   ال دا

يجري املراجع القانوني فحص للتأكد من ارصدة 

العمالء، الرجاء فحص رصيدكم املوضح أدناه ح 

تاريخه بعناية، ثم تبليغ املراجع بصفة مباشرة أما 

بالتصديق أو بوجود فروقات واعادة ظرف مغلق 

  .للمراجع

رام  وتقبلوا بقبول فائق الاح

 مصادقة الحسابات

    

    

                                                           

ي سلطان، مرجع سابق، صسلطان : املصدر   334املحمد الع

  : امللف الجاري 

ى جانب امللف الدائم الذي سبقت الاشارة اليه يحتفظ املراجع بملف لكل سنة من سنوات    ع

ى تحيق  دف هذا امللف ا املراجعة يطلق عليه اسم امللف التجاري أو ملف العملية أو امللف السنوي و

  :الاغراض التالية

ى القيام بخطوات الالزمة ملراجعة القوائم املالية، مساعدة-   املراجع ع

ي مدى سالمة بيانات القوائم املالية - يمثل املصدر الرئيس للمعلومات ال تمكن املراجع من ابداء رأيه 

ا،   وعدال

ر املراجعة املقبولة عموما وبذل العناية الالزمة ال- ى اتباع املراجع معاي ا هذه يستخدم كدليل ع  نصت عل

ر   .املعاي

ى آخر باختالف  ا تختلف من مراجع إ ي هذا امللف ونوعي ى الرغم من أن كمية املعلومات املوجودة  وع

ما وباختالف طبيعة العمل املنجزة   .اتجاها

ي ى ماي   1:ويمكن أن يشمل هذا امللف ع

ى اعمال املساعدي-   .نالادلة ال تثبت التخطيط للعمل والاشراف ع

 
، مراجعة الحسابات املتقدمة الاطار النظري والاجراءات العملية، الجزء الاول، ط1 ن يوسف القا ن أحمد حس ، دار الثقافة للنشر 1حس

  159، 158، ص ص2009والتوزيع، عمان، الاردن، 
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ي القوائم املالية تتفق مع ارصدة سجالت العميل املحاسبة-   .بيانات كافية تثبت أن املعلومات الواردة 

  كيفية تحديد الاختبارات،-

ا املراجع لتقويم الرقابة الداخلية-   .الاجراءات والاختبارات ال قام 

ا املراجع،-   الاجراءات والاختبارات الاخرى ال قام 

  املخالفات ال اكتشفها،بيان -

ي القوائم املالية-   .رأي املراجع بعدالة 

  مدقق الحسابات: املطلب الرابع

ي حالة ابداء  ى رأيه فيما يتعلق بالقوائم املالية، و كما ذكرنا سابقا يجب أن يحتوي تقرير املراجع ع

ن التقرير  ى ذلك، كما يجب أن يب وبصورة واضحة وجلية مدى رأيه يجب أن يذكر الاسباب ال أدت ا

ا التقرير نوجزها  ي شكلية يجب ان يتضم الفحص  الذي قام به ودرجة املسؤولية ال يتحملها، وهناك نوا

ي   1:فيما ي

انية وتاريخ - ن تاريخ امل اثبات تاريخ التقرير وح تحدد مسؤولية املراجع عن فحص العمليات الواقعة ب

ا من  ي والنتيجة املنشأةالتقرير بما قد يكون  ى املركز املا   .أثر ع

م،- ى أطرف املعينة باعتبار املراجع وكيال ع   توجيه التقرير ا

ا املراجعة،-   ذكر اسم املنشأة بدقة، ذكر املدة ال شمل

، ر من مع ر املستعمل بحيث يجب أن ال تحمل أك ي التعب   الوضوح 

ن باملنشأة،صياغة التحفظات بعناية ح تكون واضحة وك-   افية الظهار ما يرد املراجع اظهاره للمعني

ى توقيعه الشخ-   .أن يحتوي تقري ع

   

 
  370، 369، ص ص1993عبد الفتاح الصحن، مبادئ وأسس املراجعة علما وعمال، مؤسسة شباب الجامعة، اسكندرية، مصر، 1
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  :خاتمة الفصل

ا وهذا بانفصال    ى العديد من النقاط الهامة، أن املراجعة زادت أهمي ى ضوء ما سبق توصلنا ا ع

ى عمل  امها باملبادئ املحاسبيةالادارة عن امللكية، فبواسطة املراقبة الحسابات يتم الحكم ع   .املؤسسة وال

ي    ي اكتشاف ٔالاخطاء املوجودة  وتنفيذ عملية املراجعة عن طريق مراحل تساعد محافظ الحسابات 

  .الحسابات

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  الفصل الثاني
ٕالاطار النظري ملحافظ الحسابات 

ومراجعة الحسابات
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  : مقدمة الفصل

ى عاتقه عند القيام    ى محافظ الحسابات واملسؤوليات ال تقع ع ي هذا الفصل سوف نتطرق إ

ى أخرى ومن  رة إ بتدقيق املنشأة، ولهذا نجد أن كل بلدان العالم قامت بتنظيم هذه املهنة وتعديلها من ف

واجب اهتمهذه الجوانب  اته ومسؤولياته املشرع الجزائري بتعريف محافظ الحسابات وبتحديد حقوقه 

ي القوائم  ى املعلومات املالية املوجودة  تحديد شروط تعيينه وممارسة هذه املهنة، ألن مهمة املصادقة ع

ي  ى املعلومات املالية املوجودة  ى أساس املصادقة ع م ع ي املجتمع أل م العديد من الفئات  املالية 

ي املجت م العديد من الفئات  ى أساس املصادقة يتخالقوائم املالية  م ع ون قرارات التعامل مع ذمع أل

  .املنشأة لتحقيق أغراضهم

و

  :ويتكون هذا الفصل من ثالث مباحث

  محافظ الحسابات :املبحث ٔالاول 

  املقومات ٔالاساسية ملهنة التدقيق : املبحث الثاني

  .     مراجعة الحسابات :املبحث الثالث
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  محافظ الحسابات: املبحث ٔالاول 

ي مراجعة    محافظ الحسابات هو شخص ذو كفاءة يقوم بممارسة مهنته بكل عناية نظرا ألهمية دوره 

ى كل ما يتعلق بمحافظ الحسابات رك ع ي هذا املبحث قمنا بال   .الحسابات و

  .تعريف محافظ الحسابات ومهامه: املطلب ٔالاول 

  تعريف محافظ الحسابات: أوال

اتعددت تعاريف محافظ الحسابات    :نذكر م

ي مكتب      ى عضوية  املدقق هو الشخص الذي يحمل شهادة سارية املفعول ملمارسة مهنة أو يكون ع

ن، وهو الشخص الذي يتحمل املسؤولية الشاملة عند إنجاز  ن القانوني أو شركة مؤهلة للقيام بدور املحاسب

  1.مهمة التدقيق

ي مفهوم هذا القانون، كل شخص  11-10من القانون  22املادة  وحسب يعد املحافظ الحسابات، 

ى صحة حسابات الشركات والهيئات  باسمهيمارس بصفة عادية  الخاص وتحت مسئوليته مهمة املصادقة ع

ا ألحكام التشريع املعمول به وانتظامها   2.ومطابق

سة، هدفه الرئيس هو سمن خارج املؤ  أنه شخص م مستقلويعرف محافظ الحسابات ب

ي  ى القوائم املالية وهو مسؤول أمام، كما يمكنه من مزاولة املهنة كفرد أو من خالل عضويته  املصادقة ع

ا ى محافظ الحسابات م   :شركة وتجدر ٕالاشارة إال أن هناك عدة ألقاب مختلفة تطلق ع

ي، مراقب الحساباتاملحاسبون املتعمدون، املحاسبون القانونيون، مرا   3.جع خار

ائية  ى سالمة النتائج ال تظهرها الحسابات ال ن ع كما يعرف كذلك بأنه الشخص الذي يطمئن له املساهم

ي ختام املراجعة السنوية م    4.ي شكل تقرير يرفعه إل

  :وعليه يكمن تعريف محافظ الحسابات بصفة عامة

هنية تمكنه من مزاولة مهنته وهو مستقل عن محافظ الحسابات هو شخص لديه مؤهالت م    

ى  املؤسسة محل التدقيق مهنته الرئيسية هم إبداء رأيه الف املحايد حول القوائم املالية للمنشأة وتقع ع

  .عاتقه مسؤولية لهذا يجب بذل العناية املهنية الالزمة

  مهام محافظ الحسابات : ثانيا

ي   5:وتتمثل فيما ي

ن  ي القوان ى مهام محافظ الحسابات التالية 93-08و 91-08أكد املشرع الجزائري    :ع

ى الحسابات السنوية -   املصادقة ع

ر املقدم من طرف املديرين مع تلك الحسابات- ي تقرير التسي   تدقيق وصدق وتطابق املعلومات املحتواة 

ن املحددة قانونا، اتفاقياتإعطاء الرأي حول شروط إبرام -   من طرف املسؤول

 
ى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، ٔالاردن، 1   .191، ص2009زاهرة توفيق سواد، مراجعة الحسابات والتدقيق، الطبعة ٔالاو
ي  11- 10قانون   2 ر املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب املعتمد، الجريدة الرسمية، العدد2010يوليو  29املؤرخ  ، 42، املتعلق بمهنة الخب

ي    . 07،ص 2010يوليو 11املؤرخة 
  .28عبد السالم عبد هللا أبو سرعة، مرجع سبق ذكره ص  3
ن عمر، املوسوعة الاقتصادية، الطبعة الراب  4   .422، ص1992عة، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، حس
ن، مرجع سبق ذكره، ص-5   .49، 48محمد بوت
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ي النشاط  - دد ٕالاستمرارية    ٕالاعالن أن النقائص املمكن أن 

ى الحسابات- ى والثانية كتابة تقرير عام بالنسبة للمصادقة ع اية املهمة ٔالاو ي  ى املحافظ    وع

ى الجمعية  وتقرير خاص حول إبرام ٕالاتفاقيات- القانونية، إن التقريرين يحمالن التاريخ وٕالامضاء ويوجهان إ

ي إجتماعه  ى مجلس ٕالادارة  ى املراجع إلقاء كلمة يفضل أن تكون مكتوبة، ع ن، كما ع العامة للمساهم

  :حول الحسابات السنوية، وتتضمن تلك الكلمة النقاط التالية

ر ٔالاداء امل ؤالاساليب الفني- ي مهمتهمعاي   ة ال طبقها املراجع 

  نقاط الضعف نظام املراقبة الداخلية ال وقف عليه أثناء عمله-

ى العناصر ال - اع ي إدخال تعديالت عل   القوائم املالية وال ينب

ر القوائم املالية-   مالحظات حول طرق التقييم املتبعة وطرق تحض

ر الشرعية املكتشفة-   ٔالاخطاء ؤالاعمال غ

  العراقيل والقيود ال واجهها أثناء قيامه بمهامه-

ى النتيج-   .حوصلة لكل ما سبق وخاصة أثار ذلك ع

  .مؤهالت وصفات مهنة محافظ الحسابات: املطلب الثاني

  مؤهالت محافظ الحسابات: أوال

ي   1: مؤهالت محافظ الحسابات حسب التشريع الجزائري 

ر املحاسب أو  30-11من القانون  2حسب املادة    رشح ملمارسة مهنة الخب ي امل يلزم الشخص الطبي

ى مجلس الوط  ا إ محافظ الحسابات أو املحاسب املعتمد بإرسال طلب ٕالاعتماد، بواسطة رسالة مو عل

  :للمحاسبة، مرفقا بالوثائق التالية

  شهادة الجنسية الجزائرية -

  12الت شهادة ميالد مستخرج من سج-

ي ممارسة املهنة- ، تمنح الحق  ا للشهادة ال   نسخة طبق ٔالاصل مصادق عل

  .3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم-

تقوم أمانة املجلس الوط للمحاسبة، بعد فحص مادي للوثائق يمنح وصل إيداع للمع يكون مؤرخا 

اومرقما وموقعا، يسلم له شخصيا مقابل وصل    .إستالم أو برسل له بواسطة رسالة مو عل

ر املحاسب أو  30- 11من القانون  3وحسب املادة    رشح ملمارسة مهنة الخب م الشخص املعنوي، امل يل

، بواسطة رسالة مو محافظ الحسابات أو محافظ الحسابات أو املحاسب املعتمد بإرسال طلب ٕالاعتماد

ى املجلس الوط للمحاسبة أو يودع مقابل وصل إستالم مرفقا بالوثائق ٕالادارية التالية ا إ   .عل

  .نسخة من التصريح باإلكتتاب وإيداع رأس مال الشركة قيد التكوين-

  ونسخة من مشروع القانون ٔالاساس للشخص املعنوي يعده املوثوق املكلف بتحرير العقد-

  ة من إعتماد كل شريك يكون إعتماده مفروض نسخ-

 
ي  30-11القانون رقم-1 ر املحاسب ومحافظ الحسابات واملحاسب 2011يناير27املؤرخ  ، يتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاعتماد ملمارسة مهنة الخ

ي ، املؤر 07املعتمد، الجريدة الرسمية، العدد راير 2خة    .21،22، ص 2011ف
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نسخة من العهدة املمنوحة للشخص املؤهل للقيام باإلجراءات ٕالادارية املتعلقة بطلب ٕالاعتماد من قبل -

  .الشخص املعنوي 

تقوم أمانة املجلس الوط للمحاسبة بعد فحص املادي للوثائق بتسليم وصل إيداع للمع شخصيا 

ايكون مؤرخا ومرقما و    .موقعا مقابل وصل إستالم أو يرسل له بواسطة رسالة مو عل

ا مرفقة بمذكرة  30- 11من القانون 4وحسب املادة  ى مرسل ر مقبول شكال إ ر الكاملة أو غ تعاد امللفات غ

  .   توضح أسباب عدم القبول 

ن : من نفس القانون 7وحسب املادة  رشح ن امل ملمارسة مهنة يلزم ٔالاشخاص الطبيعيون واملعنوي

ى أمانة املجلس الوط للمحاسبة ي الجدول بإرسال الوثائق التالية إ   :محافظ الحسابات للتسجيل 

ن   :بالنسبة لألشخاص الطبيعي

ا من ٕالاعتماد-   نسخة مصادق عل

  شهادة الجنسية الجزائرية -

  .12مستخرج من سجالت شهادة ميالد -

  .3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم-

ا مطابقة للشهادة ال تمنح الحق ملمارسة املهنة-   .نسخة مصادق عل

ا من عقد امللكية أو عقد ٕالايجار للمقر امل-   نسخة مصادق عل

ى وجود املحل امل والشروط املادية - النسخة ٔالاصلية ملحضر املعاينة يعده املحضر القضائي الذي يشهد ع

ا من شهادة الوجود تسلمها مفتشية الضرائب ملقر املمارسة الواجب نسخة مصادق –ملمارسة املهنة  عل

ي الجدول    تقييمها خالل شهرين بعد تاريخ التسجيل 

ن- ا من عقد أداء اليم   نسخة مصادق عل

ى خلفية بيضاء ) 6(ستة -   صور شمسية ع

ي بعدم تقا أجرا تحت أية صفة كانت-   تصريح شر

رشح ملمارسة مهنة املحاسبةوثيقة تتعلق بالتحقيق -   .الخاص باألهلية، قصد التأكد من حسن سلوك امل

ن   :أما بالنسبة لألشخاص املعنوي

ا من ٕالاعتماد-   نسخة مصادق عل

  نسخة من ٕالاعتماد لكل شريك يفرض إعتماده-

  اب ودفع رأس مال الشركة قيد التكوينتنسخة من التصريح باإلكت-

  ساس للشخص املعنوي يعدها املوثق املكلف بتحرير العقدنسخة من مشروع القانون ٔالا -

نسخة من الوكالة املمنوحة للشخص املؤهل إلتمام ٕالاجراءات ٕالادارية املتعلقة بطلب تسجيل الشخص -

ي الجدول    املعنوي 

ى وجود املحل امل والشروط املادية ملمارسة املهنة  -        النسخة ٔالاصلية للمحضر القضائي الذي يشهد ع

ن - ا من عقد أداء اليم   نسخة مصادق عل

ى خلفية بيضاء6ستة -   صور شمسية ع
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ا من مستخرج السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية الواجب تقديمها خالل - نسخة مصادق عل

ي الجدول    شهرين بعد تاريخ التسجيل 

ن ٔالاساسية الواجب تقديمها خالل- ا من القوان ي الجدول  نسخة مصادق عل   شهرين بعد تاريخ التسجيل 

ي - نسخة من بطاقة القيد الجبائي والرقم التعريفي ٕالاحصائي الواجب تقييمها خالل شهرين بعد التسجيل 

  الجدول 

  وثيقة تتعلق بالتحقيق الخاص بأهلية الشركاء-

ي الجريدة الرسمية للجمهورية ا 30-11من القانون  11سب املادة لجزائرية الديمقراطية ينشر هذا املرسوم 

  الشعبية

  صفات محافظ الحسابات: ثانيا

ى ٕالاملام باملعلومات    ا مدقق الحسابات باإلضافة إ ى  هناك عدة من الصفات ال يجب أن يتح

  1:والعلوم املرتبطة

ى أسرار العميل الذي يدقق أعماله وأن يقوم باإلفصاح عن أية معلومات يطلع خالل - أن يكون محافظ ع

  عمله 

ن وتشريعات -   أن يكون عمليا ومواكب ملا هو جديد من قوان

ى مصالحه الشخصية - تم بمصلحة عمله ع ره وان    أن يكون تابعا ألي جهة إال لضم

ر، حيث طبيعة - ى املللأن يتصف بالص   عمله روتينية مما يؤدي إ

ي مجال إختصاصه وان يقدم النصيحة عندما تطلب منه إذ كانت مرتبطة بعمله -   أن يكون عمله 

ر بكل وضوح - ى التعب ي التعامل وأن يكون قادرا ع   أن يكون لبقا 

ي رأيه - واقعيا وأن يكون مستقال  و  أن يكون أمينا 

                                                           

  . بعد أن يتفهم طبيعة نشاط العميل وأن يقتنع بصحتهأن ال يقبل أي عمل ألي عميل إال -

ن وعزل محافظ الحسابات: املطلب الثالث   .تعي

ن محافظ الحسابات: أوال   :تعي

ي الجزائر ن محافظ الحسابات    :شروط تعي

ن جمعية عامة أو الجهاز املؤهل املكلف باملداوالت املحافظ  08-91من القانون  30حسب املادة    تعي

ي جدول املنتظمة الوطنية حسب الشروط املنصوص الحساب ن  ن مسجل رف ن مح ات بعد موافقته من ب

ي هذا القانون    2.عليه 

تدوم الوكالة الحسابات لثالث سنوات قابلة للتحديد مرة  08-91من القانون  31وحسب املادة 

ن نفس محافظ الحسابات إال بعد ثالث سنوات و  ن تعي من نفس  32حسب املادة واحدة، وال يمكن وكالت

ن من  ن شركة املحافظة الحسابات كمحافظ الحسابات لدى مؤسسة أو شركة أو هيئة تع القانون عندما تع

ن الحسابات يعملون بإسمها وال يمكن  ي جدول املنظمة الوطنية محافظ أو محافظ ن  ن أعضاءها املسجل ب

 
  .81، ص2009غسان فالح املطارنة، تدقيق الحسابات املعاصر من الناحية النظرية، الطبعة الثانية، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، ٔالاردن، -1
ي  08- 91القانون رقم  2 ر املحاسب ومحافظ الحسابات واملح1991أفريل  27املؤرخ   20اسب املعتمد، الجريدة الرسمية العدد ، املتعلق بمهنة خب

ي    .1991ماي 1الصادر 
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  عزل محافظ الحسابات: ثانيا

ن مدقق حسابات أخر ليقوم بعملية  ي املنشأة لعدة أسباب ويتم تعي يتم عزل مدقق الحسابات 

ن كون املدقق ن  التدقيق ويتم عزل املدقق عن طريق الهيئة العامة للمساهم ر الوكيل عن املساهم يعت

للقيام بمهمة التدقيق ويحق لهذه الهيئة عزله أو إعادة تعينه ومن املمكن أن يتم عزل املدقق أما يسبب 

ى الشركة توضيح أسباب العزل وإعطاء الحق للمدقق ٕالاستقالة أو فقدان أهلية الشركالوفاة أو ة ويجب ع

ى واحد للدفاع عن نفسه وقد اتفقت عدد الدراسات ا ر مدقق الحساب يمكن أن يرجع إ ى أن تغي مليدانية ع

ر من ٔالاسباب التالية   1:أو أك

  أسباب مرتبطة بالشركة: أوال

ر ٕالادارة-   تغي

ى خدمات -   ضافيةاالحاجة إ

  حجم الشركة -

ن أدارة الشركة واملدقق-   العالقة ب

ي- ر املا   .التع

ر التدقيق وقواعد السلوك امل: ثانيا   أسباب مرتبطة بتطبيق معاي

  الخالف حول تقييم ٔالاصول الثابتة -

  الخالف حول العرض وٕالافصاح-

  إصدار املدقق تقرير متحفظ-

ي تقييم معلومات سريعة ودقيقة عن املشكالت الجارية -   عدم رضا ٕالادارة عن مقدرة املدقق 

ر - ي تفس ر املحاسبية تحفظ املدقق    وتطبيق املعاي

  الخالف حول النطاق وإجراءات عملية التدقيق-

  الخالف حول تقدير الدخل الخاضع للضريبة-

  تخفيض ٔالاتعاب -

  أسباب مرتبطة بكتب التدقيق: ثالثا

ي استخدام مكاتب ذات سمعة وشهرة-   الرغبة 

ن- ر لكسب ثقة املمول   استخدام مكتب كب

ي قطاع م- ن من الشركاتتخصص املدقق    ع

  عدم رضا ٕالادارة عن جودة أداء املدقق-

   

 
ى، دار الكنوز املعرفة العملية للنشر والتوزيع، 1 ي التدقيق الحسابات، الطبعة ٔالاو عمان، محمد فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، دراسة متعمقة 

  .63، 64،صص2009ٔالاردن، 
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  .املقومات ٔالاساسية ملهنة محافظ الحسابات: املبحث الثاني

توجد أنواع للتقارير وإبداء الرأي ملحافظ الحسابات ألن محافظ الحسابات يقوم بإعداد تقريره   

ى، وملحافظ  ي مهامه ٔالاو ا  ي القوائم املالية حسب املعلومات املالية ال تم الحصول عل وإبداء رأيه 

ا أثناء مم ام  واجباته يجب ٕالال ى الحسابات حقوق تمكنه من ممارسة مهنته  ارسته ملهنته ألن تقع ع

  .عاتقه مسؤوليات

و

                                                           

  انواع التقارير والعناصر املكونة لها: املطلب ٔالاول 

  انواع التقارير: أوال

تقرير املراجعة هو ذروة عملية املراجعة، وما تتم عملية وتقييم أدلة الاثبات الكافية واملناسبة الا   

ر عن رأي هذا الراي هو الهدف القاطع لل ر عن الراي بعد ان يكون بغرض التعب مراجع، وال يمكن التعب

 1.املراجع اكمل جميع اختبارات املراجعة

ي   :يمكن تصنيف التقارير ال يعدها مراجع الحسابات وفقا لثالث أسس 

ن التقرير العام والتقرير الخاص،-   الغرض من التقرير، حيث يتم التمي ب

ن التقرير املختصر والتقرير املطول، التفصيالت- ا التقرير حيث يتم التمي ب   ال يتضم

ن التقرير النظيف والتقرير - ن التقرير ب ي تقريره، حيث يمكن التمي ب املوقف الذي تبناه مراجع الحسابات 

  .املتحفظ، والتقرير املعاكس وتقرير الامتناع عن ابداء الراي

  :العام والتقرير الخاص التقرير  1-1

ذلك التقرير الذي يعده الحسابات ويتم من قبل جميع الاطراف الخارجية وبصفة خاصة : التقرير العام

ي القوائم املالية  ى راي عام  ي املنشأة ال يخصها هذا التقرير، وهو ينطوي ع ن من ذوي املصلحة  املساهم

  .حف اليوميةلهذه املنشأة، وينشر نشرا عاما من خالل الص

ن ومثل هذه : التقرير الخاص ن او جانب مع ي مجال مع فيقصد به ذلك التقرير الذي يعد إلبداء راي خاص 

ي ي حالة التقرير العام، ومن امثلة هذه التقارير نذكر ما ي   :التقارير ال تخضع ملتطلبات النشر العام كما 

ى الربح، مثل التقارير ال تعد عن القوائم املالية للمشروعات ا دف ا   املستشفيات: ل ال 

ا جهات حكومية   2.التقارير ال تعد ألغراض معينة مثل التقارير ال تطل

  التقرير املختصر والتقرير املطول  2-1

ي معظم البلدان املتقدمة : التقرير املختصر وهو التقرير العادي املختصر املتعارف عليه بصورة موجودة 

ا مدى عملية التدقيق وشمولهما واغراضها وفقرة الراي محاسبيا، ويتكو  ن ف ن، فقرة النطاق ويب ن من فقرت

ي القوائم املالية ككل، ويستخدم الغراض املراجعة الخارجية لتوصيل  ا يقوم املدقق بابداء رايه الف  وف

ي املعلومات للطرف الثالث، ويعطي هذا التقرير اذا لم تكن هناك مالحظات باملرة رة تستد ، أو لم تكن كث

  .الشرح والتوضيح

ي شرح ال يرد : التقرير املطول  ي الاول املختصر والنه يسهم  ه عن التقرير الخار وتأتي التسمية هذه لتمي

م  ى معلومات ال  ي التقرير املختصر ويعد املدقق هذا النوع من التقارير ويقدم لالدارةالنه تحتوي ع ذكرها 
 

ر املراج1 ر طارق عبد العال حماد، موسوعة معاي   97، ص2007عة، الجزء الثالث، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اسكندرية، م
  391، 392، ص ص2000عبد الفتاح محمد الصحن وٓالاخرون، اصول املراجعة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر،  2
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  :التقرير النظيف واملتحفظ واملعاكس والامتناع عن ابداء الراي 3-1

  : التقرير النظيف

ذا الرأي عندما تعطي القوائم ر  ي  ويتم التعب املالية للمدقق صور عادلة حقيقية، التمثيل العادل 

ي املبادئ  رات  ى تغ ر هذا الراي ضمنيا ا ي املحدد، كما يش ا املادية، وفقا الطار التدقيق املا جميع جوان

ي القوائم املالية ا    2.املحاسبية أو الطرق املطبقة وآثارها قد تم والافصاح ع

  نموذج لتقرير النظيفII -6الشكل رقم 

 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

ى التدقيق الحديث، ط:   املصدر   الطالب، ترجمة من اعداد 332، دار صفاء النشر والتوزيع، عمان، الاردن، ص2أحمد حلمي، مدخل ا

  :تحفظالتقرير امل

ى انه يصعب عليه اصدار راس نظيف، فانه أو الراي الايجابي بشان القوائم املالية وهذا    اذا املراجع ا

ي أقل  معناه انه ال تتوفر الظروف الالزمة الصدار  ي من التحفظ، فالتحفظات نوع من التحذير و راي خا

ي ان تكون صيغة املراجع  ي نفس الوقت من الامتناع عن ابداء الراي أو ابداء الراي العكس وينب خطورة 

ي فقرة مستقلة تسبق عادة فقرة ابداء رايه   .لتحفظاته واضحة و

ا التحفظات عادة، يمكن ي ومن الحاالت ال تستخدم ف ى ما ي   :اشارة ا

ى نطاق عمل املراجع   ن : وجود قيود ع ى ادارة املشروع كان يمتنع عن تمك سواء كان ذلك يرجع ا

ا كان  ى بعض ادلة الاثبات، أمكان ذلك لسبب خارج ادار املراجع من قيام اجراءات املراجعة أو الحصول ع

اء السنة املالية مما  ييتم التعاقد مع املراجع بعد ان ي وضع يسمح له بحضور عملية الجرد الفع   .ال يجعله 

    

                                                            
1ISLAMFIN .GO-FORUM.NET /t1104-TOPIC ,05/05/2020 ,H20 :34 

ن والعرب محاسبة، محمد محمود حوسو، 2 ن الاردني   1، ص2010مايو  03مداخلة حول انواع تقرير مدقق الحسابات، ملتقى املحاسب

العنوانمقدمة

فقرة

فقرة الرأي التاريخ والامضاء

فقرة الشرح قد تكون قبل فقرة الرأي

فقرة الشرح
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ر  نموذج لتقرير II -7الشكل رقم    النظيفغ

   
  

  

  
  

 العنوانمقدمةفقرة

فقرة النطاق 

  

  
التاريخ والامضاء فقرة الشرح

  

  

  

  

ي حالة امتناع  عن الراي فقرة الراي تحذف 

  

  

  ، ترجمة من اعداد الطالب332، صسبق ذكرهمرجع أحمد حلمي، :   املصدر

  العناصر املكونة للتقارير: ثانيا

ر  وال تتفق اتفاقا شبه  2000لسنة  265 رٕالاقتصادرقميالصادرةبقراروز دوليةقيقالحساباتالدتحددت معاي

ن العناصر  الرئيسية ي للمحاسب ر تدقيق الحاسبات الدولية الصادرة عن التحاد الدو لتقرير   كامل مع معاي

ي رقم  ي معيار  تدقيق الحسابات الدو   20محافظ الحسابات عن القوائم املالية السنوية وذلك 

رتيب ي وبال و  :وفقا لهذه تشمل العناصر الرئيسية لتقرير محافظ الحسابات ما ي

  :عنوان التقرير

ى انه يجب أن يكون التقرير عبارة عن تق ي لتدقيق الحسابات ع ري محافظ نص املعيار الدو

ه عن التقارير الاخرى ال تعد عن طريق مدير الشركة   .الحسابات لتمي

والشك أنه كان من ٔالافضل أن يكون عنوان التقرير تقرير محافظ الحسابات املستقل وذلك الن 

ي الاساس العداد هذا التقرير، الن لها داللة هامة ملستخدمي القوائم املالية مما يؤثر  صفة الاستقالل 

ي الراي الف الذي يقوم محافظ بتوصيله من خالل التقرير وبعبارة اخرى اذا لم يكن  م  ى ثق ع

ى ان  محافظ الحسابات مستقل فال يكون هناك اساسا اية حاجة العداد هذا التقرير، هذا فضال ع

ى صفة الاستقالل عنوان تقرير املرا ر تدقيق الحسابات الدولية والامريكية اكدت ع   .جعةمعاي

  :الطرف الذي يوجه اليه التقرير

ى الفئة املعنية وفقا لظروف عملية املراجعة  يجب أن يوجه تقرير محافظ الحسابات ا

ن أو اصحاب أو الشركات أو املديرين أو  ن واللوائح ويوجه التقرير عادة اما الا املساهم الحسابات القوان

ى اعضاء مجلس ادارة املنشأة ال تم التدقيق    .حسابات قوائمها املاليةا

  :الفقرة الافتتاحية

ى من فقرات التقرير النمطي ملدقق الحسابات، ويحب ان تتضمن هذه  ي الفقرة الاساسية الاو و

ا عادة ما تكون قائمة الدخل، قائمة  ى كل من القوائم املالية ال تمت مراجع الفقرة اشارة واضحة ا
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  : فقرة النطاق

ي الفقرة ال يو ر املتحفظ، ويجب أن تشمل هذه الفقرة ما ي ي التقرير النمطي غ   :ثانية 

ر تدقيق الحسابات الدولية،   وصف نطاق مراجعة الحسابات وذلك بان عملية املراجعة تمت طبقا ملعاي

ى البيانات والايضاحات ال رآها الزمة ألغراض املراجعة،-   وتوضيح أنه قد حصل ع

ى تأكيد  أن تتضمن فقرة النطاق- عبارة تفيد أن عملية تدقيق الحسابات خططت ونفذت للحصول ع

  مناسبة معقول عن مدى خلو القوائم املالية من التحريفات املؤثرة أو الجوهرية، 

ا تضمنت فحصا اختباريا للمستندات والادلة - دف فقرة النطاق عملية تدقيق الحسابات با يجب أن 

  .واردة بالقوائم املاليةاملؤيدة للقيم والافصاحات ال

ي- ى أن عملية تدقيق الحسابات قد تضمنت تقييما للعناصر الثالثة التالية و ر فقرة النطاق إ : أن تش

ي إعداد القوائم املالية، والتقديرات الهامة املعدة بمعرفة ٕالادارة  السياسات املحاسبية املستخدمة 

ي إعداد القوائم املالية، وتقييم   صحة عرض القوائم املالية ككل واملستخدمة 

ا توفر أساسا مناسبا - ويجب أن تتضمن فقرة النطاق عبارة تفيد بأن أعمال تدقيق الحسابات ال قام 

ى القوائم املالية   .إلبداء الرأي ع

  :فقرة الرأي

ر املتحفظ وتتضمن هذه الفقرة رأي مدقق    ي التقرير النمطي غ ي فقرة ٔالاساسية الثالثة  و

اية السنة  ي تاريخ  ي  ا املهمة عن املركز املا ي كل جوان ر بوضوح  الحسابات كما إذا كانت القوائم املالية تع

ي ذلك التاريخ ية    .ونتائج ٔالاعمال والتدفقات النقدية عن السنة املن

  :تاريخ التقرير

ى الرغم من انه من املفروض أن يؤرخ تقرير مدقق الحسابات بتاريخ يوم إكتمال عملية تدقيق الحسابات،  ع

ي إصدار تقرير برأيه عن القوائم  اية أعمال الفحص امليداني، إال أن املسؤولية مدقق الحسابات  أي بتاريخ 

ى توقيع أو إعتماد ٕالادارة  ا وتعرضها ٕالادارة، لذا فيجب أال يؤرخ التقرير بتاريخ سابقا ع املالية ال أعد

ى أن يضع حدا زمنيا ملسؤولية املدقق عن ٔالاحداث للقوائم املالية للشرك ة، وترجع أهمية هذا التاريخ إ

  .الالحقة إلصدار القوائم املالية

  :عنوان محتفظ الحسابات

ا مكتب محافظ    يجب يوضح التقرير عنوانا معنيا ملحافظ الحسابات وهو املدينة ال يقع ف

  .الحسابات املسؤول عن عملية املراجعة

  :حافظ الحساباتتوقيع م

ي  باسميجب أن يوقع التقرير  محافظ الحسابات، ويجب أن يصاحب الرقم الخاص بمحافظ الحسابات 

ن الدولية ن واملدقق ي جمعية املحاسب ن أو رقم عضويته  ن واملدقق   .  سجل املحاسب

واجبات محافظ الحسابات: املطلب الثاني و  .حقوق 
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  حقوق محافظ الحسابات: أوال

يوتتمثل    1:فيما ي

ى السجالت او املوازنات واملراسالت واملحاضر وبصفة - ي كل وقت أن يطلعوا ع يمكن ملحافظ الحسابات 

ى كل الوثائق   .عامة ع

ي الشركة كل التوضيحات واملعلومات وأن يقوموا بكل - ن باالدارة والاعوان  م أن يطلبوا من القائم يمك

ا الزمة   .التفتيشات ال يرو

ن باالدراة معلومات تتعلق بمؤسسات  يمكن- توجد معها عالقة ملحافظي الحسابات أنيطلبوا من القائم

  .مساهمة

ى الاقل ملحافظ الحسابات جدوال للمحاسبة معد - ي كل سداس ع ي الشركات  يقدم القائمون باالدارة 

نة والوثائق الحسابية حسب مخطط املوازنة والوثائق الحسابات جدوال للمحاسبة معد حسب مخطط املواز 

ا القانون    .ينص عل

ي حالة عرقلة ممارسة مهنة كتابة الاجهزة الادارية قصد تطبيق احكام القانون - يعلم محافظ الحسابات 

  .التجاري 

ام بمقاييس التفتيش - ي الرقابة مع مراعاة الال يحدد محافظ الحسابات بكل حرية كيفيات ومدى مهنته 

  .والواجبات املهنية

ى اجتماع مجلس الادارة أو املراقبة الذي يضبط  حسابات النتائج وموازنة - ي محافظ الحسابات ا يستد

ر قبل انعقاده 45السنة املنصرمة  ى الك   .يوما ع

ا، - ن للحصص طبقا لالحكام القانونية املعمول  ن محافظي   الحسابات بصفة محافظ   يمكن تعي

ر يمكن ملحافظي الحسابات اثناء مم- م ان يستعينوا بكل خب ى الحسابات وتحت مسؤولي ارسة مهامهم ع

  .م آخر

ى اساس تقرير اعده هؤالء - يحضر محافظوا الحسابات الجمعيات العامة عندما تنعقد للمداولة ع

م ي الجمعية ارتباطا بتأدية مهم ي تناول الكلمة    .املحافظون ولهم الحق 

ن باالتفاق مع محافظ اتعابه طبقا للسعر الذي تحدده السلطات العمومية تحدد الجمعية العامة للمساهم-

ي اطار التشريع املعمول به، وال يمكن ان يتلقى محافظ الحسابات  املتخصصة بمساعدة املنظمة الوطنية 

  امتياز تحت اي شكل كان،

ن تجاه الشركة أو الهيئة عن الاخطاء ال يرتكب- ا أثناء تأدية مهامهم يعد محافظوا الحسابات مسؤول و

ر عن الاضرار الناجمة عن مخالفة احكام هذا القانون وال يتدبرون  سواء اتجاه الشركة أو الهيئة أو اتجاه الغ

م قيما يخص املخالفات  ال  م قاموا باملتطلبات العادية من مسؤولي ى ا ا الا اذا برهنوا ع لم يشركوا ف

م اعلنوا هذه امل م وا ي الجمعية ملهم ي مجلس الادارة وان لم تتم معالجة ذلك بصفة مالئمة  خالفات 

  الهامة اقرب انعقاد بعد اعالمهم بذلك،

 
1www.star times.com,20/04/2020,H09 :38 

http://www.star/
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اماته القانونية ويجب عليه أن يحتلرم اشعار - يمكن ملحافظ الحسابات أن يستقل دون التخلص من ال

ة وال يمكن أن يكون سبب الاستقالة اشهر ويقدم تقريرا عن املراقبات والاثباتات الحاصل3مسبقا مدته 

اماته القانونية   .التخلص من ال

  واجبات محافظ الحسابات: ثانيا

ى اكمل وجه وبشكل  تمثل فيما يجب ان يقوم به من اعمال مختلفة النجاز برنامج يدققه ع

ي ي وفعال ومن اهم الواجبات ما ي   :موضو

ودفاترها بما تحتويه من قيود يومية وحسابات الاستاذ يجب عليه ان يقوم بالتدقيق لحسابات الشركة -

ى تصحيحها بالتعاون مع محاس الشركة، ا وكشف اي اخطاء والعمل ع ا وسالم   بغرض التحقق من صح

امات املختلفة باي طريق من - ى مدقق الحسابات التحقق من القيم املسجلة لعناصر الاصول والال يجب ع

  مناسبة بالنسبة لكل عنصر من هذه العناصر،طرق التحقق ال يراها 

ى مدقق الحسابات ان يتأكد من مدى قوة نظام الرقابة الداخلية  بتقييمه ح يستطيع اختيار - يجب ع

  عينات مدقق الحسابات مالئم وسليم معظم عمليات الشركة،

ي- راحات املالمة كما ي ى مدقق الحسابات ان يقدم التوصيات والاق   1:يجب ع

  عالجة وتصحيح الاخطاء ال تم اكتشافهام-

ي الاخطاء مستقبال ما امكن ذلك،-   عدم الوقوع 

ي الاقسام وادارات الشركة- ر العمل    حسن س

ى جانب التدقيق،- ى مدقق الحسابات التأكيد ا   يجب ع

م بتطبيق القواعد ا- ى مدقق الحسابات اثناء قيامه بمهمته التحقق من ان الشركة تل ملحاسبية، يجب ع

ا التاريخية، ي الدفاتر بتكلف ا    املتعارف عل

ي الدفاتر  التاريخية،-   تسجيل الاصول الثابتة 

ي السنوات - ي الشركة  ا  اكتشاف اهتالك لهذه الاصول القابلة لالهتالك وفقا لطرق املعادالت املمول 

ر الا باسلوب ا وفقا ملا جرى عليه العرف املحاس بالنسبة  السابقة دون تغي ن يقتنع مدقق الحسابات  مع

  للشركات والانشطة املماثلة،

ي مثل طريقة التقييم وفقا لسعر السوق،-   اثبات طرق التقييم املخزون السل

اتباع مبدأ الحيطة والحذر عن طريق تكوين بعض املخصصات املالئمة لتطبيق هذا املبدأ مثل مخصص -

ي الشركة، ا واساس تكوينه ومدى مالئمة معدله لرصيد املدنيون    الديون املشكوك ف

ا - رتب عل ى حساب الدخل ح ال ي ي تكوين املخصصات بصفة عامة وال يتم تحميلها ع عدم املبالغة 

ي ا عن الالزم تخفيض الارباح وبالتا   :عند زيار

ن من الارباح ال -   يتقرر توزيعها،تخفيض نصيب املساهم

ر حقيقية- ى ارباح ضئيلة غ ا سوف تحتسب ع رب من الضرائب عن طريق تخفيضها أ   .ال

ي الحقيقي للشركة-   عدم اظهار املركز املا

 
  109- 106عمان، الاردن، ص ص، مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع، 1، ط1سامي محمد الوقاد، لؤي الوديان، تدقيق الحسابات1



 ٕالاطار النظري ملحافظ الحسابات ومراجعة الحسابات                                       الفصل الثاني

 

40 

ا،-   القيام بعمل التسويات الفردية الالزمة لعناصر الايرادات واملصروفات وفقا للقواعد املتعارف عل

ى مدقق الحسابات فحص ع- را صخيخا عن القيم يجب ع ر تعب ا تع ي للتحقيق من ا ناصر قائمة املركز املا

امات، الحقيقية لعناصر الاصول    والال

ي الشركة - ن  ى مدقق الحسابات ان يحضر هو أو أحد مساعديه اجتماع الجمعية  العامة للمساهم يجب ع

ى جميع البيانات الهام ر عنملناقشة تقريره، بحيث يكون تقرير شامل ع   :ة والازمة ال تع

ى كل البيانات واملعلومات والسجالت والدفاتر النجاز عمله،-   ما إذا كان مدقق الحسابات قد حصل ع

  ما إذا كانت الحسابات والدفاتر والسجالت سليمة ومنتظمة،-

ي الحسابات التقاري- انية تتفق مع البيانات املسجلة    ر،ما إذا كانت الحسابات الختامية وامل

ا،- ا القواعد املتعارف عل ي ف ا الشركة قد رو   ما إذا كان الجرد والتسويات الجردية ال قامت 

ن واللوائح ال تحكم طبيعة نشاط الشركة-   .ما إذا كانت وقعت مخالفات معينة الحكام بعض النظم والقوان

  مسؤولية محافظ الحسابات: املطلب الثالث

ى معاقبة محافظ الحسابات لتصرف الخاطئ إن كل من املسؤولية الجزا دف ا ئية والانضباطية 

ر، وعندما يتحمل محافظ الحسابات أحد  ى تعويض الضرر املتسبب فيه بالنسبة للغ دف ا لكن املسؤولية 

ي املسؤوليات ٔالاخرى  ى عاتقه با   .املسؤوليات ال يع أنه تقع ع

ي الجزائر II -8الشكل رقم    مسؤوليات محافظ الحسابات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ي ضوء املستجدات العاملية املعاصرة، مداخلة شريقي عمر، امللتقى الوط : املصدر ي الجزائر الواقع والافاق  الثامن، حول مهنة التدقيق 

ن الجزائر وتونس واملغرب، جامعة سكيكدة، يوم  ن املهام واملسؤوليات دراسة مقارنة ب   .2010اكتوبر  12و 11حول محافظ الحسابات ب

  :املسؤولية املدنية-1

ي املادة لقد أقر املشرع  يعد "من القانون املنظم للمهنة 45باملسؤولية املدنية ملحافظي الحسابات 

ا اثناء تأدية مهامهم،  ن اتجاه الشركة أو الهيئة عن الاخطاء ال يرتكبو محافظو الحسابات مسؤول

ر من الاضر ويتحملون بالتضامن من سواء اتجاه الشركة كم ام هذا الناجمة عن مخالفة احك ار ا اكد الغ

  ".القانون 

املسؤوليات

ين ر مدنية تعويض املتضر 

 من راي محافظ الحسابات

انضباطية عقوبة تأديبية 

 من طرف دائرة التأديب
 جزائية 

 السجن والغرامة املالية

 عدم اقصاء املسؤوليات أخرى 
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ى ذلك نص املادة  مندوبون الحسابات : "من القانون التجاري  01فقرة  14مكرر  715كما أكد ع

ي ممارسة  ر من الاضرار الناجمة عن الاخطاء والالمباالة ال يكونون قد ارتكبوها  مسؤولون، سواء ازاء الغ

  "وظائفهم

ي للنقل لنص املادة  ي فرنسا، اذ ان هذا  66/537من القانون  234يجد انه نتيجة للنقل الو املنظم 

ى  القانون جاء ينظم اساس املسؤولية املدنية ملحافظي الحسابات، فبعد ان كانت املسؤولية املدنية تقام ع

ر الاساس باعتبار العالقة ال تربط محافظ الحسابات  ي ظل القانون القديم تغ اساس احكام الوكالة 

ي عالقة قانونية والشركة ليست عالقة   .تعاقدية وانما 

ا توافر خطأ محافظي الحسابات، إال  ي توفر الشروط القانونية وال م ولقيام املسؤولية املدنية ينب

ي القانون املنظم  ي القانون املدني بإعتبار الشريعة العامة وال  أنت ال تجد أننا ال نجد تعريف الخطأ ال 

ر أنه قام الفقهاء ن ببعض املحاوالت من أجل تعريف بخطأ محافظي الحسابات، فقد  للمهنة، غ الفرنسي

عرف أنه إنحراف محافظ الحسابات عن السلوك الف ٔالالوف، وسواء تعلق ٔالامر بخطئه الشخ أو خطأ 

ي أضرار  ن تحت إشرافه فيكون محافظ الحسابات مسؤوال مدنيا عن هاته ٔالافعال م تسببت  العامل

ر أنه يمكن ملحافظ وإستطاع طال ن الفعل والضرر الناتج عنه غ ب التعويض أن يثبت وجود عالقة سبية ب

الحسابات أن يدفع املسؤولية عنه نفسه بإثباته عدم وجود خطأ أو إثباته أن الضرر كان نتيجة أسباب 

 .خارجة عن نطاق إرادته

ي القانون  أما عن الجهة القضائية املختصة بالدعوى املسؤولية املدنية، فال  نجد حكم خاص أو 

ي دائرة  املنظم للمهنة وأمام ذلك ترفع الدعوى ضد محافظ الحسابات أمام الجهة القضائية ال تقع محل 

  1.إختصاصها

  :املسؤولية الجزائرية -2

ر املحاسب ومحافظ  01- 10من القانون  73وحسب املادة    يعاقب كل من يمارس مهنة الخب

ر شرعية بغرامة ى  500000الحسابات واملحاسب املعتمد بطريقة غ ويعاقب مرتكب 2دج،  2000000دج إ

راوح مدته من ستة  ى سنة واحدة وبضعف الغرامة) 6(هذه املخالفة بالحبس ي   .إ

ن وبغرامة من م 825وحسب املادة    ى سنت ن القانون التجاري يعاقب بالحبس من ستة أشهر إ

ى  20000 ن فقط500000دج إ ن العقوبت ى و مند: دج أو بإحدى هات بوا الحسابات الذي وافقوا عمدا ع

ي التقارير املقدمة للجمعية العامة وحسب املادة  ر صحيحة ال وردت  من نفس القانون  829البيانات غ

ى 20000الحبس من شهرين إل ستة أشهر وبغرامة يعاقب ب ن 200000دج إ ن العقوبت دج أو بإحدى هات

فقط، كل شخص يقبل عمدا أو يمارس أو يحتفظ بوظائف مندبي الحسابات بالرغم من عدم املالئمات 

  .القانونية

 
ي الجزائر، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع، جوان 1 ي، الحسابات    .45،44، ص ص 2013طيطوس  فت
  .01- 10من القانون  73املادة  2
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ى خمس سنوات وبغرامة من  830وحسب املادة  ى  20000يعاقب بالسجن من سنة إ دج أو 500000دج إ

ى وكيل  ن فقط، كل مندوب الحسابات يعتمد أن ال يكشف عن الوقائع ٕالاجرامية إ ن العقوبت بإحدى هات

  1.الدولة

  .وتطبق أحكام قانون العقوبات املتعلقة بإفشاء السر امل

  :املسؤولية ٕالانظباطية

ى عاتق املدقق الخا ي من ر إن الدور املهم امللقي ع ر املجتمع والحارس الواق ي جعله يمثل ضم

ي  ا  ي فإن سكوته عن املخالفات أو سرقات أو عدم ٕالاشارة إل الرشوة أو الفساد أو ٕالاساءة ٕالاستعمال، وبالتا

ى توزيع أرباح وهمية تلبية ألغراض ٕالادارة، فاملراجع قام بإخالل بواجباته ملهنة مما يؤدي  تقريره أو موافقة ع

ى فقدان املركز ٔالادبي الذي يتمتع به هذا املراجع إ ن، وتعرضه إ ى لجنة تابعة لجمعية املحاسب ى إحالته إ

ى أداة من أدوات  رض به أنه أداة رقابة وحماية إ ى شعور املجتمع بخيبة أمل نتيجة تحول من يف باإلضافة إ

ي ٕالاختالس والتالعب ولهذا تصرف أثار سلبية حالية ومستقبلية ع ى ٕالاقتصاد نتيجة لغياب الجانب ٔالاخال

ي ي الحسابات ومثل هذه التصرفات تحط من شرف املهنة وتكون هذه العقوبات كما ي   2:الذي يحم مهنة تال

  التنبيه -      

  ٕالانذار-      

  الوقف عن العمل ملدة زمنية محددة-  

ن-      ن القانوني ائيا من جدول املحاسب   .شطب إسمه 

  :ال تعاقب عليه أدبياومن ٔالامور 

ى أتعاب زمالئه-   ى تحديد أتعابه بشكل يؤثر ع   أن يعمل ع

  أن يبدي رأي مخالف ملا تتضمنه الدفاتر والسجالت-

ى التقرير الخاص بقوائم مالية لم يقم بمراجعته -     وضع اسمه ع

ا-       افشاء املعلومات ؤالاسرار ال اطلع عل

  .عه كمراجع قانونيأن يقوم بأعمال تتعارض مع وض-  

   

 
  .من القانون التجاري  825، 829، 830املادة 1

2http://www.dorar-aliraq.net /threads/11639,30-04-2020, H 13 :50 

http://www.dorar-aliraq.net/


 ٕالاطار النظري ملحافظ الحسابات ومراجعة الحسابات                                       الفصل الثاني

 

43 

                                                           

  مراجعة الحسابات: املبحث الثالث

ي هذا    لكي يقوم محافظ الحسابات باملصادفة املالية فانه يستعمل مجموعة من ٔالادوات والتقنيات 

ا محافظ الحسابات   .املبحث سوف نقوم بشرح العمليات ال يقوم 

  .ادوات وتقنيات محافظ الحسابات: املطلب ٔالاول 

ى عدة تقنيات    ى عناصر الاثبات الضرورية البداء رايه، يعتمد املراجع ع من اجل الحصول ع

ي   1:تلخصها فيما ي

  )الاستثمارات(التفتيش املادي أو املالحظة، وتسمح بالتحقق من وجود ٔالاصول امللموسة -

ر الذين لهم عالقات تجارية أو املالية مع  - ى املعلومات املصادقات، وتسمح بالحصول من الغ املؤسسة ع

م أو العمليات ال تمت معهم    حول رصيد حسابا

ر- ا املؤسسة من الغ ر، املوردين، الكشوفات البنكية: الفحص املسندي للوثائق ال استلم   الفوات

  الرقابة الحسابية-

ا واملستندات ال تم - ن املعلومات املحصل عل   فحصهاالتحليالت، التقديرات، املقاربات ب

ي، ويتضمن-   . الفحص التحلي

ما، - دف ايجاد العالقة بي ن املعطيات الناتجة عن القوائم املالة واملعطيات السابقة    اجراء مقارنات ب

رات،-   تحليل التغ

ر مألوفة الناتجة عن املقاربات- ر عادية اي الغ   دراسة وتحليل العناصر الغ

رين - ي املؤسسة،املعلومات املحصلة من املس ن    واملوظف

هذه الرقابات تتم عن طريق اختبارات تكون اما بطريقة احصائية أو بطريقة حكمية وذلك حسب املراجع، 

ي  ا  ى الحكم الشخ للمراجع ودرجة الثقة ال يريد الحصول عل ن  يتوقف ع ن الطريقت وان اختيار هات

  .نتائجه

  اخليةتقييم نظام الرقابة الد: املطلب الثاني

  الرقابة الداخلية: أوال

ي املؤسسة باعتبارها تل احتياجات جميع  ن  نظام الرقابة الداخلية يتم تنفيذه من قبل متخصص

ى تحقيق أفضل الاهداف هذه املنظمة ومن هذه  ي تعمل ع الانشطة التشغيلية والادارية للمؤسسة و

ي ي تتكون مما ي   2:الاهداف باملعلومات املالية و

وتع الوقف العمومي للمدراء والادارة بنظام الرقابة الداخلية وأهميته للمنشأة، ولبيئة الرقابة  :الرقابة بيئة

ى بعض اجراء الرقابة وتتضمن العوامل ال تعكس ر ع وظيفة مجلس الادارة والهيكل : بيئة الرقابة مثل تأث

  .التنظيم للمنشأة

 
ن الجزائر وتونس واململكة املغربية، اطروحة  مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، علو  1 ي العلوم شريقي عمر، التنظيم امل للمراجعة، دراسة مقارنة ب م 

  .95، ص2012، 1الاقتصادية، جامعة سطيف 
2Willy groffils, introduction au contrôle interne,p10 
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لغرض تحقيق الرقابة وتع تلك السياسات والاجراءات ال اعتمدها الادارة اضافة لبيئة : نشاطات الرقابة

  .الاهداف وتضمن هذه الاجراءات تقديم التقارير وفحص الدقة الحسابية للسجالت

ت تفسخ انظمة الرقابة الداخلية املجال لتقييم املخاطر ال تواجهها الشركة سواء من املؤثرا :تقييم املخاطر

واضحة للشركة شرطا اساسيا الداخلية أو املؤثرات الخارجية، ر وضع الاهداف الثابتة  لتقييم  كما يعت

هداف واملرتبطة بتحقيق الا  تحديد وتحليل املخاطر ذات العالقةاطر عبارة عن ، لذلك فان تقييم املخاملخاطر

ي خطط الاداء ى اثرها  املحددة  طويلة الاجل، ولحظة تحديد املخاطر فانه من الضروري تحليلها للتعرف ع

ا ا والخطوات الواجب القيام  ا وكيفية ادار ا وتقدير احتمال حدو   1.املمكن وذلك من حيث اهمي

و

ي: -الاعالم–املعلومات والتوصيل  جميع، تعريف ت: يتمثل الغرض من نظام املعلومات والتوصيل املحاس 

تبويب، تحليل، والتقرير عن العمليات املالية للوحدة، ويوجد لنظام املعلومات والتوصيل املحاس عددا من 

املبيعات، مردودات املبيعات، التحصيالت، : املكونات الفرعية، تتشكل اساسا من مجموعات العمليات املالية

رها ى ويجب أن يحقق النظام املحاس لكل مج...الحيازة، وغ موعة من العمليات املالية أهداف املراجعة وع

ى التحقق من ان كافة البضائع  سبيل املثال يجب أن يتم تصميم النظام املحاس للمبيعات بما يؤدي ا

ى نحو صحيح وأن التحقق من أن كافة البضائع قد تم ادراجه  املشحونة بواسطة الشركة قد تم تسجيلها ع

ر    .ة املناسبةي القوائم املالية بالف

رة معينة لجودة أداة الرقابة الداخلية : مراقبة النظام تتعلق انشطة املراقبة بالتقدير املستمر  أو التقدير الف

ى ضوء التصميم املوضوع لها، وتحديد امكانية تعديلها بما  تقوم به الادارة لتحديد مدى تنفيذ الرقابة ع

ي الظروف املحيطة، ويتم  ر  ى املعلومات املتعلقة بالتقدير والتعديل مصادر املراجع يتالءم مع التغ التوصل ا

ي، وتقري الاستثنائي عن أنشطة الرقابة، تقارير التنظيمية مثل الهيئات التنظيمية البنكية، وشكاوي  الداخ

ر ي الفوات   2.العمالء الخاصة باألرقام 

  :تقييم نظام الرقابة الداخلية: ثانيا

  3:جمع الاجراءات-1

ي تقييم نظام الرقابة الداخلية وتتعلق الاجراءات  ى جمع كل ما يساعد املراجع  دف هذه املرحلة ا

ي  وظيفة  ن كل قسم  بتعليمات تنفيذ الاعمال، الوثائق املستخدمة، وتختلف الاجراءات املستخدمة يب

ة تحليلية تسمح بفحص املؤسسة، ان نتيجة هذه املرحلة تسمح بتحديد نقاط القوة والضعف واعداد وثيق

  :النظام، وتعتمد هذه املرحلة بأربع تقنيات

و

                                                           

ى الوثائق املوجودة-   :التعرف ع

ي املؤسسة   .أي كل الوثائق الداخلية والخارجية املستخدمة 
 

ى، دار الراية للنشر والتو  1 ي بيئة نظم املعلومات املحاسبية، الطبعة الاو زيع، عمان، عطا هللا احمد سويلم الحسبان، التدقيق والرقابة الداخلية 

  57، 56الاردن، ص ص
، جيمس لوبك، املراجعة مدخل متكامل، ترجمة محمد محمد عبد 2 ن أري القادر الديسطى الجزء الاول، دار املريخ للنشر والتوزيع، القاهرة، ألف

  389مصر، ص
ر،3 ي تقييم نظام املعلومات املحاس للمؤسسة، مذكرة صمن متطلبات نيل شهادة علوم التسي ن، مساهمة املراجعة الداخلية   عيادي محمد مل

  144، 142، ص ص2008جامعة الجزائر، 
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  :استجواب التقارب-

ر    ي تقنية غ ى وصف الانظمة املوجودة، و دف ا يقوم املراجع باستجواب أو عدة استجوابات 

  .رسمية

  :تحليل الدورات باستخدام املخططات-

رابطة مع    ا برموز م ر ع ن الوثائق املستخدمة ويع املخطط هو عرض بياني لعمليات متتابعة وال تب

  .بعضها البعض حسب التنظيم الاداري للمؤسسة

ي تسمح باكتشاف نقاط القوة والضعف- ى مجموعة من الاسئلة املحددة و  قوائم الاستقصاء تحتوي ع

  .للرقابة الداخلية

  :اختبارات املطابقة-2

دف التاكد من تطابق وصف الاجراءات  ا  اي ى  ا ا ي هذه املرحلة بقوم املراجع باختبار الاجراءات من بداي

ي الواقع عن طريق اختبار بعض العمليات والهدف من هذه العملية هو التأكد من تطابق  مع ما هو موجود 

ى صحة وصف النظامالنظام مع واقع امل ي حالة اكتشاف الاخطاء . ؤسسة ويقدم اختبار املطابقة ضمانا ع و

ر النظا   .م بالنسبة للسنة املاضيةيجب تصحيح الوصف، ويعاد هذا الاختبار كل سنة للتأكد من عدم تغي

ي للرقابة الداخلية -3   :التقييم ٔالاو

ي    ى املراجع أن يدس النظام املحاس ونوا ى تسلسل يجب ع الرقابة املتعلقة به للوقوف ع

ي ذات الكفاءة  ي وتحديد تلك النوا العمليات واجراءات الرقابة املحددة وذلك ليتمكن من التقييم الاو

ا عند قيامه باملراجعة، يتم فحص الرقابة الداخلية ع ن طريق الاستفسار والفاعلية ال يمكن الاعتماد عل

ى مختلف مناقش ى الرجوع ة الاشخاص ع ى بعض املستندات مثلاملستويات داخل املنشأة باالضافة ا : ا

ا بالنسبة  ي الرقابة ال حدد املراجع أهمي ى نوا خرائط النظم، مذكرات، دليل الاجراءات للتعرف ع

ي مراجعات السنوات التالية يكون لدى املراجع املام بالرقابة الداخلية من فحصه السابق، الا   ملراجعته، و

ا كل عام ى تعديل وتجديد معلوماته ع ي عبارة عن عرض بياني .1أنه يحتاج باستمرار ا وخرائط النظم 

ي عبارة عن مذكرة  ي دورة حياة محددة، واملذكرة الوصفية  ن أو  ي نظام مع الجراءات تدقيق البيانات 

ى وصف كامل لنظام الرقابة الداخ ي تحتوي ع   .ليةيقوم باعدادها املراجع، و

  :اختبارات املداومة-4

ا نظام الرقابة الداخلية وهو يقوم عند كشف نقاط القوة  املراجع يقوم بتحديد نقاط القوة ال يتم 

ى نقاط القوة فهو يقوم بالتأكيد م ي الاعتماد ع ن ان نطاق رقابته يكون ضيق، لكن املراجع قبل اتخاذ قرار 

ا، يند ي الواقع  قوم املراجع باعداد برنامج للتحقق من عمل النظام بشكل جيد، بحيث تم الرقابة يعمل 

رة باظهار ان اجراءات الرقابة الداخلية   .تسمح له هذه الاخ

  موجودة فعال-

  مطبقة بطريقة صحيحة-

ن-   .ومنفذة بواسطة اشخاص مؤهل

 
ي، الاسكندرية، وجدي حامد حجازي، امل 1 ر الدولية للمراجعة شرح وتحليل، دار التعليم الجام   109، ص2010عاي
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ى نتيجة حول عمل نظام الرق ذه الاجراءات، يصل املراجع ا ابة الداخلية ال تسمح فبعد أن يقوم املراجع 

  .أو تقليص مراقبته، اذا كانت نتيجة مرضية، فان املراجع يعتمد عليهله باتخاذ القرار حول توسيع 

  .يستطيع استعمالها لتقليص نطاق مراقبته

ى بقية الاعمال وهذا دليل بان اجراءات الرقابة  رها ع ر مرضية، يقوم املراجع بتقييم تأث واذا كانت النتائج غ

ر مطبقة   .الداخلية غ

ي تفهم النظام    قد يكون من املفيد تتبع بعض العمليات من خالل النظام املحاس وذلك للمساعدة 

ي الرقابة املتعلقة به، وعندما تكون هذه العمليات املختارة ممثلة لنوعية العمليات ال يتناولها النظام  ونوا

ى املراجع أن يستفسر عما اذا كانت ع رة املراجعة، واذا طبقت ويحب ع ناصر الرقابة قد استخدمت طوال ف

ى حدى وقد  ا ع ى املراجع دراسة كل م رة يجب ع ي اوقات مختلفة خالل الف عناصر الرقابة مختلفة 

يستخدم عدة اساليب لتسجيل املعلومات املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية، ويجب أن يب تقييم الراجع 

ى للرقابة ال ي هو الاو راض أن هذه الرقابة تطبق كما هو مخطط، والهدف من التقييم الاو ى اف داخلية ع

ى بعش العناصر املعينة  ا وقد يقرر املراجع الاعتماد ع ي الرقابة ال ينوي املراجع الاعتماد عل تحديد نوا

ى سبيل املثال ا ع   :للرقابة الداخلية السباب م

رتب علي ي أصال وما ي ى دقة واكتمال البيانات املستخرجة من النظام القصور  ه من عدم الاطمئنان ا

  .املحاس

ي الوقت الذي يمكن تحقيقه باالعتماد  املجهود الالزم الجراء اختبارات وفحص هذه العناصر قد يتجاوز 

ا   1.عل

ر نقاط الضعف-   :تقييم تأث

الضعف املرتبطة بنظام وبتطبيق النظام وهناك  من خالل املرحلة السابقة يقوم املراجع بتحديد نقاط

ن   :حالت

ى - ي هذه الحالة تحتوي ورقة تقييم النظام ع ى الحسابات السنوية و ر هام ع نقاط الضعف لها تأث

ى الحسابات السنوية رات الفصلية ع   .التأث

ى الحسابات السنوية- ر هام ع ن بنقاط  ي هذه الحالة يتم تبليغ: نقاط الضعف ليس لها تأث املسؤول

ى الحسابات السنوية، وهذا النوع من نقاط  ر ع ن نظام رغم أنه ال يوجد لها تاث الضعف ح يقومون بتحس

ى نظام  اية هذه املرحلة، يستقطب تقرير مدى امكانية الاعتماد ع ي  ي اوراق العمل، و الضعف يسجله 

  .الرقابة الداخلية

ائي للنظام-3   :التقييم ال

ي املؤسسة ويكون ذلك عن ان ال هدف من هذه املرحلة هو اعطاء نتائج تقييم الرقابة الداخلية 

  :طريق

ن،- ي لطرح نقاط الضعف أمام املسؤول   اجراء نقاش جما

 
  111، 110وجدي حامد حجازي، مرجع سبق ذكره، ص ص1
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ائي حول الرقابة الداخلية، ت- ي تقرير  ية لزيارة سمح هذا التقرير باجراء اعمال تصحيحتأكيد النقاش كتابيا 

ي الحساب   .اتالوثوق 

ى املؤسسة - اية السنة وذلك للقيايجب ارسال التقرير ا رة قبل    .م باجراءات تصحيحيةبف

ي ي الشكل املوا   .ونلخص مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية 

  تقييم نظام الرقابة الداخلية II -9الشكل رقم 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية 

 
 استخدام خرائط، مذكرات واجراءات

 
ا بعض املعامالت لضمان فهم واقع النظام  تل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Robert Obert,Pierre Mairesse, Comptabilité Et Audit Manuel Et Application 2 Edition, Dundo, Parie, 2009, P534  

  مراجعة حسابات القوائم املالية: املطلب الثالث

ا القوائم املالية تقوم بمراجعة محافظ الحسابات للتأكد   ا  من صحة املعلومات املالية ال تحتو

ا البداء رايه فيه   .حسابا

  

  

  

 نقاط قوة النظام نقاط ضعف النظام

اختبارات للتأكد من 

ان نقاط القوة يتم 

تطبيقها  ضعف التصميم

ر مطبقة غ

ي للرقابة الداخلية- 3 تقييم الاو  

اختبارات املداومة- 4  

ى  رتبة ع آثار م

ى  برنامج الرقابة ع

 الحسابات

ائي للنظام- 5 التقييم ال  
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  :مراجعة التثبيتات

ي ي نشاطها والاجراءات التحقق من الاصول الثابتة كالتا   :هو الاصل الذي تستعمله املؤسسة 

  :التحقق من الوجود-1

ى التحقق املادي من الاصل الثابت واملخصص له حساب، وفيما يتعلق باالصول    دف هذا الاختبار ا

، املباني، الآلالت-الثابتة املادية ي أما بالنسبة  -.....الارا يتم التحقق منه خالل املالحظة والجرد الفع

ر امللموسة  راع–لالصول غ ن الشركة فيتم التحقق من وجودها بالرجوع  - حق الاخ رمة ب ى العقود امل ا

راع  .وصاحب الاخ

  :التحقق من ملكية املنشأة لالصل الثابت-2

ويتم هذا الاختبار من خالل فخص مستندات الشراء وعقود امللكية، وهذا للتحقق من وجود   

ى ي للتأكد من خالل الحصول ع ى ذلك يمكن للمراجع الخار الشهر  الشروط القانونية الالزمة وباالضافة ا

  .العقاري للتأكد من استمرار ملكية املنشاة لسلك الارا واملباني

  :التحقق من ساملة التقويم-3

ي ولقد    ي قائمة املركز املا ا الاصل  يرتبط هذا الاختبار بضرورة تحديد القيمة املالئمة وال يظهر 

ا أن الاصول الثابتة يتم  ى اساس التكلفة التار اوضحت القواعد املحاسبية املتعارف عل خية يتقييمها ع

  .لالصل بعد استبعاد الاهتالك

ى الاصل الثابت-4 ر ع   :التحقق من وجود أية حقوق للغ

ى  ى القروض طويلة الاجل، ثم ستعسن ع ا لالستخدام للحصول ع تتم الاصول الثابتة بمالئم

ى تلك الا  ر ع   .صول مراقب الحسابات التحقق من عدم وجود اية حقوق للغ

ى اية ضمانات  ى القروض ونشرات اصدار السندات للتعرف ع ويتم التحقق من ذلك من خالل الاطالع ع

ى الارا واملباني  ر ع ى شهادات من الشهر العقاري تفيد عدم وجود حقوق للغ ا الحصول ع منصوص عل

  .اململوكة للشركة

  :التحقق من الدقة الحسابية-5

ورة مطابقة مجموع مفردات الاصول الثابتة مع الحسابات الاجمالية لها ويتضمن هذا الاختبار ضر 

ر الاستاد العام   .بدف

انية العمومية-6 ي امل   :التحقق من سالمة العرض 

ن    ر سوء العرض أو عدم سالمة تبويب املفردات بالقوائم املالية الختامية أحد الاخطاء ال يتع يعت

ي الافصاح  ى مراجع الخار ي ع ي مجموعة مستقلة  ا ويقوم باالختبار للتحقق من اظهار الاصول الثابتة  ع

ا النسبية وفقا لطبيعة نشاط املنشأة، فاملؤسسة الصنا انية العمومية مع ابراز اهمي ية تظهر أوال عامل

  .الاصول املتداولة

  :التحقق من استمرار منفعة الاصل-7

ي من خالل  دف املراجع الخار ى اختالف انواعها ما زالت و الاختبار للتأكد من ان الاصول الثابتة ع

ى نفس القدر من النوعية والكفاءة ا املتوقعة ما زالت ع ي الانتاج وان خدما   .تستخدم 

  



 ٕالاطار النظري ملحافظ الحسابات ومراجعة الحسابات                                       الفصل الثاني

 

49 

                                                           

  :التحقق من وجود سلطة الاعتماد-8

ي الاصوالثنظرا لضخامة املبالغ املست رز اهمية هذا الاخمرة  تبار لضمان وجود لثابتة بصفة عامة، ت

اية السنة املالية ويتم التأكد من  ي تاريخ  ى الاصول الثابتة القائمة  سلطة اعتماد لعمليات الحصول ع

ى شراكة  ى محاضر مجلس الادارة أو لجان الاستثمار املختصة وال تتضمن املوافقة ع خالل الاطالع ع

  .الاصل الثابت وكيفية استخدامه

ي من تكوين الراي الف املحايد عن مدى وعند اتمام الخطوات  الثمانية السابقة، يتمكن املراجع الخار

  .سالمة عنصر الاصول الثابتة

  1: مراجعة الاصول الجارية

  :املخزون-1

ر من  يشكل املخزون جزء   ي كث ي  املنشأةمن موجود املنشأة  لذلك فان لتقييم املخزون وعرضها 

ى ذلك أن مراقب الحسابات يقوم ببعض  رتب ع ي للمنشأة وي ي تحديد املركز املا القوائم املالية أثرا مهما 

ا   :الاختبارات م

  تأكد من صحة تجميع القوائم الجرد،-

ريات، بإجراءيقوم - ن كل املبيعات واملش   اختبار يب

رة قد سجلت صحيحة،  التحقق من آخر البنود- اية الف ي    ال وصلت أو خرجت من املخزون 

ر نسبة مجمل الربح بالنسبة لكل منتج أو قسم،-   يخت

ريات وسجالت الانتاج واملبيعات،- ن الارصدة الافتتاحية والختامية للمخزون مع املش   يقوم بالتسوية ب

ي الاعوان السا-   بقة ومع املوازنات التقديرية،مقارنة معدل دوران املخزون مع مثيله 

ر الاستاذ العام- ن دف ي حسابات مراقبة املخزون وب ن املسجل    .املطابقة ب

  الزبائن: الحقوق -2

ر من قيمة الحقيقة  يقوم املراجع بفحص حسابات الزبائن لتأكد من ان رصيد العمالء ليس اك

  :فيقوم بمجموعة من الاختبارات

ى - ي للعمالء مع جمع الحركة املدينة ع مستوى الحسابات التحليلية للعمالء وطابق املجموع مع حساب اجما

  ضرورة الاستفسار وفحص كل الاختالفات ال قد تظهر،

ي املصادقات لألسسطبقا -مقارنة الارصدة مع العميل مباشرة-   مع ضرورة الاستفسار، - املوضوعة 

ا،باجراء بديل للم مع ضرورة القيام فخص أية مناقضات تردي املصادقات-   صادقات ال لم يرد عل

ا،- ر ال سددت ع ا تخص العميل مع ربطها بالفوات اية العام، وتأكد من ا د    فحص النقدية املحصلة 

رات السابقة واملوازنة التقديرية،-   مقارنة رصيد العمالء مع الف

رات السابقة واملوازنة التقد-   يرية،اختبار رصيد العمالء مع الف

رات القادمة - رات السابقة والحالية والف ي الاعتبار بالنسبة للف ي تحصيلها مع الاخذ  اختبار الديون املشكوك 

  .ان امكن وفحص الديون ال يسبق اعدادها

 
ي ابراهيم، املراجعة املتقدمة كود  1 ا، 173أحمد ع   .30-22، ص ص2012، مركز التعليم املفتوح بجامعة ب
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  :مراجعة الخصوم الثابتة

  1:ٔالاموال اململوكة-1

ن هو انشاء مؤسسة بشكل  ي قطاع مع ر املستثمرين بالنشاط  قانوني، وبعقد تأسيس ان تفك

ا الن كل مساهم يقدم حصة من مال تحدد عدد اسهمه فاملراجع  يضمن حقوق الاطراف املساهمة ف

وفقا للمبادئ املحاسبية  يقوم بالتأكد من اسهم الشركاء وعددهم ومن تقييمها بشكل سليم وتسجيلها

موضوع املراجعة، وكذا تخصيص من التوزيع السليم لألرباح والخسائر الناتجة عن الدورة  والتأكد

ى  ا تكون ع الاحتياطات يتفق مع قرارات مجلس الادارة والقانون املعمول به والاختبارات ال يقوم 

ي   :النحو التا

  التأكد من العقد الابتدائي والقانون النظم للمؤسسة موضوع املراجعة ملعرفة راس مال وأنواع الاسهم،-

ى قرارات مجلس الا - دارة والجمعية العامة بخصوصية التخصيص وزيادة أو تخفيض راس الاطالع ع

  مال،

م اتجاه املؤسسة،- ن قد سددوا ما عل   يتحقق من ان املساهم

ا،- ن والبيانات الواردة ف   فحص سجل املساهم

ي حالة عدم سداد راس مال بالكامل-   .يجب أن تظهر القوائم املالية الختامية 

  : مراجعة الخصوم الجارية

  :املوردون -1

ى بيان باملوردين يوضح تحليل الديون واجراءات مطابقة مع حساب املراقبة   .الهدف ع

انية، ي امل   التأكد من عرض الارصدة املدينة، للموردين 

  اختبار عينة من ارصدة املوردين،-

ى حدة ي الاعتبار أثناء كل رصيد ع ن أخذه  ي ما يتع   :وفيما ي

  كشف حساب املورد، هل يتفق الرصيد مع-

ى حساب املوردين، ال جراءمدى الاحتياج -   2مصادقات ع

اء السنة املالية مباشرة،-   فحص املدفوعات للموردين بعد ان

رات السابقة بإجراءاتالقيام - رة مع الف ي هذه الف ى املردين وذلك بمقارنة دوران الديون    .تحليلية ع

  :مراجعة النواتج والاعباء

ي بداية السنة صفر الن رصيد السنة  ي مكونات أساسية لجدول حسابات النتائج وتكون هذه الارصدة 

ى السنة موضوع املراجعة   .املاضية ال يمكن نقله ا

ى العموم فان مراجعة النواتج والاعباء تكون عن طريق ٓالاتي   3:وع

 
ر، جامعة سردوك فاتح، دور املراجعة الخارجية 1 وض بمصداقية املعلومات املحاسبية، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيست ي ال للحسابات 

  108، ص2004محمد بوضياف، املسيلة، 
امات وراس املال والتقديرات املحاسبية، الفصل الثامن عشر، ص2 ن املصرية، مراجعة الال ن واملراجع   3جمعية املحاسب
، أثر امل 3 ر، عمر ديلم ى مصداقية املعلومة املحاسبية باملؤسسة الاقتصادية، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيست راجعة الخارجية ع

  51،50، ص ص2009سنة
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ر املعلومات املحاسبية عن طريق العمليات املختلفة واملتعلقة سواء كانت أعباء أو نواتج، وأنه - ي أن تع ينب

ى البيانات املتعلقة بالعنصر موضوع املراجعة العطاء معلومات  قد تم تسجيلها محاسبيا وأنه يمكن الرجوع ا

  .محاسبية شاملة عن الوضعية الحقيقية للمؤسسة

كد من ان الاعباء والنواتج تتعلق مباشرة باملؤسسة، ويكون ذلك باستعمال املراجعة املستندية التأ: الوجود

ي للعملية،   من حيث ان لكل عملية مستند تقوم عليه وأن يتأكد من الوجود الفع

ى : التقييم ا، وفقا لطرق واضحة وثابتة من سنة ا يجب التأكد من صحة تقييمه من حيث صحة معالج

  .أخرى 

يقوم املراجع بالتحقق من سالمة تسجيل الاعباء والنواتج والتقيد باملبادئ املحاسبية : تسجيل املحاسال

  .املقبولة عموما
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  :خاتمة الفصل

ي الجزائر، حيث تم توضيح    ى احاطة عامة حول محافظ الحسابات  ي هذا الفصل ا لقد تطرقنا 

ي القوائم املالية البداء الرأي املهام املستندة اليه واهمية التقنيات ال يست عمله للتأكد من عناصر املوجودة 

ي تقرير محافظ الحسابات ألنه تقع عليه مسؤوليات   الف املحايد، وأهمية العناصر املوجودة 

  



  

  

  لثالثالفصال

دراسة حالة لدى محافظ الحسابات
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  :مقدمة الفصل

ى املعلومات املالية املحاسبية للمؤسسة اذا تأكد من شرعية  محافظ الحسابات   يقوم باملصادقة ع

ى دراسة حالة  قوائمها املالية وتم انجاز الدراسة امليدانية لدى مكتب محافظ الحسابات والاطالع ع

ى ثالث مباحث Aللمؤسسة  ى هذا الفصل ا   .وسوف نتطرق ا

  Aمقدمة عن املؤسسة: املبحث ٔالاول 

ا محافظ الحسابات،: الثانياملبحث    الاجراءات والادوات ال اعتمد عل

ى املؤسسة: املبحث الثالث   A تقرير محافظ الحسابات ع

   



 الفصل الثالث                                                           دراسة حالة لدى محافظ الحسابات

 

55 

  Aمقدمة عن املؤسسة: املبحث ٔالاول 

  سيتم تقديم املؤسسة محمل الدراسة من خاللها تعريفها وشرح هيكلها التنظيم ومعرفة مهامها 

  Aتعريف املؤسسة : ٔالاول  املطلب

ن، تخض Aتأسست الشركة وكانت  1997ع للقانون التجاري، وقد انشأت قانونيا  سنة من شريك

ي شركة ظهرت نتيجة تصفية شركة1998بداية نشاطها  ي شركة ذات مسؤولية محدودة نشاطها a، و  ،

  .الاساس هو املقاولة وبناء وتوجد لها انشطة ثانوية

ا تجاري رقم  1492000.00يبلغ رأي مالها  ا سجل ن ع رين هما املسؤول ا مس    0143390بـ 07دج يشرف عل

ي   :املوقع الجغرا

  ذات املسؤولية املحدودة شرق منطقة النشاط التجاري، طريق حمادي كرومة Aيقع مقر الشركة 

  مهام وأهداف الشركة: املطلب الثاني

  والخدمات الصناعية قاولة والبناءي امل Aيتمثل نشاط الشركة 

ي مختلف مراحله-   اشغال بناء 

  أشغال كهرباء-

  .لكل الاجهزة واملحركات واملعدات كراء معدات والادوات الصناعية-

  تركيب والصيانة الصناعية لكل الاجهزة -

  اهداف الشركة: ثانيا

ى الشركة لتحقيق الاهداف التالية   :تس

ا- ن جودة خدما   تحس

  نشاطها وتحقيق الربح مواصلة-

ا-   تلبية حاجيات زبائ

ى نسبة من البطالة- ر مناصب من اجل القضاء ع   توف

ي الاالت ال تقوم - ي مجال نشاطها من حيث التكنولوجيا املستعملة سواء  ى مواكبة التطورات  ى ا تس

ا أو الخدمات ال تقدمها للزبائن،   بكرا

راتيجيات من اجل- ى التكاليف، تقوم باتباع اس   السيطرة ع

ي نشاطهم- ى آخر التطورات    الذي يمارسونه تقوم باجراء دورات لبعض العمال الطالعهم ع

ى اخرى من اجل تسهيل العمل- رة ا   .تقوم بتحديد الوسائل من ف

  الهيكل التنظيمي وشرحه: املطلب الثالث

 Aالهيكل التنظيمي للمؤسسة III -10: الشكل رقم
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ر  املس

مصلحة 

 التقنية

مصلحة املوارد 

ة

مصلحة 

الصيانة

مصلحة 

املخازن

مصلحة 

ة

مصلحة املالية 

 التجاري البشريواملحاسبة

 

 

ر  قسم الاتصال قسم الهندس قسم تسي

 القدرات

ر  قسم تسي

ن املستخدم

 
 قسم الف قسم التنفيذ

 

ى وثائق من مكتب محافظ الحسابات: املصدر من إعداد الطالب اعتمادا ع  

  شرح الهيكل التنظيمي: ثانيا

  : امليسر

ى أقسام الشركة وتخول له الصالحيات الالزمة التخاذ القرار الذي يراه مناسبا    هو املشرف ٔالاول ع

ي الشركة  ى ٓالاخر Aالشركة و رين يمكن أن ينوب أحدهما ع   .يوجد مسي

  :الدائرة املالية واملحاسبة

تتكون هذه املصلحة من مسؤول يقوم بمراقبة الاعمال من الجانب املحاس من تسجيل وتحليل   

ي اعداد الاجور  ر النفقات والايرادات وهناك عمال يساعدون  انية وتسي ر امل املعطيات والبيانات وتسي

  .واملرتبات الخاصة بكل موظف

  :مصلحة مالية واملحاسبة

  :تتكون من مسؤول لهذه املصلحة ملراقبة الاعمال ال تكون داخل هذه املصلحة

ر الارادات والنفقات ومن مهام هذه املصلحة  التسجيالت املحاسبية وتحليل املعطيات والبيانات متابعة وتسي

  .أيضا اعداد ٔالاجور واملرتبات الخاصة بكل موظف

  :مصلحة التجارية

ى هذه املصلحة م   سؤول من مهام هذه املصلحةيشرف ع

ر -   اعداد الفوات

  قيام باجراءات التسليم والفوترة-

  استقبال طلبات الزبائن-

  تحديد التكلفة-
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  :مصلحة املخازن 

ن   :تتكون هذه املصلحة من مخزن

ا،: املخزن    يكون فيه آالت واملعدات ال تقوم بكرا

ا: الثاني املخزن  ي نشاطا   .يوجد فيه املعدات ال تستعمله 

ى مهمة مراقبة املخزن    .لكل مخزن مسؤول عنه يتو

  :مصلحة الصيانة

ي هذه املصلحة بصيانة العتاد اذا حصل فيه أي عطب سواء كانت املعدات ال تقوم    ايتم   بكرا

ي نشاط الخاص باملؤسسة   .أو ال يستعمله 

  :املراد البشرية مصلحة

ر القدرات،-   قسم تسي

ى استقبال وتوجيه طلبات العمل، وتطوير ومتابعة القدرات والكفاءات   تعمل ع

ن- ر املستخدم   :قسم تسي

ى مستوى نشاطات املؤسسة تقوم بحل املش ن ع ر املستخدم ى تسي   اكل الاجتماعية واملهنية وتعمل ع

  :قسم الاتصال-

ى مستوى الشركةتقوم باالخبار بمختلف ا   .ملستجدات ع

  :مصلحة التقنية

ي هذه املصلحة يقوم رئيس الادارة التقنية بمتابعة الدراسات الهندسية إذا كانت مالئمة وصالحة   

  .التنفيذوقابلة للتطبيق بما يتناسب مع املؤسسة وتتكون من قسم هندس الذي ينقسم قسم ف وقسم 

  :قسم الهندس

  : قسم الف-1

  :بدراسات الهندسية الكاملة من حيث اعداد الرسومات التنفيذية وتتكون منتقوم 

  :رئيس مكتب ف-

ى  ر تنفيذ الدراسات الهندسية من الناحية الفنية ع يتكون هذا القسم من مهندس معياري يقوم بمتابعة س

  .الوجه الصخيخ ويقوم بتنسيق عمله مع كافة الاطراف الاخرى باملؤسسة

  : مكتب الهندسة-

ن  ى مجموعة من املهندس   يشمل ع

ي تتكون من ادارة املشاريع من كافة الجوانب: قسم التنفيذ-2   .و
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  الاجراءات ؤالادوات ال اعتمد عليه محافظ الحسابات: املبحث الثاني

ي املؤسسة  ا محافظ الحسابات  ي Aٔالادوات ال اعتمد عل ا تتصل    :لقبول مهمة مراجعة حسابا

  امللف الدائم: ٔالاول  املطلب

  Aالقانون التأسيس للشركة : أوال

 :الـشــكــل :ٔالاولـى الـمـادة

ن املحدودة املسؤولية ذات شركـة تأسيس العقـد ذا تم ن ب  قد وال أدناه املحددة للحصص املالك

ن تخضع وال كانت صفة أية ي بعد فيما تحدث  القانون  ولهذا املفعول  السارية والتنظيمات للقوان

  .ٔالاســاس

  :املوضـــوع :الثانيـة الـمادة

  والبناء مقاولة ي الشركة موضوع يتمثل

ر - 2 الصناعية الخدمات-1 ركيب-3 املتنوعة الاالت تأج   والصيانة ال

  الـتسميــة :الـثــالـثـة ملـادةا

 Aتسمى هذه الشركة شركة ذات املسؤولية محدودة

  املقر: املادة الرابعة

ر    ي بوالية مستغانم ويمكن تحويل أي مكان آخر بمجرد قرار من الجمعية العامة غ املقر الاجتما

راب الوط ر ال   .العادية وكذلك انشاء فروع ع

  املدة: املادة الخامسة

  سنة 99حددت مدة الشركة بتسعة وتسعون عاما 

  التقديمات، رأس املال خفض ورفع رأس املال-2

  التقديمات: املادة السادسة

اب: السيد-   ش. ا

  س. السيد جاسم-

ي هذا وأ   اليوم كما هو ودع املبلغ املذكور فعال بحساب الزبائن املفتوح باسم املوثق بخزينة الدولة 

ي حالة ما إذا  ي سجالت املحاسبة وال يمكن سحب هذا املبلغ الا بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية و ثابت 

ا وفقا للمادة كانت احدى الحصص ع ا وذكر قيم   .من القانون التجاري  568ينية يجب تعيي

  رأس املال: املادة السابعة

ى حصص اجتماعية بقيمة اسمية  1492000.00حدد رأي مال الشركة بمبلغ    دج1000دج مقسم ا

  رفع راس املال: املادة الثامنة

بر لشركاء أو بمقرر من الجمعية يمكن رفع راس مال الشركة مرة واحدة أو مرات عديدة سواء 

ن  ي املادت   :من هذا القانون الاساس بجميع الاشكال القانونية أي 17 -18العامة كما سيأتي بيانه 

  باحداث حصص جديدة توزع كمثيال لتقديمات حصص النقدية أو عينية-1

  برفع القيم الاسمية للحصص املوجودة-
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ي املتعلق برفع رأس املال أن ينص  لم تودع  ويمكن للقرار الجمااح البادماج الاحتياطات الناتجة عن الارب-

ى أن هذه الزيادة تكون باحداث أسهم مزودة    .بقسك يحدد القانون الاساس مقدارهع

  خفض رأس املال: املادة التاسعة

ا الاسمية دون أن يقل عن    دج  10000يمكن تخفيض راس املال عن طريق انقاص عدد الاسهم أو قيم

  .تمثيل ٔالاسهم، احالة الاسهم، حقوق الشركاء، اقرار القانون الاساس-3

  تمثيل الاسهم: املادة العاشرة

راك سواء كانت عينية أو قابلة للتمثيل أو لحاملها سندات صالحة  ال يسوغ ابدا تمثيل اسهم الاش

ذا القانون الاساس أو بالعق ود الالحقة أو املعدلة لرأس مال الشركة للتداول تثبت ملكية أسهم كل شريك 

ا   .أو املثبتة تنازالت موافق عل

  احالة الاسهم: املادة الحادي عشر

ن الشركاء  رهم الا برضا الشركاء بموجب يجوز احالة اسهم الشركة بكل حرية ب ى غ وال يسوغ ا

ى الاقل 43/ تمثل ثالثة ارباع بأغلبيةقرار استثنائي يتخذه الشركاء   .راس مال الشركة ع

  حقوق الشركاء: املادة الثانية عشر

ي الارباح كما  ي رأس مال الشركة بنسبة مبلغه وكذا الحق  ركة  يمنح كل سهم لصاحبه حق امللكية املش

ي املادة    .ان مسؤولية الشركاء محدودة بمبلغ أسهمهم 22سيأتي بيانه 

  الاساساقرار القانون : املادة الثالث عشر

امات املتعلقة بكل سهم تظل تابعة له بأي يد كانت،   ان الحقوق والال

ان ملكية كل سهم تقت حتما اقرار قانون الشركة وتظل اموال الشركة وقيمها ملكا للشخص 

ن اجل التصفية العامة وال يمكن اعتبارها ملكا  ي طوال مدة دوامها أو بعد حلها وح يع املعنوي الجما

  .كل واحد من الشركاء منفردا أو ورثتهخاص ل

ى اموال الشركة أو - م مهما كان السبب أن يطلبوا وضع الاختام ع كما ال يمكن لورثة الشركاء أو ممثل

ى جرد الشر  بأيةوثائقها وأن يتدخلوا  م أن يلجأوا ا ر وعل ي عملية التسي   .كة للقيام بحقوقهمصفة كانت 

  لألموالرين، ايداع الشركاء ادراة الشركة، تسمية املس-4

  ادارة الشركة: املادة الرابعة عشر

ي وعادي للشركاء  ر شركاء يعينون بمقر جما رون سواء شركاء كانوا أو غ ر أو مس ى ادارة الشركة مس يتو

م فيما بعد بعقد الحق بامليسر أو امليسرين أن تعددوا التوقيع باسم الشركة  بالعبارة الذين يسوغ لهم تعيي

  :التالية

  Aشركة ذات مسؤولية محدودة 

ر: املادة الخامسة عشر   تسمية املس

ر محدودة ابتداءا من اليوم الذي ر باملهمة املسندة اليه م .أحمد : سم السيد را للشركة ملدة غ مس

  .وقبلها صراحة

ن السيد اب: وتم تعي ر مساعد. ا   .ش مس
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ى- ن ع ن الشريك ى مختلف الشيكات والصكوك وجميع الوثائق  وقد تم الاتفاق ب ما معا ع أن تتم امضاءا

ي املحررة باسم الشركة    - امضاء موافق–ذات الطابع املا

ي حالة غياب احدهما يتبع منح توكيل للطرف الاخر ليحل محله وينوب عنه ال مضاء تلك الشيكات  و

  .والصكوك والوثائق

  ألموالايداع الشركاء ل: املادة السادسة عشر

ى ان ينتج هذه  رهم أن يودعوا ٔالاموال بحساب جار للشركة ع رين كانوا أو غ يسوغ للشركاء مس

ن الادارة والشريك املودع وكل شريك أودع ماال ال يستطيع سحبه الا إذا  ا باتفاق ب ٔالاموال فائدة تحدد نسب

ي مدة ستة أشهر  ا الالزمة اخطر شركاءه مسبقا  ى الاقل برسالة مضمنة لتتخذ الشركة احتياطا   .ع

ى الحسابات الختامية-5 ي الاطالع ع ، حق الشركاء    القرارات الجماعية، تعديل القانون الاساس

  القرارات الجماعية: املادة السابعة عشر

ى القانون الاساس ال سيما  ر ال يتخذ حق ادخال ما يرونه صالحا من التعديالت ع فيما يخص تغي

ا   .تسمية الشركة أو بيان عنوا

ي جميع ٔالاحوال ٔالانفة الذكر تأخذ  ى أحد الشركاء أو أجانب عن الشركة و رخيص تحويل الاسهم ا ال

ا أغلبية الشركاء تملك  ن اعتبار إذا أجمعت عل   .راس مال الشركة 4/3بع

ي الاطالع: املادة التاسعة عشر   حق الشركاء 

ى كافة الشركة للشركاء غ ي الاطالع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكيل قانوني ع رين الحق  ر املس

ا ودفاترها ى سجالت حسابا   .وكذلك الاطالع بمقر الشركة ع

  الحسابات الختامية: املادة العشرون

ى الشركاء حسابات السنة  اء الجرد أن يوجهوا ا ي ا ي كل سنة والفصل الذي ي رين  ى املس املالية ع

م فيما يخص الربحية ال توزع عند الاقتضاء ويصبحون ذلك بنص القرارات ال  راحا املاضية وكذا اق

ا ى الشركاء للموافقة عل   .يريدون عرضها ع

  السنة املالية، الجرد، تخصيص وتوزيع الارباح، دفع الارباح-6

  السنة املالية: املادة الواحد والعشرون

رون كل تثبت عمليات الشرك ة بمحررات حسابية منظمة املسك طبق لقواعد التجارة ويقوم املس

رون ا املس ى الشركة وما للشركة وكل شريك يستخرج نسخة منه ويوقع عل   .سنة بجرد ما ع

  تخصيص وتوزيع الارباح: املادة الثالثة والعشرون

ي الناتج السنوي املثبت بالجرد ي البا   الارباح 

  :وتخصم من الارباح

ي املائة -   احتياطي القانوني ال نشاءخمسة 

ر- ي املائة للتسي   خمسة 

ى انه يمكن للشركاء ان يقرروا  يوزع القابض من الارباح ي الشركة ع ى الشركاء بنسب اسهمهم  ع

ا قبل توزيعها لتخصيص الاحتياطات الاستثنائية اذا اقت  ي كل وقت شاءوا خصم كل الارباح أو جزء م

  :ذلكالامر ل
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  دفع الارباح: املادة الرابعة والعشرون

رون ي املواعيد ال يحددها املس   يكون دفع الارباح 

  الحل، التصفية، املنازعات، الاعالنات، املصاريف-4

  الحل: املادة الخامسة والعشرون

ن ورثة الشريك ن وب ن الشركاء الباق ي احد الشركاء وبقي قائمة ب   التحل الشركة الا اذا تو

روا الشركاء لتقرير أمر  ي حالة ما اذا فقدت ثالثة ارباع راس مال الشركة أن يستش ى الشركاء  ويجب ع

ر الشركة ويجب الاشهار طبقا لنص املادة    .من القانون التجاري  589مص

  التصفية: املادة السابعة والعشرين

رون   ي بعد  عندما تنته الشركة أو تحل قبل الاوان ألي سبب كان يقوم املس بالتصفية والناتج الصا

ي الشركة م حسب الاسهم ال تكون لهم    .التصفية يسدد للشركاء مبلغ حصصهم وما زاد عنه يوزع عل

  املصاريف: املادة التاسعة والعشرون

ي  تتحمل الشركة جميع املصاريف الالزمة لهذا العقد وتوابعه القانونية طبقا ملا هو جاري به العمل وتدرج 

  .املصاريف العامة

  محضر الجمعية العامة العادية: ثانيا

ي  2001ي عام  ى الساعة الثانية زوالا انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة حيث فتح  2000- 07- 31و ع

ى اللوائح التاليةالرئيس التصوي   :ت ع

ى ي : الالئحة ٔالاو ى حسابات السنة املالية املقفلة  وتصادق  1999-12- 31بعد تالوة تقرير الادارة والاطالع ع

ى الحساب اختامي، واملحدد بمجموع الحساب الختامي لجدول الاصول والخصوم واملقدر  الجمعية العامة ع

واحد  3001398.00: بـ ن  و  .زائري الف وثالث مئة وثمانية وتسعون الف دينار جدج وثالث مالي

تقرر  1999- 12-31بعد تالوة تقرير الادارة حول الحسابات السنة املالية املقفلة بتاريخ : الالئحة الثانية

ى ايقاف السنة املالية   .الجمعية وتصادق ع

  : السجل التجاري : ثالثا

ي بداية    ر السجل التجاري من اوراق الدائمة داخل املؤسسة ويعتمد عليه محافظ الحسابات  يعت

ى املعلومات حول  يمهمته النه تحتوي ع   :املؤسسة و

ي-   العنوان الاجتما

  التسمية أو الالفتة املستعملة-

  والية-

  الشكل القانوني-

ي-   راس مال الاجتما

  تاريخ بداية النشاط-

  ت الثانويةعدد املحال -

  املمثل القانوني للشركة-

  قطاع النشاط-
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  رمز النشاط-

  عدد املحالت الثانوية-

  املمثل القانوني للشركة-

  قطاع النشاط-

  رمز النشاط، نص النشاط-

  العينة ال اعتمد عليه محافظ الحسابات: املطلب الثاني

  :طريقة الجرد-1

اية سنة مالية  Aتعتمد املؤسسة  ي  ى نظام الجرد السنوي أي مرة    ذN-12- 31ع

م مهاميقوم -2   .محافظ الحسابات بتشكيل فريق عمل بتوزيع عل

  التأكد من الاصول وملكية املؤسسة لها،-3

ي عينة الاشهر الفردية-4   .العينة ال قام باختياره 

ى-5 ى الهيكل التنظيم وضع خريطة تدقيق ع   .اساس املصالح بعد النظر ا

ي الرقابة الداخلية عدم تسجيل املعدات-6   نقاط الضعف 

م به-7   .معدل الاهتالك ثابت واملؤسسة تل
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  تقرير محافظ الحسابات عن املؤسسة محل الدراسة: املبحث الثالث

ي مراجعة حسابات القوائم املالية واعداد حول ما قام بانجازه   يتمثل عمل محافظ الحسابات 

  التقرير العام ملحافظ الحسابات: ب ٔالاول املطل

ي رقم  4املكرر  715طبقا الحكام املادة  املعدل واملكمل  1993-04-25لـ 08-93من املرسوم التشري

 1991-04-27بتاريخ  08-  91وقانون رقم  29و 28القانون التجاري املادة  1975- 09-26لـ  59- 79 مر أل ل

ن الحسابات واملحاسب املعتمد، واملادة  ى ( 1الحامل لتنظيم مهنة جراء املحاسبة، ومحافظ ايضا تحتوي ع

يي الشرف ان اقدم لكم تقرير العام ملحافظ ال Aحالة شركة ذات مسؤولية محدودة   :حسابات تحمل ماي

ى  2000- 01- 01رقابة الحسابات السنوية املمتدة من -   .2000- 07- 31ا

ي القانون - ا    .الفحص واملعلومات الخاصة منصوص عل

ى  1975- 09- 26بتاريخ  59- 75والوثيقة  715ملفات املحاسبة املصادق عليه حسب قواعد املادة - تحتوي ع

ر املؤسسة لتعريفقانون التجارة معدل واملكمل والذي    :نص عليه مس

ي التقرير الحاضر -أ انية وجدول حسابات النتائج واملالحق مصادق عليه وملحق    امل

  2000- 07-31تقرير حول الوضعية املالية وحسابات املؤسسة املربوطة باملدة ح -ب

املدة القانونية املرتبطة بتسليم امللفات والعقود لجمعيته العامة للشركاء املدعوين للحضور حول حسابات 

ى  2000عام  ي نفس الوقت اريد اخباركم انه توجد متابعة ومراقبة قضائية مفروضة ع امها  اذا تم ال

 2000- 08- 01ة باملدة الزمنية من وامللفات الحسابية املرتبط 2000- 08-07ابتداء من  Aاملؤسسة املحدودة 

ر بتاريخ  2000-12- 31ح  ي وذلك رغم مراسل للتذك   .2001-04-10لم تضع تحت تصر

  .مراقبة الحسابات الاجتماعية كانت تحت امتثال لالجراءات املستخدمة من طرف محافظ الحسابات

ي القانون    :التدقيق املحدد املنصوص 

ر-1   :التقرير املعنوي للمس

لقد تم التحقق من صحة وصدق املعلومات املرتبطة بالحالة املالية والحسابات الاجتماعية املقدمة 

ر الشركة   .ي التقرير املعنوي املقدم من طرف مس

  .2000هذا التقرير ال يقدم أي معلومات أو مالحظات متعلقة بحسابات 

ن-2   :مشاركة املوظف

ن مقرر تنفيذها من خالل ا ي القانون مشاركة املوظف ، 1991- 04-21بتاريخ  11-90ملادة الصادرة 

ي ،املرتبطة بعالقة العمل 19املادة   من خالل التقرير  1999- 11- 29ومؤمنة من طرف النقابة املؤرخة 

ي  209- 99الخاص باالتحاد الاقليم رقم    .1999-11- 29الصادر 

ي-3 ي والنظام الداخ   :الاتفاق الجما

ي من خالل حكم املادة  الاتفاق ى التوا ي املقرر تنفيذها ع ي والنظام الداخ املتبعة واملادة  114الجما

ى مستوى املؤسسة تم تحديدها & 199-04- 21بتاريخ  11-90من القانون  75 املتعلقة بعالقة العمل القوة ع

ي   :من خالل السلطات املخولة تحقيقا لهذه الغاية ويتضح فيما ي

يالاتفاق الج  - أ  :ما

  2000- 02- 14بتاريخ  01مفتشية العمل تحت الرقم -
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  2000- 02- 26بتاريخ  102كاتب املحكمة تحت الرقم -

ي  -  ب  :النظام الداخ

 1999- 11- 14بتاريخ  05مفتشية العمل تحت الرقم -

  1999- 11- 16بتاريخ  513كاتب املحكمة تحت الرقم -

  :راس املال العامل-4

ي شركة ذات املسؤولية املحدودة 2000- 07- 31ي  بعد التقييم  3.199.471.00بقيمة  A، راس مال العامل 

ي   :كما ي

  تقييم راس مال العاملIII -3جدول رقم                      -دج-الوحدة 

  املدة  القيمة    تقييم  املالحظة

    القيمة %  

  -25.06  

9.47 - 

-  

720383  

334582-  

2813670  

3534053  

3199471 

  1998اشهر  8

1999  

  2000اشهر  7
  

ى وثائق من مكتب محافظ الحسابات: املصدر   من اعداد الطالب اعتمادا ع

ى النتائج   :التعليق ع

ومعدل التقييم – 334582بـ  2000، وانخفضت سنة720383: بـ 1999راس مال العامل ارتفعت قيمته سنة 

  .أصبح سالب

ي الاصول    :صا

ي الاصول للمؤسسة بقيم ، 2000- 07- 31ي  ي3.046,982.00صا   :دج، بعد مالحظة التقييم كما ي

ي الاصول III-4جدول رقم    تقييم صا
                       -دج-الوحدة 

  املدة  القيمة    تقييم  املالحظة

    القيمة %

  1998- 03- 14من 

ى    1998-12-31ا

-  

49.37  

49.83 

-  

992036  

1495584  

2009362  

3001398  

4496982 

  1998اشهر  8

1999  

  2000اشهر  7

ى وثائق من مكتب محافظ الحسابات: املصدر   من اعداد الطالب اعتمادا ع

ى النتائج   :التعليق ع

ي موضوع افتتاح  ة وتوصية املهنية و الحسابات تتطلب يقظة ال تك انجازها من خالل رك

الك املنخفضة، وايضا تقديم نوتحديث الكتب القا ونية ومعالجة عنصر الاستثمار واملخزون وارادات الاس

ي CACالرسوم املوفرة من اجل  ى التحقيق من الحسابات السنوية املذكورة  ا ستكون قادرة ع ، اعتقد ا
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  تقرير خاص بمحافظة الحسابات: املطلب الثاني

ى الجور ال ارتفعت   التعليق ع

ر ارتفاعا املدفوعة خالل السنة املالية  ي لخمسة رواتب الاك مطابقة  2000شهادة من املبلغ الاجما

ي 680للمادة  - 09-26، بتاريخ 59-75، مصحح ومكمل للوثيقة 1993- 04-25اريخ بت 08-93، واملرسوم التشري

ر مؤسسة ذات مسؤولية املحدودة  1975 ذكر وأعطى املبلغ الاجمال  Aالحامل للقانون التجاري، مس

ى  ي املؤسسة هذا املبلغ ارتفع ا ي سبعة  559.03246ومكافآت املدفوعة لخمسة اشخاص الاحسن اجرا  دح 

ي   :اشهر يتضح كما ي

  تقييم الاجور  III-5جدول رقم 

ي السنوي   املهنة  اسم ولقب  رقم   املبلغ الاجما

1  H.L 116289.76  رئيس مصلحة الادارة واملحاسبة  

2  B.S  111839.00  رئيس مصلحة التقنية  

3  M.A  ر   123582.64  املس

4  B.M  104756.28  رئيس الفريق  

5  B.N  102564.78  سائق جميع الفئات  

  559032.46      املجموع

ى وثائق من مكتب محافظ الحسابات: املصدر   من اعداد الطالب اعتمادا ع

ي الشرف بتقديم  1975-09-26ي  59-75طبقا لشروط الوثيقة  الحامل للقانون التجاري املعدل واملكمل 

من قانون سنوات املالية املنقضية انطالقا  3تقريري الخاص حيث يظهر النتائج الاجمالية للمؤسسة خالل 

  :الاساس

  تقييم النظام الضري III -6جدول رقم

راكم ي الدخل امل ي للضريبة  صا ي  املبلغ الاجما رة  املبلغ الاجما   ف

17362.13  

296988.38  

1242572.43  

17362.13  

279626.25  

945584.05  

24803.04  

399466.38  

1350834.35  

  1998عام 

  1999عام 

  اشهر 7 2000عام 

  املجموع  1775103.47  1242572.43  1242572.43
  

ى وثائق من مكتب محافظ الحسابات: املصدر   من اعداد الطالب اعتمادا ع

  محافظ الحسابات

ر مقيدة املادة  ي بتاريخ  628غياب اتفاقية مقيدة أو اتفاقية غ بتاريخ  08- 93من املرسوم التشري

  الحامل التعديل واملكمل للقانون التجاري  1993- 04- 25
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ر  1991- 04- 27بتاريخ  08-91من القانون  28وفق للحكم املذكور اعاله للمادة  تحمل تنظيم مهنة خب

ي املادة الحسابات ومدقق  ، '199- 02-02ي  SPM 94/103من القرار رقم  02الحسابات ومحاسب املعتمد و

دي علم باالتفاقية املشار صادر عن وزير الاقتصاد املتعلق بمهنة محافظ الحسابات، أود اعالمكن انه ليس ل

ر املؤسسة  ي هذا الاطارمن  Aوالبنود واملراجعات مس   .جهة لم يظهر أي اتفاقية تدخل 

  .ي الواقع النظام الاساس للمؤسسة لم يقدم استشارات مراقبة

  التقرير التق تعليقات حول الحسابات: املطلب الثالث

I - حقوق املساهمة  

ي - ن  ي Aحقوق املساهم   :كما ي

دج، مقدمة من طرف التعويضات املساهمة، 1492.000.00املساهمة الاولية للشركات الزميلة تقدر بمبلغ -1

ي اطار تصفية الشركة الام  CODي فتح حق    Aاملدفوعة من طرف الخزينة العامة 

  دج42.036.00: 1999الاحتياط عام -2

  دج1998:17362.00النتيجة عام -3

  دج945584.00: 2000عام 

  2000.000.00: احتياط من اجل الخسائر والتكاليف-4

  4496982.00: يكون املجموع

ي املوجودات   :صا

ي املوجود، للشركة ايجابي يقدر بـ 2000- 07- 31ي  ي2.496.982.00: صا   :دج وتحليله كما ي

  دج 1492000.00راس مال   -

  دجRIA 17362.00 1998نتيجة عام -

  دج     42036.00:        احتياطي 1998عام  نتيجة-

  دج   945584.00:         لم يبقى 2000نتيجة عام -

  دج 2000.000.00:      احتياطي الخسائر والتكاليف-

  دج                  4496.982.00:                                املجموع

ي اصول الشركة، احتياطي الخسائر  ر مستحقةلتحديد صا ا ديون غ ى ا   .والتكاليف تأخذ ع

II -الاستثمارات:  

ي  انية  دج ال  815945.56بمبلغ يقدر بـ 2000-07-31القيمة الاجمالية لالستثمارات تظهر من خالل جدول امل

ا الشركة   .تمثل واقع املعدات ال تحتفظ 

، واملقدر تقريبا aة ي اطار تصفية الشرك aي الواقع املعدات اخذت من طرف الشركة 

الك 20.000.000.00 دج وهم دائما تحت تقييم من طرف ادارة املنطقة لوالية مستغانم وأن توظف الاس

ي حسابات 550.000.00واملقدر تقريبا بـ  2000متعلق بعام  احتياطي الخسائر  19دج، وسجل مؤقتا 

  .والتكاليف

ر مقدر"الجرد املادي للمعدات موجود وضع" غ و  .تحت تصرفنا مقدم 
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III -املخزون:  

ي - انية  ي جدول امل اء عملية التقييم الجرد 2000- 07- 31زاوية مخزون تطهر  ، بقيمة صفر وذلك لعدم ا

  :املادي

  2000- 07- 31لم يتم تقديم جرد مادي للمخزون حجر من طرف املؤسسة بتاريخ 

IV -ر   :املديونية والتوف

انية قدرت بـالقيمة الاجمالية  2000- 07- 31ي  ي جدول امل ي7240- 300-24للديون كما ظهرت  ي كما    :دج و

ر III -7جدول رقم   جدول املديونية والتوف

  الرقم  املادة واملخزون  1998  1999  2000

-  

2760.00  

45000.00  

1492.000.00  

-  

3014270.25  

2141142.73  

545127.26  

13357.56  

2760.00  

45000.00  

1492.000.00  

-  

930470.00  

141460.39  

752408.24  

47004.76  

2760.00  

-  

1492.000.00  

-  

930470.00  

141460.39  

752408.24  

  حسابات الديون املطلوبة

  ديون استثمارات

  ديون املخزون

  ديون الشركاء

  حسابات مسبوقة

  مقدم التشغيل

ى العمالء   ديون ع

  املتوفر

40  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

    املجموع  3366103.39  5296920.20  7240300.24

   N +1 /Nالتقييم   -  1930816.81  1943380.04

    النسبة  -  57.36  36.68

ى وثائق من مكتب محافظ الحسابات: املصدر   من اعداد الطالب اعتمادا ع

  :التعليقات

وتحتفظ الخزينة العامة، وذلك من  CODمن مجموع العام  %80ديون استثمارات يجب أن تمثل 

ى للمعدات، للشركة القديمة    .ي اطار تصفية الشركة الام aاجل تسوية مبلغ أو قيمة الدفعة الاو

  ي زاوية الديون %41.63مقدم التشغيل يقدر بـ -

ي زاوية الديون  %29.57ديون العمالء تقدر بـ -   من القيمة الاجمالية 

ر -   من نفس القيمة  %7.53التوف

ي - اء جدول الصندوق النقدي  ر الحساب وهناك  2000- 07-31قام بتسجيل وا ولكن القيمة مطابقة مع دف

ي 0.29خلل زيادة تقدر بـ   :دج كما ي

  دج 503321.55: حساب البنك-

ي الصندوق -   41805.71: املتوفر 

ر الحسابات العام ي دف   دج545127.26: الحساب 

  دج 0.29دج اي يوجد بزيادة تقدر بـ 545127,55وجود فعليا -

  2000-31607تم اخراج حالة الحساب البنكي -
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V- الديون:  

ى قيمة   2000- 07- 31ي  ي  2947814.35القيمة الاجمالية للديون تصاعدت ا : 1999-12-31دج حيث كانت 

ي 1760106.36   :دج كما يتضح كما ي

  الديون  III -8جدول رقم

  الرقم  املادة واملخزون  1998  1999  2000

-  

10000.00  

  

1920344.03  

268990.71  

  

-  

10000.00  

  

1202041.41  

31400.00  

  

20000.00  

27105.20  

  

434168.05  

31400.00  

  

  ديون استثمارات

  ديون املخزون

  

  ديون دفعات الشركاء

  ديون التشغيل

  ديون تجارية

  دفعات البنك

52  

53  

54  

55  

56  

57  

58  

    املجموع  569672.94  1760106.36  2947814.35

   N +1 /Nالتقييم   -  1190433.42  1187707.99

    النسبة املرتفعة  -  208.97  67.48

ى وثائق من مكتب محافظ الحسابات: املصدر   من اعداد الطالب اعتمادا ع

  : تعليقات

  ، تحجز الحسابات54املنشور 

ي يقدر بـ ن ديون  %65.14دج، تمثل 1920344.03وقد سجل مبلغ اجما ي ح ي للديون  من املبلغ الاجما

ي    %25.37التشغيل تتمثل 

VI -ر   :حسابات التسي

  :تكاليف التشغيل 1-6

ى مبلغ  2000- 07-31ي  ي للتكاليف تصاعد ا ي عام  5415466.65بمقابل  دج5072.948املبلغ الاجما دج 

ي التكاليف 1999 ي 342518.14، مع انخفاض  ي7دج    :اشهر فقط وقد تم تحليلها كما ي

  التكاليف III -9 جدول رقم

ن التكاليف  1998  1999  2000   الرقم  تعي

1552425.17  

331887.09  

1676956.58  

332946.73  

10973.76  

47593.93  

1544165.32  

561672,02  

1866038.76  

242576.15  

43221.70  

15533,59  

619896.11  

409713.00  

945089.90  

77889.33  

1536.40  

29382.98  

الكها   م اس

Four /M اهتالك  

  خدمات

ن   مصاريف موظف

  ضرائب ورسوم

  مصاريف مالية

60  

61  

62  

63  

64  

65  
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83147.81  

1037017.44  

  

121889.11  

1020370.00  

1162.50  

505872.04  

  

  تكاليف مختلفة 

  تخفيضات

  تكاليف التشغيل

66  

67  

68  

    املجموع  2590542.26  5415466.65  5072948.51

342513.14  

-  

   N +1 /Nالتقييم   -  2824924.39

    النسبة  -  109.35  - 6.32

ى وثائق من مكتب محافظ الحسابات: املصدر   من اعداد الطالب اعتمادا ع

  : التعليقات

ن بمنافسة تقدر بـ الك % 33.06تكاليف التشغيل يتم تقديمها اساسا انطالقا من تكاليف املوظف اس

  .%20.44وتكاليف خارج التشغيل بـ%6.56والضرائب والرسوم بـ %60. 30املوارد واللوازم باملنافسة 

ي ماي  وباالضافة ي املنح املرتبطة باملعدات املأخوذة  ى ذلك املبلغ منح خفض ال يدخل  ر  1998ا ال تزال غ

ي  550.000.00مقيمة مقدرة بسعر موحد بـ ى من عام  7دج وذلك    .2000اشهر أو

  :الاحتياط-

يع ، تمت دراسة ب1999- 01-28تقرير  1999- 01- 28تنفيذ لقرار الجمعية العامة للشركاء بتاريخ 

ا اي فائدة للمؤسسة واملقدرة بقيمة  اكسسوارات الهيدروليكية وقطع الغيار، انه التوجد لد

  .دج715250.00

  :  الايرادات

ي لاليرادات عام  ى  2000املبلغ الاجما دج لعام 5.5750932.73دج بمقابل 5953.347.80تصاعد ا

ي 202415.07وكانت الزيادة بـ 1999 ي 7دج    :اشهر املتمثلة 

  املبيعاتIII -10 جدول رقم

ن مخزون  1998  1999  2000   الرقم  تعي

715260.00  

1551580.96  

3640041.47  

42322.71  

4142.66  

1284522.65  

36473.99  

44299360.09  

-  

-  

176857.89  

-  

2438487.41  

-  

-  

  مبيعات بضائع

  انتاج مبيع

  الخدمة املقدمة

  منتجات

  النتيجة خارج التشغيل

70  

71  

74  

77  

79  

    املجموع  2590542.26  5415466.65  5953347.80

   N +1 /Nالتقييم   -  3135587.43  202415.07

    النسبة  -  119.89  3.52

ى وثائق من مكتب محافظ الحسابات: املصدر   من اعداد الطالب اعتمادا ع

ى الحسابات   :التعليق ع
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ي1999زاوية بيع املنتوج، انتاجها، بيعها وتقديم خدمات كال سجلت عام  ى التوا   :، تقيم ع

ى 44.32% ي املرة الاو   انخفضت 

ي املرة الثانية 42.53%   انخفضت 

ي املرة الثالثة 17.83%   انخفضت 

  :نتيجة السنة

ي جدول توازن واملستفيد بـ ي  1350834.35النتيجة الاجمالية ألي عام يظهر  دج أو ضريبة صا

  دج 945584.05

ي املوجودات لشركة املسؤولية املحدودة : املبيعاتIII -11 جدول رقم   Aتقييم صا

  تحديد الزوايا  1998  1999  2000

  

1492000.00  

59398.00  

   945584.00    1  

  2000.000,0    2  

  

1492000.00  

17362.00  

42036.00  

1450000.00  

  

1492000.00  

-  

17362.00  

500000.00  

ن-1   حقوق املساهم

  راس املال

  احتياط

  نتيجة

  احتياط الخسائر والتكاليف

  املجموع

449698200  

-  

300139800  

-  

200963200  

-  

  املوجودة دون قيمة-2

  املجموع 

-  

449698200  

PM 

PM 

PM 

PM 

-  

300139800 

PM 

PM 

PM 

PM  

-  

200936200 

PM 

PM 

PM 

PM  

ي املوجود الحقيقي-3   صا

  احتياط الخسائر والتكاليف-

  احتياط عطل مدفوعة الاجر-

  احتياط الديون -

  احتياط من اجل املالية-

 املجموع

ي الاصول -4         صا

449698200  300139800  200936200    

ى وثائق من مكتب محافظ الحسابات: املصدر   من اعداد الطالب اعتمادا ع

ي  2000تجرد بان نتيجة عام  1 ، لم يتم توزيعها ولكن من 2000-07-01ي الحسابات املالية، قد تنشأ 

ى املؤسسة ي الحساب ونتيجة انتظار رفع الحوالة املفروضة حاليا ع   .املحتمل وضعها 

ي الديون ياحتياطي الخسائر والتكاليف املخصصة لتغطية رسوم الدين لم يتم بعد كمية يتم است 2 ا  عا

ي ي الاهتالك كما ي انية العمومية  ي تحقيقها تقييمهم للحسابات امل ر املستحقة ولكن    :غ
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  تقييم الديون III -12 جدول رقم

  تحديد الزوايا  1998  1999  2000جويلية

-  

6692413.00  

54527.00  

-  

4491021.00  

789781.00  

-  

25639330.00  

752480.00  

  املخزون

  1الديون 

  املتوفر

  املجموع

  الديون 

  املجموع

  راس املال

6147286.00  

2917815.00 

5280802.00  

1746749.00  

3316338.00  

502668.00  

2947815.00  

3199471.00 

1746749.00  

3534053.00  

502668.00  

2813670.00  

ى وثائق من مكتب محافظ الحسابات: املصدر   من اعداد الطالب اعتمادا ع

ى النتائج   :التعليق ع

  .720383بقيمة  1998عن سنة  1999راس املال ارتفع سنة 

  – 334582انخفض بقيمة  2000وسنة 

ىلم ندرج  ن من اصول الشركة ٔالاو  Aالديون املستحقة للخزينة العامة تحت اسناد ادارة التام
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  :خالصة الفصل

بعدما يقوم محافظ الحسابات بقبول املهمة املراجعة، يبدأ بالتعرف عليه من خالل الوثائق قانونية   

ن نقاط القوة والضعف الرقابة ال  ومراجعة حسابات داخليةتثبت وجودها وممارسته نشاطها، ثم يقوم تقي

را يقوم بابداء رايه حول القوائم املالية انية للتأكد من ان املعلومات املالية صادقة، واخ   .امل



 

 

قائمة املراجع 

واملصادر
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  املراجع باللغة العربية: أوال

 الكتب- أ

ي ابراهيم، املراجعة املتقدمة كود  .1 ا، 173أحمد ع    2012، مركز التعليم املفتوح بجامعة ب

، جيمس لوبك، املراجعة مدخل متكامل، ترجمة محمد محمد عبد القادر الديسطى .2 ن أري  ألف

  الجزء الاول، دار املريخ للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر

ن ال حسام .3 ، دار البداية للنشر 1ظرية والتطبيق، الجزء ٔالاول، الطبعةنابراهيم، تدقيق الحسابات ب

  والتوزيع، عمان، الاردن

ن النظرية والتطبيق، الجزء الثاني، ط .4 ، دار البداية 1حسام حسن ابراهيم، تدقيق الحسابات ب

  2010ناشرون وموزعون، عمان، الاردن، 

، مراجعة الحسابات املتقدمة الاطار النظري والاجراءات  .5 ن يوسف القا ن أحمد حس حس

  2009، الاردن، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان1العملية، الجزء الاول، ط

ن عمر، املوسوعة الاقتصادية، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع،  .6   1992حس

ن عبد هللا، علم تدقيق الحسابات، الناحية العملية، الطبعة الثانية، دار وائل للنشر  .7 خالد أم

  2004والتوزيع، عمان، الاردن، 

ى، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، زاهرة توفيق سواد، مراجعة الحسابات والتد .8 قيق، الطبعة ٔالاو

  2009ٔالاردن، 

، مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع، 1، ط1سامي محمد الوقاد، لؤي الوديان، تدقيق الحسابات .9

  عمان، الاردن

ر املراجعة، الجزء الثالث، الدار الجام .10 ، عية للنشر والتوزيعطارق عبد العال حماد، موسوعة معاي

  2007ر صاسكندرية، م

اب الجامعة، اسكندرية، عبد الفتاح الصحن، مبادئ وأسس املراجعة علما وعمال، مؤسسة شب .11

  1993مصر، 

  2000عبد الفتاح محمد الصحن وٓالاخرون، اصول املراجعة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر،  .12

وعمال، مؤسسة شبابة الجامعية، عبد الفتاح محمد الصحن، كمال خليفة أبو زيد، املراجعة علما  .13

  اسكندرية، مصر

ي، موسوعة املراجعة الخارجية  الحديثة، الجزء الخامس ، الدار الجامعية،  .14 عبد الوهاب نصر ع

  2009الاسكندرية، مصر، 

ي بيئة نظم املعلومات املحاسبية،  .15 عطا هللا احمد سويلم الحسبان، التدقيق والرقابة الداخلية 

ى، دا   ر الراية للنشر والتوزيع، عمان، الاردنالطبعة الاو

ي تقييم نظام املعلومات املحاس للمؤسسة، مذكرة  .16 ن، مساهمة املراجعة الداخلية  عيادي محمد مل

ر، جامعة الجزائر،    2008صمن متطلبات نيل شهادة علوم التسي

ثانية، دار امليسرة غسان فالح املطارنة، تدقيق الحسابات املعاصر من الناحية النظرية، الطبعة ال .17

  2009للنشر والتوزيع، عمان، ٔالاردن، 
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امي طواهر، مسعود صديقي، املراجعة وتدقيق الحسابات، الاطار النظري واملمارسة  .18 محمد ال

  2003التطبيقية، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

ي  محمد السيد سرايا، وقواعد املراجعة والتدقيق .19 الشامل، الاطار النظري، دار املكتب الجام

  2007الحديث، الاسكندرية، مصر، 

ى التطبيق، ط .20 ن، املراجعة ومراقبة الحسابات من النظرية ا ، بن عكنون، الجزائر، 3محمد بوت

2008  

ى،  محمد .21 ي التدقيق الحسابات، الطبعة ٔالاو فضل مسعد، خالد راغب الخطيب، دراسة متعمقة 

  2009دار الكنوز املعرفة العملية للنشر والتوزيع، عمان، ٔالاردن، 

ى التدقيق من الناحية النظرية والعملية، ط .22 ، مدخل ا ، دار وائل للنشر والتوزيع، 2هادي تميم

  2004عمان، الاردن، 

ي، الاسكندرية، وجدي حامد  .23 ر الدولية للمراجعة شرح وتحليل، دار التعليم الجام حجازي، املعاي

2010  

  

  املذكرات ؤالاطروحات-ب

ي مراقبة شركة املساهمة، مذكرة تخرج ضمن  .24 بن جميلة محمد، مسؤولة محافظ الحسابات 

ر، جامعة منتوري، الجزائر،    2011متطلبات لنيل شهادة املاجيست

ي، مذكرة رغدة ابراهيم ا .25 ي والخار ن التدقيق الداخ ي العالقة ب تخرج ملدهون، العوامل املؤثرة 

ر، الجامعة الاسالمية   ضمن متطلبات شهادة املاجيست

وض بمصداقية املعلومات املحاسبية، مذكرة  .26 ي ال سردوك فاتح، دور املراجعة الخارجية للحسابات 

ر، جامعة محم   2004د بوضياف، املسيلة، ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيست

ن الجزائر وتونس واململكة املغربية، اطروحة   .27 شريقي عمر، التنظيم امل للمراجعة، دراسة مقارنة ب

ي العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف     2012، 1مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، علوم 

ر املؤسس .28 ي تسي ا  ا ومساهم ة، مذكرة تخرج لنيل شهادة شعباني لطفي، املراجعة الداخلية مهم

ر، جامعة الجزائر،    2004ماجست

ى مصداقية املعلومة املحاسبية باملؤسسة الاقتصادية، مذكرة  .29 ، أثر املراجعة الخارجية ع عمر ديلم

ر، سنة   2009ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيست

ي تفعيل املراقبة داخل املؤسسة، مذكرة ت .30 ر، دور املراجعة  ي محمد بش خرج ضمن متطلبات غوا

ر، جامعة منتوري، الجزائر،    2004لنيل شهادة املاجيست

ر الدولية، مذكرة تخرج ضمن  .31 ر العامة واملعاي ن املعاي ي الدين محمود عمر، مراجعة الحسابات ب م

ر،  ر، معهد العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم التسي    2008متطلبات لنيل شهادة املاجيست
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  :املجالت وامللتقيات-ج

ي، امللتقى  .32 ي سياق تطبيق النظام املحاس املا ي اسماعيل، مسؤولية ودور املراجع  ر محمد، رز سف

ي الجزائر، جامعة  رة واملتوسطة  ي املؤسسات الصغ ي  الوط حول واقع وأفاق النظام املحاس املح

  2013الوادي، 

ي الجزائر، مجلة .33 ي، الحسابات    2013دفاتر السياسة والقانون، العدد التاسع، جوان  طيطوس  فت

ن  .34 ن الاردني محمد محمود حوسو، مداخلة حول انواع تقرير مدقق الحسابات، ملتقى املحاسب

  2010مايو  03والعرب محاسبة، 

  

ن-د   :القوان

ي 42الجريدة الرسمية، العدد .35    2010يوليو 11، املؤرخة 

ي 07الرسمية، العدد الجريدة .36 راير 2، املؤرخة    2011ف

ي  20الجريدة الرسمية العدد  .37    1991ماي 1الصادر 

  2006 القانون التجاري  .38

  

  :املنظمات- ه

امات وراس املال والتقديرات املحاسبية،  .39 ن املصرية، مراجعة الال ن واملراجع جمعية املحاسب
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ن الجانب النظري ودراسة حالة من خالل موضوع دراستنا    كانت هذه الدراسة محاولة الربط ب

ى املعلومات املالية واملحاسبية ومسؤولية محافظ الحسابات، حيث  ى مراجعة املصادقة ع تطرقنا ا

ي محافظ الحسابات ح  ر التدقيق املتعارف عليه ال يجب أن تتوفر  ا واهدافها واملعاي الحسابات واهمي

  .تكون لعملية املراجعة مع لوجودها

ي اداء املهام املوكلة له وذلك سعيا وراء معلومات مالية صادقة  م بالواجبات املهنية  محافظ الحسابات يل

ن ي الحقيقي للمؤسسة، الن تقرير محافظ الحسابات يتحمل فيه مسؤولية النه يمثل ضمان  تب املركز املا

ن   .املستخدم

ي   :ويمكن ذكر نتائج البحث واختبار الفرضيات والتوصيات وآفاق البحث كما ي

  نتائج البحث: أوال

  :النتائج النظرية-1

ا - ى الظروف املحيطة حولها،مراجعة الحسابات تطورت اهدافها وزادت اهمي   وهذا راجع ا

-،   ظهرت انواع جديدة ملراجعة الحسابات وهذا نتيجة توسع امليدان امل

محافظ الحسابات تم تنظيم املهام املوكلة له والاجراءات ال يتبعها من مختلف انحاء دول العالم والجزائر -

ن تخص محافظ الحسابات ح يمكن  ر قوان ى عملية التدقيق ح ايضا تقوم بتغي ي التخطيط ا ان يتبعها 

ى ابداء رايه ويكون صحيح   .يتم التوصل ا

ا محافظ - ن   الدولية،توجد عدة انواع للتقارير ال يلجأ  ال   الحسابات ح تكون مطابقة مع القوان

ى عملية  - ي التخطيط ا التدقيق ح يتم محافظ الحسابات توجد له عدة ادوات وتقنيات يمكن أن يتبعها 

ى ابداء رايه ويكون صحيح   .التوصل ا

اية املهمة وذلك حسب القوائم املالية ال - ي  ا محافظ الحسابات  توجد هدة انواع للتقارير ال يلجأ ال

ا   .قام بمراجع

ا سواء اثناء-  توجد ملحافظ الحسابات مسؤوليات متعددة وذلك بحسب الخطأ أو املخالفة الذي قام 

ن له ي التقرير الذي يقدمه لألطراف املستخدم   .ممارسته مهنته أو 

  :النتائج التطبيقية-2

ى  ي الفصل النظري من خالل التعرف ع ا  محافظ الحسابات يقوم باتباع منهجية ال تم التطرق ال

ل مراجعة املؤسسة والتأكد من وجودها وذلك عن كريق الوثائق القانونية ال تثبت صحة ذلك ح يقب

ا   ،حسابا

ي حالة اكتشاف الاخطاء ال يقوم بتوسيع  - ى عينة و ي مراجعة الحسابات ع يعتمد محافظ الحسابات 

  .العينة بل ذكر املالحظات ال شملت عملية املراجعة

ى نقاط الضعف والقوة للرقابة الداخلية وتقابلها ايضا - ي الوقوف ع تكمن مسؤولية محافظ الحسابات 

  مسؤولية التقرير الذي قام باعدادهالنه يتم عن طريق اتخاذ قرارات،

ى محافظ الحسابات يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للتأكد من انه نظ- ام فعال ويمكن الاعتماد ع

ا، ائق الوث ا من اجل القيام بمراقبة حسابا   الداخلية والخارجية للمؤسسة ال تم الحصول عل
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ي النظام من اجل القيام محافظ -  بإجراءاتالحسابات يقوم باختيار املؤسسة بنقاط الضعف املوجود 

ى التالعبات ويقوم محافظ  تصحيحية لتكون العمليات املسجلة ف حسابات املؤسسة ال تحتوي ع

ى  ألنهحسابات كل سنة بالتأكد من فعالية هذا النظام للتأكد من تطبيقه ال ي بعض الاحيان توجد له آثار ع

  .حسابات القوائم املالية

ى محافظ الحسابات نفسه من حيث انه يكتسب - ر ع ا محافظ الحسابات لها تأث املصادقة ال يقوم 

ي ميدان عمله   .سمعة 

ى املعلومات ا-   ملالية واملحاسبية تمثل الضمان الذي يتطرق له الطالب خالل السنوات الجامعيةاملصادقة ع

ي التدقيق من خالل تكوين فروغ لها ليتم الفهم الجيد لهذه املهنة حساسة داخل املجتمع،- ر    التعمق اك

  :آفاق البحث: ثالثا

  :كأفاق مستقبلية نرى من الضروري قيام بدراسات حول محافظ الحسابات مثل

  .محافظ الحسابات والامتناع عن ابداء راي عن طريق دراسة ميدانية-

 



  ملخص

ي اداء املهام املوكلة له وذلك سعيا وراء معلومات مالية  م بالواجبات املهنية  محافظ الحسابات يل

ي الحقيقي للمؤسسة، الن تقرير محافظ الحسابات يتحمل فيه مسؤولية النه يمثل  ن املركز املا صادقة تب

ن   .ضمان املستخدم

ى الظروف املحيطة حولها،مراجعة الحسابات تطورت اهدافها وزادت إن - ا وهذا راجع ا   اهمي

-،   ظهرت انواع جديدة ملراجعة الحسابات وهذا نتيجة توسع امليدان امل

محافظ الحسابات تم تنظيم املهام املوكلة له والاجراءات ال يتبعها من مختلف انحاء دول العالم -

ن تخص محافظ الحسابات ح ر قوان ى عملية والجزائر ايضا تقوم بتغي ي التخطيط ا  يمكن ان يتبعها 

ى ابداء رايه ويكون صحيح   .التدقيق ح يتم التوصل ا

ن   الدولية،- ا محافظ الحسابات ح تكون مطابقة مع القوان   توجد عدة انواع للتقارير ال يلجأ  ال

ي التخطيط ا - ى عملية التدقيق ح محافظ الحسابات توجد له عدة ادوات وتقنيات يمكن أن يتبعها 

ى ابداء رايه ويكون صحيح   .يتم التوصل ا

اية املهمة وذلك حسب القوائم املالية - ي  ا محافظ الحسابات  توجد هدة انواع للتقارير ال يلجأ ال

ا   .ال قام بمراجع

ا سو - اء اثناء توجد ملحافظ الحسابات مسؤوليات متعددة وذلك بحسب الخطأ أو املخالفة الذي قام 

ن له ي التقرير الذي يقدمه لألطراف املستخدم   .ممارسته مهنته أو 
 
ABSTRAT 

The accounts governor is committed to professionalduties in 
performing the tasksassigned to him in pursuit of honestfinancial information 
that shows the truefinancial position of the institution, because the report of 
the accountsgovernorbearsresponsibilitybecauseitrepresents the guarantee of 
users. 
- The audit of the accounts has developed its objectives and increased its 
importance, and this is due to the surrounding circumstances. 
- New types of auditing have emerged, and this is a result of the expansion of 
the professional field. 
- The account governor has been organizing the tasks assigned to him and the 
procedures that he follows from various parts of the world, and Algeria is also 
changing laws pertaining to account portfolios so that he can follow them in 
planning the auditing process until an expression of opinion is reached and is 
correct. 
- There are several types of reports that the account governor uses at the end 
of the assignment, according to the financial statements he has reviewed. 
- The account manager has multiple responsibilities, according to the error or 
violation he committed, whether during the exercise of his profession or in the 
report he submits to the parties using him. 



  :امللخص

ى املعلومات املالية واملحاسبية من طرف محافظ الحسابات لها اهمية بالغة  املصادقة ع

ى عاتقه مسؤولية حول التقرير الذي قام  ملستخدمي القوائم املالية، وملحافظ الحسابات النه تقع ع

  .باعداده

ى املعلومات املالية واملحاسبية ومسؤولية محافظ  الهدف الاساس للبحث هو املصادقة ع

ى القوائم املالية ودور محافظ الحسابات، وقمنا  الحسابات حيث حاولنا ابراز مفهوم املصادقة ع

ى املتهجية   Aبالدراسة ميدانية لدى مكتب محافظ الحسابات ودراسة حالة املؤسسة  والتعرف ع

ى ابداء رايه نظيف حول القوائم املالية محافظ الحسابات يسلكها ال   ح توصل ا

ى املعلومات املالية، محافظ الحسابات، مسؤولية : الكلمات املفتاحية محافظ املصادقة ع

  .الحسابات

 

Summary:  

Certification of the financial and accounting information by the 
accountsgovernoris of great importance to the users of the 
financialstatements, and to the accountgovernorbecausehe has a 
responsibilityregarding the report heprepared.  

The main objective of the researchis to validate the financial and 
accounting information and the responsibility of the accountsgovernor as 
wetried to highlight the concept of approval of the financialstatements 
and the role of the accountsgovernor, and wedid a fieldstudywith the 
office of the accountsgovernor and a study of the status of the institution 
A and to identify the methodologyused by 
theaccountsgovernoruntilhereached to express a clean opinion about the 
lists Finance  
Key words:Certification Of Financial Information, 
AccountsGovernor, AccountantsResponsibility 
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